
Seuraava lehti 24.2.2022

Julkinen tiedote jokaiseen kotiin Muuramessa

Muuramen kunnan tiedotuslehti  //  numero 2  // 3. helmikuuta 2022

me

– Lapset haluavat luistelemaan, oli keli 
mikä tahansa. Välillä joudutaan jarrutte-
lemaan heidän intoaan, jos sää ei salli jääl-
le menemistä, nauraa Niittyahon koulun 
ohjaaja Jenni Räikkönen. 

Koulujen yhteydessä olevat kaukalot ja 
kentät ovat päivisin koulujen käytössä. 
Niittyahon koulussa saa luistella myös pit-
killä välitunneilla. 

– Luistelu! vastaavat lapset yhdestä 
suusta, kun kysytään mikä on talven 
mukavin harrastus.

Muuramen jäät kutsuvat luistelemaan
Punaiset posket ja iloisen 
mielen saa kaupan päälle, kun 
innostuu talven mukavimmasta 
puuhasta eli luistelusta. Iltaisin, 
viikonloppuisin ja koulujen 
lomien aikaan Muuramen 
kaukalot ja kentät ovat vapaasti 
kuntalaisten käytössä.

– Iltaisin ja viikonloppuisin Niittyahon 
koulun kaukalossa käy paljon perheitä ja 
lapsia keskenään pelailemassa ja muuten 
vain luistelemassa, Räikkönen kertoo. 

Muuramen jääkiekkokaukalot ja luis-
telualueet hoidetaan arkisin kunnan toi-
mesta. Viikonloppuisin hoidetaan Ni-
sulanmäen, Kinkomaan ja Niittyahon 
kaukalot sekä retkiluistelurata. 

Tällä hetkellä käytössä ovat Nisulan-
mäen, Leikarin, Rajalan, Verkkoniemen, 
Niittyahon luisteluelueet sekä Kinko-

maan koulun pihakenttä ja kaukalo ja 
Isolahden luistelukenttä.

– Ihanin paikka luisteluun on mieles-
täni Kylänlahdelle eli jäälle tehty luiste-
lurata, Räikkönen kertoo. 

Kilometin pituinen rata tehdään jääti-
lanteen salliessa Kylänlahdelle joka tal-
vi. Tällä hetkellä jäällä on vettä, mutta 
kelien kylmenemisen myötä rata on taas 
luistelukunnossa. 

JOHANNA SELL

Sofia, Aada, Helmi, Roope, Joanna, Patrik, Feeli, Aatu ja Veikka luistelivat pyryisenä keskiviikkona innokkaasti Niittyahon koulun kaukalossa. 

Perinteinen Kuutamohiihto 18.2. klo 18
Ulkotulin merkattu n. 5 km perinteisen ja vapaan ladun reitti. 

Lähtö Seurakuntamajalta. Autojen parkki hautausmaan P-alueella. 
Järjestetään koronatilanteen ja sään salliessa. 

Ei osallistumismaksua, arvontaa osallistujien kesken.  

Paikalla myytävänä makkaraa ja mehua. 
Seuraa kunnan nettisivujen tiedotusta!

Järj. Muuramen Yritys, Muuramen kunta/liikuntapalvelut ja  
Muuramen srk
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AUTOKORJAAMO

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

AD-erämaksulla maksat 
huoltosi joustavasti yhdessä 

tai useammassa erässä. 
Kysy lisää!
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Kuolleet: Elsa Soppela 95 v., Antti Aaro 
Mäkinen 93 v., Kauko Juhani Hakanen 
69 v. ja Virpi Katriina Suojanen 59 v.

Kastetut: Onni Veli Olavi Hietanen,  
Aukusti Onni Asser Ilomäki, Väinö Ilmari 
Tarvajärvi ja Liana Kaarina Virtanen.

Kirkkoherranvirasto avoinna ma-to klo 
9-12. Virastotie 2 (R-kioskin vieressä), 
p. 045 2637 929 tai virasto.muurame@
evl.fi. Asiointi tapahtuu toistaiseksi 
puhelimitse tai sähköpostitse.

JUMALANPALVELUKSET

Kaikki sunnuntaipalvelukset suoratois-
tetaan seurakunnan FB-sivulla ja You-
Tube-kanavalla: www.muuramenseu-
rakunta.fi/striimaus. Osallistujamäärä 
kirkossa max. 20 henk. ajalla 24.1.- 20.2.

Su 6.2. klo 10 Perhekirkko, Kristus Jumalan 
kirkkauden säteily. Yhteisvastuukeräyksen ava-
us. Ilvesmäki, Karjalainen, Sainpalo, mukana 
musiikissa Aapo Tähkäpää.
Su 13.2. klo 10 Sanajumalanpalvelus kir-
kossa, Ansaitsematon armo. Hagman, Laasio.
To 17.2. klo 18 Arkiehtoollinen kirkossa. 
Musiikillinen kolmen vartin ehtoollishetki 
turvallisuusmääräyksiä noudattaen (ei suora-
toistoa). Hagman. 
Su 20.2. klo 18 Sanajumalanpalvelus,  
Jumalan sanan kylvö. Ilvesmäki, Karjalainen. 

DIAKONIA

Diakonian ryhmätoiminta alkaa maalis-
kuussa koronarajoituksien salliessa. Ilopiirin 
toiminta jatkuu seuraavasti: 

Ti 8.2. Ikinuorten ilopiiri Mehtolan saunal-
la klo 10-12, Ritva Saras.
Ti 15.2. Ikinuorten ilopiiri Mehtolan sau-
nalla klo 10-12, Päivi Honkonen ja Ritva Pie-
tikäinen.
Ti 22.2. Ikinuorten ilopiiri Mehtolan sau-
nalla klo 10-12, Ritva Saras.
Ti 22.2. Hartaushetki Koskikodilla klo 14, 
Päivi Honkonen.

To 24.2. klo 12-14 Lähimmäisen kamma-
rin emäntä- ja isäntäkokous koronarajoit-
teiden salliessa. Virastotie 2:n tiloissa (käynti 
R-kioskin oik. puolelta). Lisää vapaaehtoisia 
tarvitaan keittiö -ja tarjoiluhommiin, tule 
rohkeasti mukaan! Lisätietoja: Kikka Kataik-
ko, p. 050 5943 225 tai kirsti.kataikko@evl.fi.

Ke 2.3. klo 10-12 Virkistyspäivä Nuoriso-
seurantalolla. Tuhkamessu, toim. Hagman, 
Laasio. Avustajina Hanna Forsman ja Sirpa 
Lahtinen. Ruoka ja kahvit 6 €. Kuljetuksen 
(3,30 € suunta) tarvitsevat soitettava viim. 1.3. 
klo 12 mennessä, p. 050 368 0086.

To 3.3. klo 12-14 Lähimmäisen kammari 
Nuorisoseurantalolla (koronatilanteen salli-
essa). 

Ruokapankki Mannatupa (Virastotie 2, Piz-
zapuodin vieressä), auki ma, ke ja pe, ruokaja-
kelu klo 10-11. Korona-tartuntariskin välttä-
miseksi vuoroa odotetaan ulkona, kasvosuoja 
laitetaan päälle jo ulkona ja sisään tullaan yk-
sitellen. Sisällä käytetään käsidesiä, asioidaan 
ripeästi, eikä kosketella tuotteita turhaan. 
Ruokapankki, p. 050 3548 844.
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Mannatuvan kautta voi tilata korjausompelua 
ja tietokonehuoltoa. Tiedustelut ja tilaukset 
p. 050 570 9455.

Yhteiset syntymäpäiväjuhlat 70-, 75-, 80- ja 
85-vuotiaille: Kutsut kevään syntymäpäiväjuh-
liin lähtevät heti, kun koronatilanne sallii. 

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

LÄHETYSTYÖ

Tiistaina 8.2. klo 13-14.30 Lähetyspiiri 
Väistötilassa (R-kioskin vieressä)

Tiistaina 22.2. klo 13-14.30 Lähetypiiri 
Väistötilassa

YLEINEN SEURAKUNTATYÖ

Su 6.2. klo 16-17 Murusia elämästä -ilta 
Virastotie 2:n tiloissa. Illan vieraana Riitta 
Vuorinen, tekstejä lukee Kaija Kuusinen ja 
musiikissa Riitta Reijonen. Mukana myös ai-
kuistyöntekijä Päivi Honkonen. Iltatee/kah-
vit tarjolla. Jumala on uskollinen!

Ma 7.2. klo 18 Hannapiiri Mannatuvalla. 

To 10.2., 17.2., 24.2. klo 8-9 Torstaipii-
ri Mannatuvalla. Keskustelua, kahvittelua 
ja rukousta. Kaikille avoin, tule rohkeas-
ti mukaan! Vetäjinä Mia Hagman ja Tarmo 
Mäyränen.

Su 13.2. klo 14-15 Kirkkoherra Heikin 
opetushetki kirkossa, aiheena Pyhä Hen-
ki. Paikan päällä kahvitarjoilu turvavälein. 
Suoratoisto.

Ma 14.2. klo 18.30-20.30 Sana ja sau-
na-miesten piiri Mehtolassa. Tiedustelut 
Raine Äyräväinen  puh. 040 777 0082

Pe 18.2. klo 18 AIR-ilta Leppiniemillä 
(Teerentie 2). Vieraina Anna-Liisa ja Pekka 
Heikkilä, musiikissa Suni ja Piia Kytökorpi. 
Illan päätteeksi tarjolla pientä iltapalaa. Ilm. 
Markukselle, p. 0500 496 046. Tervetuloa 
virkistymään yhteisen ylistyksen, rukouksen 
ja Sanan parissa!

Tulossa:
Pe 25.2. klo 18 Majataloilta kirkossa. Il-
lan vieraina Minna ja Jussi Pyysalo. Mukana 
Majatalo House Band ja Majatalotiimi. Suo-
ratoisto. 

Su 27.2. klo 16 Uusien iloisten iltapäivä- 
eli AIR-messujen aloitus kirkossa (mikäli 
rajoitukset sallivat). Puhujavieraana Ilkka 
Puhakka. Musiikillista messua toteuttamas-
sa joukko vapaaehtoisia. Jos haluat mukaan 
supermukavaan messutiimiimme, ota yhteyt-
tä Mia-pastoriin, p. 050 594 3238.

Uudet keväällä  
alkavat ryhmät:

Kamalat äidit -ryhmä 
on suljettu pienryhmä 
murrosikäisten nuorten 
äideille. Ilm. 15.2. Mennessä Päivi Honko-
selle p. 050 594 3229 tai paivi.honkonen@
evl.fi. Ryhmä alkaa KE 23.2., minkä jälkeen 
ryhmään ei enää oteta uusia osallistujia. 
Ryhmä kokoontuu Virastotie 2:n tiloissa 
klo18.30-20.
   Kamalat äidit -vertaisryhmätoiminta tar-
joaa turvallisen ja luottamuksellisen ilmapii-
rin, jossa äidit voivat jakaa kokemuksiaan ja 
tuntojaan teinien vanhempana. Osallistujilta 
toivotaan ryhmään sitoutumista. Viisi ko-
koontumiskertaa keväällä ja viisi kokoontu-
miskertaa syksyllä. Tervetuloa mukaan!  

KRITO–ryhmä, kristilli-
nen toipumistyön suljet-
tu pienryhmä alkaa MA 
7.3. klo 18-20 Kinkomaan 
koululla. Tiedustelut ja ilm. 
23.2. mennessä Päivi Hon-
konen p. 050 594 3229.
   Ryhmäkerrat pohjautuvat Mirja Sinkkosen 
ja Paula Tähtisen kirjaan Lupa tuntea. Ryh-
mäläiset voivat kohdata oman elämänsä ki-
pukohtia turvallisessa ilmapiirissä. Jokaisella 
ryhmäläisellä on lupa puhua, lupa tuntea ja 
lupa luottaa. Jumala voi hoitaa! 

NUORET AIKUISET

Su 20.2. klo 15-19 Aito-ilta Mehtolassa. 
Klo 15-17 keskustelua, pelailua, hengailua. 
Klo 17-19 opetusta, laulua ja rukousta. Vetäji-
nä Ella ja Tommi Wihinen sekä Heikki Myl-
lykoski. 

NUORISO

Nuortenillat pe, 11.2., 18.2. ja 25.2. klo 18-21 
Virastotie 2:n tiloissa.  
Nuortenyökahvila pe 4.2. klo 18-23.30 Vi-
rastotie 2:n tiloissa.
Pelikerho pe klo 16-18 Virastotie 2:n tiloissa, 
ohjaajina Elias ja Milka.
Lyhtyilta pe 4.2. Kinkomaalla. Lisätietoja: 
nuorisotyönohjaaja Nelli Nuolikoski, p. 050 
594 3224. 4-7 luokkalaisille klo 18-20 koulun 
alakerrassa, 14-18 vuotiaille klo 18-21 koulun 
yläkerrassa.

LAPSET JA PERHEET
Perheilloissa ja perhepiireissä noudatetaan 
vallitsevia korona-ajan rajoituksia. Tällä het-
kellä sisätiloissa ja ulkotiloissa rajoitukset 
ovat 20 henkilöä sisällä ja 20 henkilöä ulkona. 
Aikuisilla vahva maskisuositus. Jos perheessä 
jollain henkilöllä on koronaoireita, ei kerhoi-
hin voi tulla. Huomioi kaikissa tilanteissa oma 
ja toisten turvallisuus.

Kaikki kerhot ja perhekerhot alkavat 
viikolla 5.

Ma klo 10-12.00 Taaperokerho (lapset noin 
0-2 vuotiaita) Väistötilassa Virastotie 2:n ti-
loissa (sisäänkäynti R-kioskin oik. puolelta) 

Ma klo 13-15.00 Vauvapiiri (vauva ja aikui-
nen) Väistötilassa Virastotie 2:n tiloissa (si-
säänkäynti R-kioskin oik. puolelta)

Ma klo 9.30-12.00 Perhekerho Kinkomaal-
la (Parantolantie 24) 

Pe klo 9.30-12.00 Perhekerho Virastotie 2:n 
tiloissa (sisäänkäynti R-kioskin oik. puolelta) 

To 10.2. klo 17.30-20.00 Iltaperhekerho 
Mehtolassa. Hartauspöytä, pelailua, askarte-
lua, leikkiä, iltapalaa ja mahdollisuus sauno-
miseen. Tule mukaan suunnittelemaan kevään 
ohjelmaa! Kerhoillat aina parillisten viikkojen 
torstaina.

To 17.2. klo 17.30-19.30 Iltaperhekerho 
Kinkomaalla. Hartaushetki, pelailua, askar-
telua, leikkiä jne. Tule mukaan suunnittele-
maan kevään ohjelmaa! Kerhoillat aina parit-
tomien viikkojen torstaina.

To 3.2. klo 17.30-20.30 Käsityöilta Meh-
tolassa. Virkkaa, värkkää ja väkerrä! Mah-
dollisuus saunomiseen. Tarjolla iltapalaa 3€ / 
hlö, Viipurin Diakoni- lastenkodin hyväksi. 
Käsityöillat parittomien viikkojen torstaina, 
tervetuloa!

Hiihtolomaviikolla ti 1.3. ja ke 2.3. klo 12-
16 Perheiden ulkoilupäivät Mehtolassa. Ti 
ja ke klo 13-15 paikalla Vapaa-ajan kalastaji-
en kalastusohjaaja Joonas Pysäys opastamassa 
talvikalastuksen (lähinnä pilkkimisen) saloi-
hin. Voit halutessa ottaa omat pilkkivälineet 
mukaan (ei välttämätöntä). 

Päivien aikana voit tehdä lumiukkoja tai veis-
toksia, kiertää luontopolun, kalastella, hiihtää, 
paistaa makkaraa ja nauttia ulkoilusta! Puet-
han päällesi lämpimät kelin mukaiset varus-
teet! Perhesaunavuoroja voi varata: 
anna.sainpalo@evl.fi tai p. 050 594 3228. 
 
Tervetuloa kaiken ikäiset!
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Muuramen valtuuston kokous pidetään 
torstaina 24.2.2022 kello 17.00. 

Kokouspaikka ilmoitetaan myöhem-
min julkaistavan asialistan yhteydessä 
kunnan verkkosivuilla www.muurame.fi.

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

Muurame 3.2.2022

Ville Väyrynen
valtuuston puheenjohtaja

www.muurame.fi

KOKOUSKUTSUMuuramessa äänestettiin keskimääräistä 
paremmin aluevaaleissa
Aluevaalit järjestettiin Suomessa ensim-
mäistä kertaa 23.1.2022. Ainoastaan Hel-
singissä ei äänestetty, koska Helsinki oli 
jätetty hyvinvointialueuudistuksen ulko-
puolelle. Ennakkoäänestysaika 12.–18.1. 
oli kotimaassa normaaliin tapaan seitse-
män päivää. Kuntavaaleissa 2021 ennak-
koäänestys oli poikkeuksellisesti piden-
netty kahteen viikkoon.

Ennakkoäänestys järjestettiin Muu-
ramessa perinteisesti virastotalon val-
tuustosalissa. Muuramessa oli myös Kes-
ki-Suomen ainoa drive-in äänestyspaikka. 
Etukäteen ajan tilaamalla, äänestyksen 
pystyi suorittamaan omassa autossaan. 
Muuramelaisista ennakkoon kävi äänestä-
mässä vajaat kolmasosa äänioikeutetuista. 
Äänestäminen ennakkoäänestysaikana 
onkin nykyisin paljon suositumpaa kuin 
äänestäminen varsinaisena vaalipäivänä.

Aluevaalien äänestysaktiivisuus koko 
Suomessa ja Keski-Suomen hyvinvointi-
alueella oli 47,5 %. Muuramessa äänes-
tysaktiivisuus oli selvästi korkeampi 53,7 
%. Kuntavaaleissa 2021 äänestysprosentti 
oli Muuramessa 58,3. Toisaalta äänestys-
aktiivisuus jäi selvästi eduskunta- ja pre-
sidentinvaalien tasosta, joissa päästiin 
2019 ja 2020 noin 70 % äänestysaktiivi-
suuteen. Ainoastaan europarlamentti-
vaaleissa äänestysaktiivisuus on jäänyt 
alemmalle tasolle.

Aluevaalissa valittiin Keski-Suomen 
hyvinvointialueelle 69 valtuutettua. 
Äänestäjälle aluevaali oli erilainen, kos-
ka ehdokkaita oli tarjolla paljon enemmän 
kuin muissa vaaleissa.  Eduskuntavaaleissa 
2019 Keski-Suomessa oli ehdokkaita 153, 
kuntavaaleissa 2021 Muuramessa oli 85 
ehdokasta ja nyt aluevaaleissa ehdokkaita 
oli Keski-Suomen hyvinvointialueella 630.

Kaksi muuramelaista ehdokasta valittiin 
aluevaltuustoon: kokoomuksen Ville Väy-
rynen ja SDP:n Jani Kokko. Kirurgi Ville 
Väyrynen on Muuramen kunnanvaltuus-
ton puheenjohtaja ja väitöskirjatutkija Jani 

Kokko on Muuramen kunnanvaltuuston I 
varapuheenjohtaja. Ville Väyrynen kerä-
si eniten ääniä Keski-Suomessa. Lisäksi 
varavaltuutetuiksi valittiin Muurames-
ta keskustan Elina Tammivuori ja SDP:n 
Juha Kaistinen. 

Laskennallisesti, jos kaikissa kunnissa 
kuntalaiset äänestäisivät vain oman kun-
nan ehdokasta, olisi Muurame saanut 2,4 
paikkaa uuteen aluevaltuustoon. Muura-
men edustus on siihen nähden ”kohdal-
laan”. Suhteellisesti parhaiten Keski-Suo-
men aluevaalissa menestyneet kunnat oli-
vat Joutsa, Jämsä, Petäjävesi ja Pihtipudas. 
Kukin noista kunnista sai aluevaltuustoon 
yhden paikan enemmän, mitä suhteelli-
nen osuus olisi luvannut.

Moni kunta jäi kokonaan ilman ”omaa” 
paikkaa. Jyväskyläläisillä valtuutetuilla 
on enemmistö (36/69) aluevaltuustossa.  

 
Kunnittain valittujen jakauma:
Jyväskylä ................................... 36
Jämsä ......................................... 6
Äänekoski ................................. 5
Keuruu, Laukaa ......................... 3/kunta
Joutsa, Muurame, 
Petäjävesi, Pihtipudas, 
Saarijärvi, Viitasaari
Hankasalmi, Karstula,  ............. 2/kunta
Kyyjärvi, Uurainen .................... 1/ kunta

Puolueittain jakauma:
Suomen keskusta ...................... 18
Suomen Sos.dem. Puolue .......... 16
Kansallinen Kokoomus ............. 11
Perussuomalaiset ......................  7
Vihreä liitto ...............................  7
Vasemmistoliitto ......................  6
Suomen Kristillisdemokraatit ..  3
Valta kuuluu kansalle ...............  1

Vaalit saatiin Muuramessa järjestettyä 
taas kerran hienosti ja kiitokset kaikil-
le vaaleihin työpanoksensa antaneille. 
Vaalit vaativat suuren joukon tekijöitä 

taustalleen, ja näin pandemian aikana  
entistäkin suuremman joukon. 

Lämpimät onnittelut kaikille ehdokkail-
le saavutetuista äänimääristä.

JUKKA KAISTINEN

Keskustan valtuustoryhmän puheenvuoro

Kuntavaalien jälkeen ei ehditty pitkään 
hengittelemään, kun lähdettiin kohti his-
toriallisia aluevaaleja. Eduskunta hyväk-
syi esityksen sote-uudistuksesta ja hyvin-
vointialueista 23. kesäkuuta. Ensimmäisiä 
kandidaatteja kysyttiin ehdolle kesän kor-
valla ja viimeiset saatiin mukaan marras-
kuussa. Muuramen Keskusta aloitti epä-
virallisen vaalikampanjansa sunnuntaina 
5.9. perhetapahtumassa Muuramen toril-
la. Tapahtumassa Keskustan teltalla kävi 
kuhina. Iloisia mölkyn pelaajia kävi yli 
sata ja hiekkalelut lähtivät palkinnoksi. 
Myöhemmin syksyllä puuroa ja glögiä 
tarjottiin Tasankolassa sekä heijastimia 
etsittiin urheilukentän laidalla lamppu-
jen vilkkuessa. Tapahtumista kertoo myös 
se, että Muuramen Keskusta haluaa olla 
mukana ihmisten elämässä lähellä, nyt 
ja tulevaisuudessa.

Muuramesta Keskustan Keski-Suomen 

piiri asetti yhteensä neljä ehdokasta. 
Ehdokkaita olivat Marianne Lukkarila, 
Riitta Mäkivirta (sit.), Sallamari Piispa-
nen ja Elina Tammivuori. Keskusta sai 
neljä ammattitaitoista ja upeaa ehdokasta 
listalleen, mistä kertoo myös ehdokkaiden 
keräämä äänisaalis. Vaalikampanjoinnin 
aikana ehdokkaat tekivät vaalityötä somes-
sa, maakunnissa ja paikallisesti. Palautet-
ta ja hyviä keskusteluja tuli kuntalaisten 
kanssa useita. Huoli Muuramen hyväksi 
todettujen sosiaali- ja terveyspalveluiden 
säilyminen puhutti myös kuntalaisia. Kes-
kustan linja pitää huolta lähipalveluista, 
koskee myös Muuramea.

Huoli laskevasta äänestysaktiivisuudes-
ta on suuri. Demokratian heikkeneminen 
on osasyynä äänestysaktiivisuuden las-
kuun. Yhteiskunta on myös kulkeutu-
nut viime vuosina aikaan, jolloin vaalien 
kautta vaikuttaminen ei sovi ihmisten 

hektiseen elämäntyyliin. Nyt kuitenkin 
luodaan oikeasti uutta hyvinvointimallia, 
jossa oikeudenmukaiset ja järkevät palve-
lut ovat kaiken a ja o. Onneksi Keskusta 
pärjäsi maakunnallisesti hyvin, meillä 
on hyvä tuntuma maakunnan tarpeisiin. 
Onnittelemme valittuja muuramelaisia, 
Ville Väyrystä ja Jani Kokkoa sekä vara-
valtuutettu Elina Tammivuorta! 

Hyvinvointialueille siirtyvien tehtä-
vien jälkeen kuntien tärkein tehtävä on 
huolehtia kuntien elinvoimasta. Yritys-
myönteisyydestä on Muuramella vahvat 
perinteet ja tuloksia on myös tullut. Muu-
ramen elinvoima on suoraan riippuvainen 
yritystoiminnan menestyksestä! Kunnan 
tulovirtahan muodostuu pääosin yritys-
toiminnan kautta, joko suoraan tai välil-
lisesti tulevista verorahoista. 

Tärkeä osa elinvoiman vahvistamista on 
ihmisten hyvinvoinnin kannalta ennalta-

ehkäisevä työ, joka jää kuntien vastuulle. 
Laadukkaat varhaiskasvatus, opetus, kou-
lut, sekä monipuoliset kulttuuripalvelut ja 
hyvä yhteistyöhenki päättäjien ja viran-
haltijoiden kesken luovat myös elinvoi-
maa. Viime vuosina olemme panostaneet 
systemaattisesti lähiliikuntapaikkoihin, 
Niittyaho odottaa vielä vuoroaan. Hiih-
tolatuja on kehitetty ja saatu, sekä niitä 
helpompienkin latujen määrää lisätty. Val-
tuusto aloittaa lähiaikoina strategiatyön, 
jossa hahmotamme päättäjien yhteistä 
näkemystä tulevasta toiminnasta, eikä 
haittaa, jos kuntalaisetkin viestittävät 
näkemyksiään valtuutetuille.

Nautitaan talvesta ja tulevasta keväästä, 
kaikkea hyvää muuramelaisille!

Ystävällisin terveisin,
MUURAMEN KESKUSTA

Ville Väyrynen

Jani Kokko

Yhteistyössä, hyvässä hengessä

Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintoviras-
to antoi 21.1.2022 määräyksen, jossa kiel-
letään Keski-Suomen sairaanhoitopiirin 
kuntien alueella kaikki sisä- ja ulkoti-
loissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja 
yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 
20 henkilöä. Rajoitus on voimassa 23.1.– 
20.2.2022. Määräys kumoaa aiemman, 
31.12.2021 annetun kokoontumisia kos-
kevan määräyksen.

Määräys kokoontumisrajoituksista ei 
koske oppilaitoksia, varhaiskasvatusta tai 
yksityiselämän piiriin kuuluvaa toimintaa.

Muuramen koronatilanne on muun maa-
kunnan tapaan edelleen haastava. Maa-
kunnan ohjeistuksen mukaisesti kuiten-
kin eristyspäätöksistä on luovuttu. Tällä 
hetkellä positiivisesta koronatuloksesta 
ilmoitetaan vain tekstiviestillä.

Koska koronatilanne elää jatkuvasti, 
rajoitukset ja suosituksetkin voivat muut-
tua. Tuorein tieto Muuramen tilanteesta 
löytyy verkkosivulta muurame.fi/korona. 

Koronarajoitukset  
27.1.– 20.2.2022
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Lukupiiri
M u u r a m e n  k i r j a s t o s s a  

k e s k i v i i k k o n a

 9 .2 .  k l o  18

l u e t t a v a n a

E m m i  I tär a n t a  -

K u u n pä i vän  k i r j e e t

Terve
tuloa

!

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

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

Ensimmäisten kuukausien ajan  
paikalla on hanketyöntekijä opasta-
massa kirjaston käyttöön ja kirjasto 
on avoinna hänen ollessaan paikalla: 

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

Tervetuloa!

Toistaiseksi omatoimikirjastot ovat 
suljettuna eikä tapahtumia järjestetä.

Tarkista voimassa olevat aukioloajat 
kirjaston verkko sivuilta tai verkko- 
kirjastosta!

Tervetuloa Franssilan uudet taidetyöpajatTervetuloa Franssilan uudet taidetyöpajat
  hankkeen esittelyynhankkeen esittelyyn    

  Teams-palaveri Teams-palaveri ma ma 14.2.2022 klo 17.0014.2.2022 klo 17.00
Pyydä osallistumiskutsuPyydä osallistumiskutsu osoitteesta osoitteesta    

eevamaija.tillqvist@gmail.comeevamaija.tillqvist@gmail.com
  

Grafiiikan-, puutyön-, tekstiili- ja mediapajoihinGrafiiikan-, puutyön-, tekstiili- ja mediapajoihin
voivat osallistua kaikki muuramelaiset javoivat osallistua kaikki muuramelaiset ja  

lähikuntien asukkaat.lähikuntien asukkaat.
Vain kiinnostus harrastuksiin riittää!Vain kiinnostus harrastuksiin riittää!  

  

Ystävätoiminnan peruskurssilla saat
riittävät tiedot toimiaksesi kasvokkaisena
ystävänä tai verkkoystävänä yksinäiselle.
Voit myös ryhtyä ohjaamaan ryhmää joko
kasvokkain tai verkossa.
 
Vaikka kurssilla painotetaan erityisesti
nuorten ystävänä toimimista, voit kurssin
käytyäsi ryhtyä ystäväksi minkä ikäiselle
tahansa. Vapaaehtoisiksi kaivataankin
nuoria, työikäisiä sekä varttuneempia, sillä
yksinäisyys ei katso ikää. Ystäviksi toivotaan
sekä miehiä että naisia. 

                                      

YSTÄVÄTOIMINNAN 
PERUSKURSSI
KE 16.2.2022 KLO 17-20

PAIKKA: 
MUURAMEN SEURAKUNTA
VIRASTOTIE 2

ILMOITTAUTUMISET 10.2. MENNESSÄ
SÄHKÖISESTI:
HTTPS://OMA.PUNAINENRISTI.FI/EVENT/13392
SÄHKÖPOSTITSE:
PAIVI.HONKONEN@EVL.FI
PUHELIMITSE:
P. 050 594 3229

(HUOM! KURSSILLE MAHTUU ENINTÄÄN 15 OSALLISTUJAA)

JÄRJESTÄJÄT:
SPR MUURAMEN OSASTO
MUURAMEN SEURAKUNTA

KIINNOSTAISIKO SINUA RYHTYÄ
VAPAAEHTOISEKSI YSTÄVÄKSI JA TARJOTA

AIKAASI YSTÄVÄÄ KAIPAAVALLE?

Kuva: SPR, Vilma Sappinen

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
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Raili Kolmonen:
1. Hyvät terveyspalvelut, hoitoon pääsee 
tarvittaessa nopeasti. Muuramenhar-
julla on hienot luontopolut. Täällä on 
kaikkea mitä ihminen tarvitsee, plussaa 
vielä siitä, että löytyy vaatekauppojakin. 
2. Autotiet saisivat olla paremmassa 
kunnossa, ovat kuluneita ja monttuisia. 
3. Olen asunnut Muuramessa 26 vuotta.
4. Terveisiä kaikille entisille työkave-
reille!

Anna Laukkarinen
1. Luonto ja keskustan palvelut. Muura-
menjoki on kaunis. Muurame on sopivan 
pieni ja luonnonläheinen paikka asua.
2. Liikennepalvelut saisivat olla parem-
pia haja-asutusalueilla. Isolahdesta kul-
kee linja-auto vain kaksi kertaa päiväs-
sä Muuramen keskustaan ja takaisin, 
useammin saisi kulkea. Ympäristöasiat 
ovat minulle tärkeitä, siksi suosin lin-
ja-autolla matkustamista. 
3. Olen asunut Muuramessa 30 vuotta.
4. Terveisiä Elmalle ja Kaijalle Isolah-
teen!

Mitä mieltä kotikunnastasi, muuramelainen?
Katugallup: Kysyimme Muuramen 
keskustassa kunta laisilta muuta-
man kysymyksen kauniina  
tammikuisena pakkas päivänä.  

1. Mikä on parasta Muuramessa?
2. Mitä kehittämisen paikkoja  

Muuramessa olisi?
3. Kuinka kauan olet asunut  

Muuramessa?
4. Kenelle muuramelaiselle haluat 

lähettää terveisiä lehden kautta?

Kirsi Holopainen ja Seija Holopainen 
1. Kirsi: Muuramessa on kaunis luon-
to ja tämä on sopivan kokoinen paikka 
asua. Kiva kun on myös isompi kaupun-
ki vieressä, jossa voi tarvittaessa käydä 
asioimassa. Seija: Upea luonto, kuten 
Muuramenharju ja hienoja vesistöjä  
kuten Päijänne ja Muuratjärvi.  
2. Kirsi: Vanhusten hoidossa ja vam-
maispalveluissa on aina kehittämistä, 
vaikka tämä sama haaste on varmasti 
kaikkialla Suomessa. Seija: Muurame 
on kehittynyt hurjan paljon sinä aikana 

kun olen täällä asunut. Kun muutin  
tänne vuonna 1965, Muuramessa oli 
3200 asukasta. 
3. Kirsi: Asuin lapsuuteni Muuramessa, 
sitten olin 30 vuotta maailmalla ja pa-
lasin takaisin tänne vuonna 2013. Seija: 
Olen asunut Muuramessa 57 vuotta. 
4. Kirsi: Terveisiä ja jaksamista kotihoi-
don työntekijöille! Seija: Terveisiä van-
hainkodin ja terveyskeskuksen entisille 
työkavereille. 

Hannu ja Ulla Asunta:
1. Luonto, lenkkipolut ja terveyspalve-
lut. On hienoa, miten hyvässä kunnossa 
lenkkipolkuja talvellakin pidetään, sa-
moin katujen ylläpito loistavaa.
2. Viihtyisä ja kaunis kahvila-kondito-
ria olisi hyvä lisä keskustaan.

3. Olemme asuneet Muuramessa 30 
vuotta.
4. Ulla: Terveisiä Katrille ja Pirkolle! 
Hannu: Terveisiä kaikille vanhojen  
ajolaitteiden harrastajille!

Vuokko Lepistö
1. Luonto, vaihtelevat maisemat, järvi-
neen, mäkineen ja soineen. 
2. Lapsille voisi olla enemmän harras-
tustoimintaa, etenkin koulun jälkeistä 
iltapäivätoimintaa. Muuramea ei saisi 
rakentaa liian täyteen, säilyisi kau-
nis luonto ja väljyys. Kunnan asioista 
ja palveluista saisi tiedottaa enemmän 
Muuramelaisessa. Säynätsalontien ja 
Muuramentien risteykseen pitäisi saada 
ehdottomasti alikulkutunneli.
3. Olen asunut Muuramessa 39 vuotta.
4. Terveisiä Eeva-Maijalle ja muille  
taideseuralaisille!

– Muurame on 
kehittynyt hurjan 
paljon sinä aikana kun 
olen täällä asunut.

JOHANNA SELL, KUVAT: PEKKA SELL
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Muuramen 
Taideseura  
esillä Järvilinnassa
Muuramen Taideseura sai 
kutsun näyttelyn järjestämiseen 
Taidekeskus Järvilinnaan, 
Laukaaseen. Vanhat, arvokkaat  
ja kauniit tilat ovat antaneet 
upeat puitteet näyttelylle. 

Idean näyttelystä esitti Järvilinnan tai-
deohjaaja Hannele Torniainen, joka 
toimii myös näyttelyn kuraattorina. 
Muuramen Taideseuran 19 innokasta 
taiteilijaa valitsi Aarteeni -näyttelyyn 
kaikkiaan 46 työtä. 

Taideteokset ovat syntyneet vuosien 
varrella taidepajoissa, -kursseilla ja ko-
tona. Erilaisilla tekniikoilla ja tyyleillä 
on tehty öljyväri-, akryyli-, pastelli- ja 
akvarellitöitä, joukossa myös muutamia 
valokuvia ja grafiikan teoksia. Vanhim-
mat työt ovat Marita Sirviön maalauk-
set vuodelta 1984, jolloin perustettiin 
myös Muuramen Taideseura. Marita Sir-
viö ja Kaija Vuorilampi ovat molemmat 
perustajajäseniä ja mukana näyttelyssä. 

Luontoaiheita ja ilmaisun vapautta
Taideteoksista huokuu tekemisen ilo ja 
vuosien varrella kasvanut taito. Uusim-
mista töistä väri on vasta kuivunut, ne 
ovat valmistuneet alkuvuonna. Näyt-
telyn teosten kuvauskohteena on ollut 
usein luonto, eläimet ja ihmiset vuoro-
vaikutuksessa luonnon kanssa. Ilahdut-
tavaa on ollut tekijöiden uskallus kokeil-
la myös symbolista ja abstraktia tyyliä 
esittävän taiteen lisäksi. 

Taiteilija Virpi Lehto on pisimpään 
vastannut ansiokkaasti perustaitojen 
opetuksesta Muuramen Taideseuran jä-
senille. Viime syksyn Hannele Torniai-
sen Sisäisiä kuvia -kurssi lienee osaltaan 
vaikuttanut ilmaisun vapautumiseen. 
Taulujen lisäksi vitriiniin on pystytet-
ty nukke- ja eläinhahmojen kokoelma, 
joka on tehty paperimassa- ja neulahuo-
vutustekniikalla. Näiden tekniikoiden 

Oppimis- ja Ohjauskeskus Valteri jul-
kaisi alkuvuodesta Oppimaisemaa luo-
massa -julkaisun. Julkaisu on tarkoitet-
tu oppimisympäristöjen suunnittelusta 
ja toimintakulttuurin muutoksesta vas-
taaville johtoryhmille ja -tiimeille, kou-
lujen henkilöstölle sekä suunnittelijoille 
ja arkkitehdeille. 

Kirjan toinen kirjoittaja oli Muuramen 
kunnan opetuksen kehittämispäällikkö 
Raija Kattilakoski. 

– Kirjassa on kuvattu Mäkelänmäen 
koulun suunnitteluprosessi yhtenä esi-
merkkinä nykyaikaisesta käyttäjien 
osallistamisesta ja koulurakennuksen 
suunnittelusta yhdessä arkkitehtien ja 

suunnittelijoiden kanssa, Raija kertoo.
Julkaisun tavoitteena oli kuvata suun-

nitteluprosessin vaiheita avuksi myös 
muille oppimistiloja suunnitteleville. 
Julkaisu sisältää konkreettisia työkalu-
ja liittyen esteettömän uudisrakennuk-
sen suunnitteluun ja toimintakulttuurin 
muutoksen kirkastamiseen ja käytän-
töön viemiseen. Kirja on ostettavissa Val-
terin verkkokaupasta.

Oppimaisemaa luomassa,  
Valteri, 2022 
Kirjoittajat: Raija Kattilakoski  
ja Tuulia Kuntsi

Mäkelänmäen koulusta mallia

Muuramen Taideseuran näyttely 
”Aarteeni”, Järvilinnassa  
5.1.–6.2.2022 ke–su  klo 12–17.

saloihin on ohjannut tekijöitä Jatta Pyl-
vänäinen. Taidenäyttelyn katsojat ovat 
antaneet näyttelystä hyvää palautetta.

Aktiivisesti uutta kohti
Muuramen kuntaa on kiittäminen siitä, 
että Taideseura saa toimia Harrastetalo 
Franssilan tiloissa. Siellä on mahdolli-
suus kokoontua viikottaisiin maanan-
taipajoihin ja erilaisille kursseille. Tämä 
puolestaan mahdollistaa yhdessä olemi-
sen ja sosiaalisen kanssakäymisen, se-
kin on yksi tärkeä osa taiteen tekemistä. 

Toisten taiteentekijöiden tapaaminen 
ja kannustus tukee myös luovuutta. Vii-
me vuonna toiminta laajeni, kun Taide-
seura sai lisätiloja, joihin avattiin Gal-
leria ja taidepuoti. Galleriassa tullaan 
tulevaisuudesssa järjestämään yksityi-
siä ja isompienkin ryhmien näyttelyjä. 
Taideseurassa ei ole jääty tumput suo-
rana odottamaan myöskään koronan 
väistymistä. Kun kokoontuminen ei ole 
ollut mahdollista Franssilassa, on Tai-
deseurassa kehitetty uusia työmuotoja, 
kuten etäopetusta. Sen myötä on jo syn-
tynyt tauluja, neulahuovutustöitä ja tu-
levaisuudessa ties mitä.

Taideseura hakee JyväsRiihen EU- 
hankkeen rahoitusta, joka mahdollistaa 
uusien grafiikan, puutöiden, tekstiili-
taide- ja mediapajojen luomisen. Hank-
keen esittelytilaisuus on helmikuussa. 
Hankkeen tarkoituksena on laajentaa 
ja kehittää taiteentekemisen tarjon-
taa. Yhdessä harrastaminen lisää yhtei-
söllisyyden tunnetta ja sosiaalista hy-
vinvointia. Tarkoitus on rohkaista eri 
ikäisiä taiteenharrastajia tulemaan mu-
kaan matalan kynnyksen periaatteella. 
Taideseuran jäsen ei tarvitse olla, kiin-
nostus riittää.

ANNIKKI NUUTINEN

Nina Brandt, Paljas sydän, akryyli

Sirpa Nojonen, Veeti ja Vieno, paperclay Pekka Pellinen, Putous, akryyli

VESILAITOKSEN
VIKAILMOITUS-

NUMERO:
0400 737 988
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Ystävänpäivä on joka päivä  
- nuoretkin vailla ystävää
Punaisen Ristin Muuramen osasto, 
kunnan vanhuspalvelut ja seurakun-
ta ovat yhdessä jo vuosia koordinoineet 
ystävätoimintaa. Ystäviä on järjestet-
ty ensisijaisesti vanhuksille, jotka ovat 
tarvinneet vapaaehtoisten apua yksi-
näisyyteen, seuraksi ja avuksi arkipäi-
viinsä. Ikäihmisten ystävätoimintaa ke-
hitetään edelleen ja siihenkin tarvitaan 
lisää vapaaehtoisia, mutta  nyt halutaan 
panostaa erityisesti nuorten yksinäisyy-
den vähentämiseen.

Nuorten yksinäisyys on lisääntynyt 
myös Muuramessa
Varsinkin pitkään jatkunut korona-aika 
on monien kyselyjen mukaan lisännyt 
suomalaisnuorten yksinäisyyttä äärim-
milleen. Joka toinen vuosi THL:n teke-
män, viimeksi  keväällä 2021 toteutetun 
kouluterveyskyselyn tulokset osoitta-
vat, että myös Muuramessa yksinäisyys 
on lisääntynyt. Melko usein tai jatku-
vasti yksinäisyyttä kertoo kokevansa 
11,5 % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijois-
ta, kun kaksi vuotta aiemmin vastaava 
osuus oli reilut 3 %. Kahdessa vuodessa 
tapahtunut muutos on hälyttävä. 

Kouluterveyskysely osoittaa, että val-
takunnallisesti yksinäisyys on lisään-
tynyt kaikissa vastanneiden ryhmissä 
kahden vuoden takaisiin tuloksiin ver-
rattuna, erityisesti tyttöjen keskuudes-
sa. Eniten yksinäisyyttä kokevat lukion 
1. ja 2. vuoden opiskelijat; melko usein 
tai jatkuvasti lähes 18 % kokee itsensä 
yksinäiseksi kun kaksi vuotta aiemmin 
vastaava osuus oli n. 12 %. Peruskoulun 
8.-9. luokkalaisista yksinäisyyttä ilmoit-
taa kokevansa lähes 16 % vastaajista.

Punainen Risti selvitti yhteistyössä 
Taloustutkimuksen kanssa suomalais-
ten yksinäisyyttä sekä syitä yksinäisyy-
den taustalla. Tammikuussa 2021 jul-
kaistun kyselytutkimuksen mukaan 
yksinäisistä nuorista 28 prosenttia koki 
ulkopuolisuuden tunteen ja saman-
kaltaisen seuran puutteen olevan yksi-
näisyytensä syynä. Yksinäisyyttä ko-

kevista 15–24-vuotiaista nuorista 33 
prosenttia uskoo, että ujous ja sosiaalis-
ten tilanteiden jännittäminen ovat syy-
nä yksinäisyydelle.

– Olemme huolissamme tästä. Tie-
dämme, että pitkittynyt yksinäisyys al-
tistaa monille sairauksille, kuten ma-
sennukselle, muille mielenterveyden 
häiriöille sekä fyysisille sairauksille. 
Monella yksinäisellä nuorella on taus-
tallaan myös kiusaamiskokemuksia, 
jotka voivat lisätä epävarmuutta sosiaa-
lisissa tilanteissa entisestään. Meillä ei 
ole varaa menettää näitä nuoria yksinäi-
syydelle, Punaisen Ristin hankekoordi-
naattori Anja Saksola sanoo. 

Vapaaehtoisia nuorten tueksi  
-koulutusta Muuramessa
Helmikuussa Muuramen ystäväpalve-
lutoimijat järjestävät ensimmäistä ker-
taa ystävätoiminnan peruskurssin, joka 
keskittyy erityisesti nuorten ystävänä 
toimimiseen. 

Koulutus antaa perustiedot vapaa-
ehtoisena ystävänä toimimisesta joko 
kasvokkain kahden kesken tai verkos-

sa. Vapaaehtoiset voivat myös lähteä oh-
jaamaan nuorille aikuisille suunnattua 
ryhmätoimintaa, kasvokkain tai ver-
kossa.

Ystäväparit tapaavat esim. kahden vii-
kon välein säännöllisesti tai keskinäi-
sen sopimuksen mukaan. Yhteistä teke-
mistä voi olla ulkoilu tai muu yhteinen 
harrastus, voidaan  käydä elokuvissa, 
kahvitella – tai ihan vain jutustella ja 
vaihtaa ajatuksia. 

Kurssille osallistuminen ei edelly-
tä lähtemään mukaan toimintaan vaan 
osallistujat voivat rauhassa pohtia, onko 
kyseessä itselle sopiva vapaaehtoistoi-
minnan muoto. Vaikka kurssin kaut-
ta etsitään ystäviä erityisesti nuorille ja 
nuorille aikuisille, voi kurssin käytyään 
ryhtyä ystäväksi myös työikäiselle tai 
ikääntyneelle. Vapaaehtoisen tulee olla 
vähintään 16-vuotias. 

Ystävätoiminnan peruskurssi järjes-
tetään Muuramen seurakunnan tilois-
sa keskiviikkona 16.2. klo 17-20. Koulu-
tukseen voi ilmoittautua sähköisesti:  
https://oma.punainenristi.fi/
event/13392, sähköpostitse: paivi.hon-

konen@evl.fi tai soittamalla suoraan 
seurakunnan ystävätoiminnan yhte-
yshenkilölle Päivi Honkoselle (050 594 
3229). 

Vaikka kurssilla painotetaan nuorten 
ystävänä toimimista, voit ryhtyä ystä-
väksi minkä ikäiselle tahansa, vapaaeh-
toisiksi kaivataan lisää kaiken ikäisiä, 
sekä miehiä että naisia.

PIRKKO VUORINEN

Lisätietoja ystävätoiminnasta  
voit kysyä: 
• seurakunnan ystävätoiminnan   
 yhteyshenkilö 
 Päivi Honkonen 
 paivi.honkonen@evl.fi
 p. 050 594 3229
• SPR Muuramen osasto 
 Pirkko Vuorinen 
 pirkko.vuorinen@iki.fi 
 p. 040 7040 516
• kunnan vanhuspalveluiden   
 koordinaattori 
 Sirpa Lahtinen
 sirpa.lahtinen@muurame.fi 
 p. 040 705 0671

KUVA: SPR/VILMA SAPPINEN

Tule mukaan 
- innostu ystävyydestä!

Järjestöt ilmoittavat

Muuramen Taideseura. 
Grafiikkaa, kuivaneula 
kuparilevylle 21.2. Opet-

tajana Naoji Ishiyama Jkl:n Grafiikan Pajasta. 
Ilmoittaudu Ninalle 0400 347 804. Toteutuu 
tällöin rajoitusten salliessa, muutoksesta il-
moitetaan. Franssilan uudet taidetyöpajat 
-hankkeen esittelytilaisuus Teams-yhteydellä 
14.2. klo 17.00, katso ilmoitus tämän lehden 
sivulta 4.

MLL Muuramen 
paikallisyhdistys. 
P e r h e k a h v i l a t 
perhekeskuksella 

(Virastotie 5) keskiviikkoisin. Parillisilla vii-
koilla aamukahvila klo 10–12 ja parittomilla 
iltakahvila klo 17.30–19. Välillä tapaamme 
myös ulkoilun merkeissä! Toimimme koro-

Vuokralle tarjotaan

Vuokrattavana Muuramen kes-
kustassa KERROSTALOKAKSIO 43 
m2. Asunnossa sauna ja lasitet-
tu parveke sekä autokatospaikka.  
Tiedustelut puh. 050 411 2982. 

Kiitos

Suuri ja lämmin kiitos henkilölle 
joka 14.12. "pelasti" käsilaukkuni 
ostoskärrystä S-Marketin pihalta
ja toimitti sen kaupan kassalle!
Sain joulurauhan!

na-ohjeistusten mukaan. Seuraa ilmoittelua 
facebookissa (MLL Muuramen perhekahvila) 
tai instagramissa (mll_muurame) sekä ilmoit-
taudu mukaan kahvilaan yhdistyksen sivuilla 
(https://muurame.mll.fi/).

Muuramen Sotaveteraanikerho. 
Mikäli koronatilanne sallii, ko-
koonnumme ke 23.2.2022 klo 13 
seurakunnan väistötilassa (Vi-

rastotie 2). Vieraamme vanhus- ja vammais-
palveluiden johtaja Tiina-Emilia Seppänen 
kertoo vanhuspalveluiden ajankohtaisista 
kuulumisista. Kahvi ja arpajaiset.

Muuramen Keskusta 
ehdokkaineen
kiittää saamastaan
luottamuksesta
aluevaaleissa!
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Muuramen kunnan stipendit v. 2021 
urheilusaavutuksista (mainittu paras 
kotimainen ja kansainvälinen tulos)

YLEINEN SARJA
Ilari Manninen, Jyväskylän Kenttä
urheilijat yleisurheilu M 4 x 100 m ja  
4 x 400 m/SM 2.  
Miska Mustonen, Jyväskylän Free
styleseura kumpareet PM 3. B-maajouk-
kue ja Maailman Cup-edustus

NUORET
Lotta Voutilainen, Jyväskylän 
Pyöräily seura maastopyöräily N 18, XCO 
SM 2 sekä pyöräsuunnistuksen MM-edus-
tus ja maajoukkueryhmä
Nanna Leivonen, Jyväskylän Kenttäur
heilijat ja Jyväskylän Pallokerho  
N 17/keihäs SM 1. Jalkapallon 2003 synt. 
maajoukkue.

ESIMERKILLISET NUORET URHEILIJAT
Aapo Luomaaho, Muuramen Yritys
Esimerkillinen ja ahkera harjoittelija.  
Pelaa salibandya yhdistetyssä O2JKL/
MuurY -joukkueessa, joka osallistuu  
valtakunnalliseen sarjaan. Kova työn teko 
lajissa on palkittu kutsulla Salibandy-
liiton maajoukkuetie-tapahtumaan.

Onni Myllymäki, Muuramen Yritys 
Aktiivinen ja tunnollinen painin har-
rastaja, joka on saavuttanut vuoden 2021 
aikana myös menestystä niin rantapainin 
SM-kisoissa (2. sija), TUL:n mestaruus-
kisoissa (2. sija) ja lisäksi mestaruuden 
Koululiikuntaliiton paineissa. 

Vilma Vasko, Muuramen Yritys
Tinkimättömällä asenteella varustettu 
rehti ja positiivinen persoona, joka ah-
keroi harjoituksissa ja peleissä MuurY:n 
naisten jalkapallojoukkueessa ja on ollut 
ryhmän kantavia voimia. Jalkapallon 
lisäksi Vilma harrastaa aktiivisesti myös 
alppilajeja talvella. 

VALMENTAJAN  
TUNNUSTUSPALKINTO
Marko Murtasaari, Muuramen Syke
Erinomainen esimerkki valmentajas-
ta, joka toimii rakentavan ja positiivisen 
palautteen kautta. Hän on tehnyt hienoja 
asioita 07/08-poikien salibandyjoukku-
een yhteishengen eteen ja omaa erittäin 
hyvät yhteistyötaidot niin pelaajien, 
toimihenkilöiden kuin vanhempienkin 
suuntaan. Marko on myös aktiivisesti 
osallistunut seuran valmentajille järjestä-
miin kehittämistapaamisiin. 
 
VETERAANIURHEILIJAT
Reijo Vauhkonen, Muuramen Yritys 
200 m, 400 m ja 800 m SM 1.
Pentti Tarvainen, Muuramen Yritys  
4 x 100 m SM 2.
Ilmo Viitanen, Muuramen Yritys  
3 x 400 m SM 1.
Pertti Härkönen, Muuramen Yritys 
200 m SM 2. 
Sirkka Ylistö, Muuramen Yritys  
50 m pistoolin, vakiopistoolin ja  
25 m pistoolin SM 1.

Muuramen vuoden 2021 
urheilijastipendit ja huomioimiset

Muuramen Kinkomaan K-Marketin kaup-
piaana aloitti helmikuun alussa Juha 
Kuukkanen. Hän on monelle muurame-
laiselle tuttu jo K-Supermarket Muura-
mesta, jonka kauppiaana hän on toiminut 
5,5 vuotta. 

– Uudet haasteet ja kaupan kehittämi-
nen motivoivat ja innostavat minua – sen 
takia toisenkin kaupan vetovastuu sopii 
minulle hyvin, Kuukkanen kertoo.

Kuukkanen on ideoinut Kinkomaan ko-
keneen ja osaavan henkilökunnan kanssa 
uudistuksia kauppaan sekä palveluihin.  

– Kasvatamme rohkeasti tuotevali-
koimaa, lisäämme mm. paikallisten ja 
lähituottajien tuotteita. Aukioajat laaje-
nevat ja postipakettipalvelut paranevat. 
Myös tavarantoimittajat ovat olleet ak-
tiivisesti auttamassa ja ideoimassa uu-
distuksia kanssamme.

K-Market Kinkomaa haluaa olla myös 
aktiivinen toimija Kinkomaan tapahtu-
missa. 

– Tavoitteenamme on, että asiak-
kaan on aina mukava tulla myymälään. 
Otamme myös mielellämme vastaan 
kaikki asiakaspalautteet ja toiveet kaup-
paa ja valikoimaa koskien. Tulemme ole-

maan aktiivisia myös sosiaalisessa me-
diassa.

Kuukkasen kauppiasura alkoi vuon-
na 2013 K-market Jälkkärissä Palokassa, 
josta hän siirtyi Muuramen Supermar-
ketin vetäjäksi vuonna 2016. 

– Olen toiminut Muuramessa suurim-
man osan yrittäjyysajastani ja viihtynyt 
täällä erinomaisesti!

Vapaa-ajalla hän pelaa jääkiekkoa ja 
padelia. Lisäksi kaksi pientä lasta pitä-
vät aktiivisena.

JOHANNA SELL

Uusi kauppias 
aloitti Kinkomaan 
K-Marketissa

Yritysuutisia

Juha Kuukkanen

Lastenkirjavinkki

Alex Milway: Hotelli Flamingo
Suomennos Aila Herronen
WSOY 2020, 191 s.
Ikäryhmä: 6+

Kymmenvuotias Anna saa isotädiltään 
erikoisen perinnön: hiljaisen ja pölytty-
neen hotellin. Sen vähäinen mutta uskol-
linen henkilökunta koostuu eläimistä, 
kuten iäkkäästä karhuherrasta ja rengas-
häntämakista. Ennen niin loistokas hotel-
li on kuitenkin jäänyt uuden megahotelli 
Hohdon varjoon.

Uusi johtaja Anna päättää laittaa pai-
kat kuntoon: ”Tämä hotelli tarvitsee 
vain vähän rakkautta ja huolenpitoa ja 
kamalan määrän siivousta”. Kun Anna 
palkkaa lisää henkilökuntaa, josta jo-
kainen käyttää omia vahvuuksiaan, al-
kaa hotelli herätä eloon ja houkutella 
monenlaisia asiakkaita aina flamingois-
ta hyönteisvieraisiin.

Mutta mitä eräällä vaativalla vierai-
lijalla, kissaherra Harmajalla on mie-
lessään? Entä mitä tapahtuu, kun kil-
pailevan hotelli Hohdon johtaja saapuu 
vierailulle? 
 
Alex Milwayn hyväntuulista lastenro-
maanisarjaa on suomennettu tähän men-
nessä neljän kirjan verran. Aloitusosa 
Hotelli Flamingo ottaa ilon irti monelle 

Eläinten hotelli palaa loistoonsa

lapsilukijalle herkullisesta lähtökohdas-
ta: Millaista olisi pyörittää omaa hotellia, 
ja vielä eläinten kanssa?

Anna saa oppia, että hotellinjohtajan 
elämä on vaativaa mutta palkitsevaa. 
Menestyksen takana on aina ystäviä ja 
yhteistyötä. 

LUKULAITURI VINKKAA

PERHEKESKUS
Mukana elämässä.

Avoin päiväkoti:  
maanantaisin ja torstaisin  
klo 9.00 – 12.30 välillä,  
(ei viikolla 9).

MLL:n Perhekahvila: 
parillisen viikon keskiviikkona klo 10.00 – 12.00 ja
parittoman viikon keskiviikkona klo 17.30 – 19.00 (ei viikolla 9).

Elämän alussa ryhmä: 
parittoman viikon keskiviikkona klo 10.00 – 12.00, (ei viikolla 9).

Kohtaamis-ilta perheille,  
monikulttuurisia kohtaamisia:
keskiviikkona 23.2. klo 17.00 – 19.00

Erityislapsiperheiden vertais-ilta: 
maanantaina 7.2 klo 18.00 – 19.30

Tervetuloa mukaan, koronarajoitukset huomioiden!

Muutokset mahdollisia. Muutoksista  
ilmoitamme Muuramen perhekeskus fb ja insta.

Lisätietoja:  
Perhekeskusohjaaja 
Hannamaija Hakonen 
p. +358 505 760 233  
hannamaija.hakonen@muurame.fi

Tervetuloa Perhekeskukseen!
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Kirjavinkki

Arja Ahtaanluoma:  
Puolinainen
Puolinainen on tosi tarina siitä, miltä 
tuntuu tippua oman elämänsä jäähy-
penkille. Vain pieni haava sormessa ja 
herättyäsi kaikki raajat on amputoitu. 
Tämä on pysäyttävä selviytymistarina 
toipumisesta ja taistelusta, täysin au-
tettavan ihmisen määrätietoisesta pyr-
kimyksestä itsenäiseen elämään. Siitä, 
miten suurikin suru on pieni ja pienikin 
ilo suuri. 

Kirjassa kerrotaan hyvinkin yksityis-
kohtaisesti toipumisen eri vaiheista. Ei 

voi kuin ihmetellä, millaisia voimavaro-
ja meistä tarpeen tullen löytyykään. Kir-
jan luettuaan osaa ainakin muutaman 
päivän ajan arvostaa sitä, että on toimi-
vat kädet ja jalat, niillä pötkii jo aika pit-
källe. Kirjaa suosittelen heille, joilla on 
tapana murehtia pikkuasioita sekä kai-
kille elämäkertojen ystäville. 

#SAANOLLAMINÄ 
#SAATOLLASINÄ 

Kuva: Lapsen oikeuksien viikon 2019 materiaalit

PERHEKESKUS
Mukana elämässä.

ERITYISLAPSIPERHEIDEN VERTAISILTA kaikille
perheille, joissa on erityisen ihania lapsia ja nuoria

Vanhus- ja vammaisneuvoston tarkoituksena on edistää vanhusten ja vam-
maisten osallisuutta sekä osallistumista yhdenvertaisena kuntalaisena muiden 
muuramelaisten rinnalla. 

Neuvosto järjestää koko perheen vertaistilaisuuden yhdessäolon merkeissä  
kerran kuukaudessa maanantaisin klo 18–19.30. 
Kevään tulevat päivät ovat: 7.2., 7.3., 4.4. ja 2.5.2022.
Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan erikseen.

Paikkana Muuramen Perhekeskus, Virastotie 5. Tapahtuma on tarkoitettu per-
heille, joissa on erityistä tukea tarvitsevia lapsia tai nuoria. Ohjelmassa on koko 
perheen yhdessäoloa ja iltakahvit sekä -mehut. Ilmoittautumiset viimeistään 
edellisenä päivänä osoitteeseen: katja.mettinen@gmail.com 
Ilmoitathan henkilömäärän, lasten iät ja mahdolliset erityisruokavaliot, kiitos! 
Noudatathan tullessasi voimassa olevia koronarajoituksia sekä -suosituksia. 

Lämpimästi tervetuloa!

Vanhus- ja vammaisneuvosto

– Me tykätään tehdä ruusuja luistimilla, sanovat kaverukset Sofia ja Aada Niittyahon 
koulun luistelukaukalossa. 

Muuramelaisia

Kunnan virtuaalinen kotiseutumuseo 
DigiMuurame avattiin joulukuussa verk-
kosivulla digimuurame.fi. Sähköinen 
ympäristö sisältää juhlavuoden aikana 
julkaistuja videoita, kuvia Muuramen 
historian eri vaiheilta, sekä erilaista näh-
tävää, kuultavaa, koettavaa ja tekemistä 
eri ikäisille. Sivustolle otetaan jatkuvas-
ti vastaan uusia sisältöjä Muuramesta. 
Ympäristöön tarkoitettuja aineistoja voi 
lähettää sähköpostitse osoitteeseen di-
gimuurame@muurame.fi tai postitse leh-
den toimitukseen.

Avajaisten yhteydessä kerättiin käyt-
täjäpalautetta, jonka mukaan sivustoa 
muokataan ja täydennetään. Kymmenien 
palautteiden mukaan sivusto koettiin 
varsin monipuoliseksi ja onnistuneek-
si. Palautteissa kiiteltiin muun muassa 
upeita luontokuvia, nostalgisia historia-
kuvia, livevideolähetystä ja visuaalisesti 

DigiMuurame:  
Monipuolisuus ilahduttaa vierailijoita

mielenkiintoisia virtuaaliympäristöjä.
”Monipuolista sisältöä, toteutus näyttää 

visuaalisesti miellyttävältä.”
”Upea, uusi ja erilainen tapa tutustua 

Muurameen!”
”Liikkuva alusta on hauska idea, näkee lin-

nun silmin Muuramen ympäristön. Linkkejä 
on helppo seurata ja niissä on hyvää tietoa 
Muuramen palveluista ja tapahtumista.”

DigiMuurameen pääsee tutustumaan 
vaivattomasti älypuhelimella, tietoko-
neella tai tabletilla. Avajaisviikolla si-
vustolle palautetta jättäneiden kesken 
arvottiin Samsung Galaxy XCover 5 En-
terprise Edition -älypuhelin. Puhelimen 
voitti Jyväskylän puolella asuva Paula 
Tiainen.

− Työskentelin Muuramessa vuosien 
ajan, joten kunnan asiat kiinnostavat 
minua yhä, kertoi Tiainen voitostaan 
iloisena. 
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Muuramen kunta asettaa julkisesti 
nähtäväksi 3.2.2022–18.2.2022 väli-
seksi ajaksi Seunavuoren asemakaa-
van laajennuksen Saarikonvuoren-
tien välillä Huurrepolku-Kastepolku, 
Kastepolun, Poutapilventien, Hallapo-
lun ja Pakkaspolun katusuunnitelmat.

Suunnitelmat ovat kuulutuksen ajan 
julkisesti nähtävillä kunnan virastota-
lon aulassa (Virastotie 8) virka-aikana 
sekä Muuramen kunnan verkkosivuil-
la osoitteessa muurame.fi/kuulutuk-
set.

Suunnitelmista ja asiakirjoista voi 
nähtävillä olon aikana esittää kir-
jalliseen muistutuksen osoitteella 
Elinvoiman ja kestävän kasvun lauta-
kunta, PL 1, 40951 Muurame tai säh-
köpostiosoitteeseen ilkka.lautama-
ki@muurame.fi.

Lisätietoja asiasta antaa suunnitte-
luinsinööri Ilkka Lautamäki, puh. 050 
471 7148. 

Muuramessa 3.2.2022

Elinvoiman ja kestävän kasvun 
lautakunta

www.muurame.fi/kuulutukset

KUULUTUS

Kuulutukset
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)

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.

Muuramen kunnan rakennusvalvon-
taan on jätetty vireille MRL 128 §:n 
mukainen maisematyölupahakemus 
kiinteistölle 500-402-162-11. 

Toimenpidelupaa haetaan Aittosaa-
ren alueen puuston harvennukseen 
(kortteli 145 ja VL-alue) ja terveyskes-
kuksen takana olevan niemen har-
vennukseen (Kaavassa merkintä P).  

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä 
Muuramen kunnan rakennusvalvon-
nassa osoitteessa Virastotie 8 Muu-
rame ja verkkosivuilla muurame.fi 
kohdassa kuulutukset 3.2.–17.2.2022 
välisenä aikana.
 
Niille, joiden oikeutta tai etua asia 
saattaa koskea varataan MRA 65 § 
mom. 2 mukaan tilaisuus tehdä kirjalli-
sesti muistutus hakemusten johdosta.
 
Mahdolliset huomautukset tulee toi-
mittaa viimeistään 17.2.2022 klo 15 
mennessä Muuramen kunnalle, PL 1, 
40951 Muurame. 

Kuulutusaika 3.2-17.2.2022 

Muuramen rakennusvalvonta 

www.muurame.fi/kuulutukset

KUULUTUS

Muuramen kunnan rakennusvalvon-
taan on jätetty vireille MRL 128 §:n 
mukainen maisematyölupahakemus 
kiinteistöille 500-402-71-97, 500-402-
71-129, 500-3-9903-1. 

Toimenpidelupaa haetaan Riutanpo-
lun katualeen ja sen varressa olevien 
asemakaavan mukaisten tonttien 
puuston poistoon sekä asemakaa-
van mukaisen VL-alueen puuston 
harvennukseen. 

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä 
Muuramen kunnan rakennusvalvon-
nassa osoitteessa Virastotie 8 Muu-
rame ja verkkosivuilla muurame.fi 
kohdassa kuulutukset 3.2.–17.2.2022 
välisenä aikana.

Niille, joiden oikeutta tai etua asia 
saattaa koskea varataan MRA 65 § 
mom. 2 mukaan tilaisuus tehdä kirjalli-
sesti muistutus hakemusten johdosta. 

Mahdolliset huomautukset tulee toi-
mittaa viimeistään 17.2.2022 klo 15 
mennessä Muuramen kunnalle, PL 1, 
40951 Muurame. 

Kuulutusaika 3.2.–17.2.2022 

Muuramen rakennusvalvonta 

www.muurame.fi/kuulutukset

KUULUTUS

Ympäristölupahakemus

Hakija: Kuusakoski Oy, Kuusakosken-
tie 5, 18101 Heinola

Toiminta: jätteen ammattimainen ja 
laitosmainen käsittely 

Toimipaikka: Muuramen kunta, 
Kuusanmäentien teollisuusalue, Vä-
limaanrinne 1, määräala tilasta Väli-
maa, RNo 500-402-9-764  
   
Hakemus on nähtävillä: Muuramen 
kunnantalolla, kirjaston aulassa ja 
kunnan verkkosivuilla muurame.fi 

Kuulutusaika: vähintään 30 päivää

Muistutukset ja mielipiteet: Muura-
men kunta, Elinvoiman ja kestävän 
kasvun lautakunta, PL 1, 40951 Muu-
rame tai sähköisenä info@muurame.
fi kirjallisena ennen kuulutusajan päät-
tymistä  

Lisätiedot: ympäristöpäällikkö  
Kari Saari, p. 0400 515 630
Päiväys: Muurame 3.2.2022

Muuramen kunnan elinvoiman ja  
kestävän kasvun lautakunta 

www.muurame.fi/kuulutukset

KUULUTUS

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

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

Työttömille, opiskelijoille ja eläkeläisille kotiruokalounas 4,50 €  
(sis. jälkiruokakahvin) ma–pe 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, pe klo 8–14
Kenttätie 3, Muurame p. 014 659 623 tai 050 573 7322,
www.muurame.fi/ekocenter
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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
Päätoimittajan sijainen: Johanna Sell
p. 040 777 4263, johanna.sell@muurame.fi 
Ilmoitukset ja sivunvalmistus: Johanna Sell
p. 040 777 4263,  johanna.sell@muurame.fi

PAINOPAIKKA
Lehtisepät Oy, Jyväskylä

JAKELU
Posti Group Oyj

www.muurame.fi/muuramelainen

MUURA LAINENme

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

14.2.22 Perhekeskus (Virastotie 5)

15.3.22 Seurakunnan tila (Virastotie 2)

Lisätietoja:  
@muuramenperhekeskus, Instagram ja 

Facebook, muurame.fi/perhekeskus/ 
ajankohtaista

TUUMAUSTAUKO!
Tervetuloa,

5–9. luokkalaisten 
 vanhemmat!

Valtuuston vuodelle 2022 myöntä-
mästä määrärahasta jaettavat yksi-
tyisteiden kunnossapitoavustukset 
jaetaan ilman erillistä hakumenettelyä 
viimevuotisten perusteiden mukaises-
ti lukuun ottamatta niitä yksityisteitä, 
joiden arviointiperusteet ovat oleelli-
sesti muuttuneet.

Mikäli hakemus on tarpeen, se toimi-
tetaan liitteineen Elinvoiman ja kestä-
vän kasvun lautakunnalle osoitteella 
Muuramen kunta, PL 1 (Virastotie 
8), 40951 Muurame tai sähköpostil-
la osoitteeseen ilkka.lautamaki@
muurame.fi, viimeistään perjantaina 
15.3.2022 klo 15.

Hakemukseen liitetään käyttötilitys-
lomake, jossa selvitetään vuoden 2021 
aikana tehdyt työt tilitietoineen, sekä 
kuluvan vuoden 2022 kunnossapitoar-
vio. Hakemuslomakkeita ja lisätietoa 
avustuksien saamiseksi saa osoittees-
ta muurame.fi/yksityistiet.

Lisätietoja asiasta antaa katupäällikkö 
Jouko Kauppinen, puh. 0400 643 732, 
jouko.kauppinen@muurame.fi

Muuramessa 
3. päivänä helmikuuta 2022

Elinvoiman ja kestävän kasvun 
lautakunta

www.muurame.fi/kuulutukset

KUULUTUS

www.muurame.fi

Vanhuspalveluiden  
odotusajat

Laissa 26 § ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä 
iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista velvoitetaan kuntia jul-
kaisemaan ainakin puolivuosittain tiedon siitä, missä ajassa iäkäs 
henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut. 

Keskimääräiset odotusajat 1.7.–31.12.2021

• Kotihoito 0-1 vrk 
Palvelu alkaa sovitusti, kun palvelutarpeenarviointi on tehty  
ja palvelutarve todettu.

• Omaishoidon tuki 14 vrk.  
Tuki on myönnetty pääsääntöisesti hakemiskuukautta seuraa-
van kuukauden alusta.

• Tehostettu palveluasuminen 9 vrk. 
Odotusaika alkaa siitä, kun palvelutarpeenarviointi on tehty  
ja palvelutarve todettu sekä päättyy siihen, kun palvelua  
tarjotaan asiakkaalle.

        Vanhus- ja vammaispalvelut 
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Seuraa  
tilejämme 
 somessa:

@uutisiamuuramesta

Painovalmiit aineistot to 17.2. mennessä:
johanna.sell@muurame.fi tai 040 777 4263

Seuraava lehti  
ilmestyy 24.2.

Laaja valikoima 
RUOKALEIPÄÄ,

MUIKKUKUKKOA 
JA KAHVILEIPÄÄ

Karjalaisen Kotileipomo
Kannonkoski Puh. 040 960 8314

Tuoretta Torilla
Perjantaisin klo 11

Paikalliset Taksi Janne Vuorela oy 
sekä Taksi Muurame oy tarjoavat 
laadukasta kuljetuspalvelua moneen tarpeeseen.

● Sopimusajot mm. yrityksille, peliporukoille ja muille, jotka 
 suunnittelevat vaikka viikonlopun kuljetuksia kokonaisuutena.

● Henkilö- sekä tavarakuljetukset niin lähelle kuin kauemmaksikin.

Kelakuljetusten operaattorit ovat jälleen vaihtuneet ja meidän 
yhteistyökumppaniksi valikoitui Taksi Helsinki. 

Kelakyydin voit tilata ilmaisesta numerosta 0800 414 608
 ● Tilauksen yhteydessä voit toivoa tuttua taksia ja tuolloin on 
  ilmoitettava taksin järjestysnumero. 
 ●  Meidän tila- / invataksien järjestysnumerot ovat 4597 ja 4596
 ●  Henkilöauton järjestysnumeron saamme tietoomme helmikuun  
  alkuun mennessä ja tuota voi tiedustella meiltä numerosta 
  050 336 99 35

Meiltä kannattaa tiedustella ennen tilauksen  
tekoa, että aikataulu sopii meille!
Mielellämme teemme yhteistyötä myös Muuramelaisten yritysten  
kanssa niin kuljetusten kuin mainostamisenkin suhteen.  
Meiltä voi esim, tiedustella mainospaikkoja taksin kylkeen.

Kalusto: 
2 x 1+ 8 tila-/invataksi    0400 342 530 / 040 70 444 00
1 x 1+ 4 farmari  050 336 99 35   

Taksi Janne Vuorela oy ja Taksi Muurame oy

Muuramelaista 
taksipalvelua

Ajanvaraus
p. 050 3400 390

Fysioterapeutti 
MINNA SEPPÄNEN
Vastaanotto Muuratkunnon tiloissa, 
Muuramentie 37

www.ftminna.asiakassivu.fi

040 575 5607

Virastotie 2, Muurame

kauneushoitolazenna.fi

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

Muuramen nuohouspalvelu

SÄHKÖASENNUKSET JA URAKOINTI

SÄHKÖASENTAJA
Marko Kinnunen

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

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

KUN TAHDOT MYYDÄ –
PYYDÄ PAIKALLINEN 
VÄLITTÄJÄ.

Kannel
Kukkia myös kotiin kuljetettuna!
Löydymme Virastotie 2 alapihalta

Muuramen Kukka- ja 
 Hautaustoimisto

040 135 4060/Kukkakauppa
040 654 1524/Hautauspalvelut
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