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Terveyspalvelut arvostettiin kärkeen Muuramessa tulevaisuuskyselyyn vastanneiden kesken. Suvi Kumpulainen, Suvi Kumpulainen, Mari Pakkanen, Pinja Leppänen ja Pirjo 
Perälä työskentelevät Muuramen kiitosta saanneessa terveyskeskuksessa sairaanhoitajina.

Kyselyn toteutti FCG Finnish Consulting 
Group, joka on kunnan yhteistyökump-
pani strategian laatimisessa. Kysely oli 
avoinna joulukuun ajan ja toteutustapa 
oli sähköinen Webropol-kysely. Mahdol-
lisuus oli myös lähettää näkemyksiä va-
paamuotoisemmin postitse. 

Tulevaisuuskyselyyn saatiin yhteen-
sä liki 300 vastausta. Vastaajista 75% oli 
Muurameen muuttaneita ja noin 20% 
”paljasjalkaisia” muuramelaisia. Vii-

Positiivinen, palveleva Muurame
Muuramen kunta käynnisti  
strategiatyönsä valtuusto- 
työskentelyn päästyä vauhtiin  
viime syksynä. Osa tätä prosessia  
oli kuntalaisille järjestetty 
tulevaisuuskysely. 

tisen prosenttia vastaajista ei asunut 
Muuramessa, joten kyselymme sai huo-
miota myös kuntarajan ulkopuolella.

– Strategian laadintojen yhteydessä 
monissa kunnissa on tiedusteltu asuk-
kailta näkemyksiä kyselyjen voimin. 
Yhtä hyviä tuloksia en ole tähän men-
nessä nähnyt, kommentoi kyselyn to-
teuttaja Anni Antila FCG:ltä.

 Korkean suositteluhalukkuuden li-
säksi kuntalaisten lähettämissä tervei-

sissä kannustettiin jatkamaan kunnan 
kehittämistä ja kerrottiin tarinoita esi-
merkiksi siitä, kuinka asukas on saa-
nut tutunkin muuttamaan Muurameen. 
Tämä on todella arvokasta kunnille. 
Kunta voi yrittää erilaisin tempauksin 
kertoa muille kuinka hyvä paikkakunta 
onkaan, mutta lopulta asukkaat puheis-
saan luovat uskottavimmat tarinat siitä 
millainen paikkakunta on asua, yrittää 
ja elää. Jatkuu sivulla 3.

To 3.3. Keittopäivä. Laskiaistunnelmissa  
virkistymme kohti kevättä (SPR/Vuorinen)

To 10.3. Pelaamme Bingoa 
(Kunta/Lahtinen)

To 17.3. Kevätpolskaa  
Hillojen tapaan 
(SPR/Vuorinen)

Lähimmäisen kammari

Kaikille avoin 
kohtaamispaikka

ilman ikärajoituksia.
Kahvila ja kerran kuussa 

keittolounas.
Vapaaehtoinen maksu.

Lämpimästi 
tervetuloa!

Nuorisoseurantalolla (Mikkolantie 6) 
torstaisin klo 12–14

Järj. Muuramen kunta, 
Muuramen seurakunta ja SPR

NYT SE ON PIZZA.

Ruiskuitupohja, Valio Koskenlaskija-kastike,

Kotipizzajuusto, Lapin Lihan poronkäristys,

puolukkamajoneesi, kaavin kuivattu puolukka,

Taffel Kartanon Original -perunalastu, suolakurkku

Lapin Lihan poropöly, timjaminverso

RISTO MIKKOLA, KEITTIÖMESTARI

VAIN PARASTA
POHJALLE JA PÄÄLLE:

Tilausta sisään kotipizza.fi

Tilaa jälkkäriksi Ben&Jerry jäätelöä! Jätskit myös kotiinkuljetuksella pizzatilauksen yhteydessä!

Kotipizza Muurame

Puh. 045 150 1906, Avoinna:ma-la 10.30-21:00, su 11:00-20:00
Setäläntie 2, 40950  Muurame

Kebabrullat ja muut herkut saat myös verkkokaupastamme KOTIPIZZA.FI.  Meiltä myös kotiinkuljetus!

Kotipizza Muurame

Puh. 0400 420 409, Avoinna:ma–la 10.30-21  Su 12-21
Setäläntie 2, 40950  MuurameKotipizza MUURAME

Setäläntie 2, 40950 MUURAME
Puh. 045 150 1906 Avoinna: Ma–La 10.30–21, Su 11–20
Tilaa jälkkäriksi Ben & Jerry jäätelöä! Jätskit myös kotiinkuljetuksella pizzatilauksen yhteydessä!
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Kuolleet: Toivo Tobias Rajala Jyväskylän 
srk 92 v., Sinikka Tellervo Seijola 90 v., Saija 
Marjatta Sormunen 54 v.

Kastetut: Isla Inari Olivia Karhu, Elea Eevi 
Linnea Miinalainen, Sasu Jalmari Vaaraniemi.

Kirkkoherranviraston asiakaspalvelupis-
te on avoinna ma ja ke klo 9-12. Puhelin-
palvelu ma-to klo 9-12. Voit myös ottaa 
yhteyttä sähköpostitse. Os. Virastotie 2 
(R-kioskin vieressä). Puh. 045 2637 929. 
Sähköposti:virasto.muurame@evl.fi

JUMALANPALVELUKSET
Kaikki sunnuntaipalvelukset pyritään 
suoratoistamaan seurakunnan FB-sivul-
la ja YouTube-kanavalla. 

Su 27.2. Messu kirkossa klo 10, Jumalan 
rakkauden uhritie. Myllykoski, Laasio. 

Su 27.2. AIR-messu (#armoailoarak-
kautta) kirkossa klo 16. Uusi musiikilli-
nen ja rento vapaaehtoisvoimin toteutettu 
iltapäivätapahtuma alkaa klo 15.15 iltapäi-
väkahvilla (tarjolla mm. laskiaispullia) ja 
jatkuu yhteisellä messulla klo 16. Ensim-
mäisessä ilon iltapäivässä puhujavieraana 
pastori ja evankelista Ilkka Puhakka. Mu-
siikista vastaa oma Messubändimme. Omaa 
ohjelmaa lapsille (AIR-pyhis) ja nuorille. 
Tervetuloa yllättymään positiivisesti! 

Ke 2.3. Tuhkakeskiviikon messu klo 10 
Nuorisoseurantalolla. Tule aloittamaan 
paastonaika yhteisellä ehtoollispalveluksel-
la. Hagman, Laasio, Forsman. 

Su 6.3. Messu kirkossa klo 10, Jeesus, kiu-
sausten voittaja. Hagman, Karjalainen. 

Su 13.3. Messu kirkossa klo 10, Rukous ja 
usko. Myllykoski, Laasio.

Su 13.3. AIR-messu kirkossa klo 16. Ilta-
päiväkahvit klo 15.15 alkaen. Puhujavieraa-
na Hengen uudistus kirkossamme -liikkeen 
toiminnanjohtaja pastori Timo Pöyhönen. 
Ks. tarkemmin yllä (su 27.2.).

DIAKONIA
To 24.2. klo 12-14 Lähimmäisen kamma-
rin emäntä- ja isäntäkokous. Virastotie 
2:n tiloissa (käynti R-kioskin oik. puolelta). 
Lisää vapaaehtoisia tarvitaan keittiö- ja tar-
joiluhommiin, tule rohkeasti mukaan! Lisä-
tietoja: Kikka Kataikko, p. 050 5943 225 tai 
kirsti.kataikko@evl.fi.

Ke 2.3. klo 10-12 Virkistyspäivä Nuo-
risoseurantalolla. Tuhkamessu, toim. Ha-
gman, Laasio. Avustajina Hanna Forsman ja 
Sirpa Lahtinen. Ruoka ja kahvit 6€. Kulje-
tuksen (3,30€ suunta) tarvitsevat soitettava 
viim. 1.3. klo 12 mennessä, p. 050 368 0086.

To 3.3. Omaishoitajapiiri Nuuttilanran-
nan kerhohuoneella os. Nuuttilantie 6, klo 
10-11.30. Forsman, Lahtinen

To 3.3. klo 12-14 Lähimmäisen kamma-
ri alkaa Nuorisoseurantalolla. Pirkko Vuori-
nen, SPR. Keittopäivä.

To 10.3. klo 12-14 Lähimmäisen kammari 
Nuorisoseurantalolla. Bingo. Sirpa Lahtinen.

Ti 15.3. Lähimmäisen kammari Vihta-
lahden Kukkaniemessä klo 11-13. Lounas ja 
kahvit, pientä ohjelmaa ja hartaus. Forsman.
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Pe 18.3. klo 18 AIR-ilta Leppiniemillä 
(Teerentie 2). Puhujavieraana Jukka Partala, 
musiikissa Tarja Aho. Illan päätteeksi tarjol-
la pientä iltapalaa. Ilm. Markukselle, p. 0500 
496 046. Tervetuloa virkistymään yhteisen 
ylistyksen, rukouksen ja Sanan parissa!

Su 20.3. klo 15-19 AITO-ilta Mehtolan 
saunalla, Mehtolanniementie 121 a. Vapaata 
oleilua, hengailua, pelailua ja pientä purtavaa 
klo 15-17. Ohjelmallinen osuus klo 17-19. Jos 
tarvitset lastenhoitoa ilmoita siitä perjantai-
hin mennessä Ella Wihiselle p. 050 463 9830. 
Mukana myös Tommi Wihinen ja Heikki 
Myllykoski. 

Su 20.3. klo 16-17 Murusia elämästä-il-
ta srk:n tiloissa (Virastotie 2). Illan vieraa-
na Päivi Lampila. Ohjelmassa yhteislaulua, 
runoja ja hartaustekstejä. Musiikista vastaa 
Riitta Reijonen. 

Tulossa:
Su 27.3. klo 14 Kirkkoherran Heikin ope-
tushetki kirkossa, minkä jälkeen voit jää-
dä kahvittelemaan ja kokeilemaan uutta 
AIR-messua!

La 2.4. Taidepainotteinen päiväretriitti 
klo 11-17 srk:n tiloissa (Virastotie 2). Ter-
vetuloa hiljentymään kuuntelemaan omaa 
mieltä ja kehoa luottamuksen ilmapiirissä. 
Iltapäivän aikana kuulemme psykologi Arto 
Mikkosen luennon aiheesta Psalmit elpymis-
kielenä ja mielen hyvinvoinnin tukena. Ret-
riittipäivää vietetään osittain hiljaisuudessa. 
Hinta 15 euroa sisältää alku- ja päätöskahvit 
sekä lounaan. Lisätietoja ja ilmoittautumiset: 
Päivi Honkonen, p. 050 594 3229 tai paivi.
honkonen@evl.fi

NUORISO
Pe 25.2. ja 11.3. klo 18-22 Nuortenilta 
Väistötilassa, Virastotie 2. Tule kuulemaan 
Jumalan sanaa, nauttimaan hauskasta ilma-
piiristä, pelailemaan, skabailemaan, keskus-
telemaan, rukoilemaan ja viettämään aikaa 
yhdessä! 

Pe 4.3. klo 18-23.30 Yökahvila Väistötilas-
sa, Virastotie 2.

Nuortenleiri Marttisissa 18.-20.3.2022. 
Ilm. leirille alkaa helmikuun loppupuolel-
la. Ilmoittautumislinkki ilmestyy pian netti-
sivuille.

Pe 25.2., 4.3. ja 11.3. klo 16-18 Pelikerho 
Väistötilassa, Virastotie 2. Tule pelaamaan 
ja pitämään hauskaa. Vetäjinä Milka Villgren 
ja Elias Pasanen.

LAPSET JA PERHEET
Ma klo 10-12 Taaperokerho (n. 0-2 vuoti-
aille) Väistötilassa, Virastotie 2 (sisäänkäynti 
R-kioskin oik. puolelta). 

Ma klo 13-14 Vauvapiiri (vauva ja aikui-
nen) Väistötilassa Virastotie 2.

Ma klo 9.30-12 Perhekerho Kinkomaalla, 
Parantolantie 24. 

Pe klo 9.30-12 Perhekerho Väistötilassa, 
Virastotie 2. 

To 24.2 ja 10.3 klo 17.30-20 Iltaperhe-
kerho Mehtolassa. Hartauspöytä, pelailua, 
askartelua, leikkiä, iltapalaa ja mahdollisuus 
saunomiseen. Kerhoillat aina parillisten 
viikkojen torstaina.

To 17.3 klo 17.30-19.30 Iltaperhekerho 
Kinkomaalla. Hartaushetki, pelailua, as-
kartelua, leikkiä jne. Kerhoillat aina paritto-
mien viikkojen torstaina.

To 3.3. klo 17.30-20.30 Käsityöilta Meh-
tolassa. Virkkaa, värkkää ja väkerrä! Mah-
dollisuus saunomiseen. Tarjolla iltapalaa 3€ 
/ hlö, Yhteisvastuu keräyksen hyväksi. Kä-
sityöillat parittomien viikkojen torstaisin, 
tervetuloa!

Hiihtolomaviikolla ti 1.3 ja ke 2.3 klo 
12-16 Perheiden ulkoilupäivät Mehto-
lassa. Ti ja ke klo 13-15 paikalla Vapaa-ajan 
kalastajien kalastusohjaaja Joonas Pysäys 
opastamassa talvikalastuksen (lähinnä 
pilkkimisen) saloihin. Voit halutessa ottaa 
omat pilkkivälineet mukaan. Päivien aika-
na voit tehdä lumiukkoja tai veistoksia, kier-
tää luontopolun, kalastella, hiihtää, laskea 
liukurimäkeä, paistaa makkaraa ja nauttia 
ulkoilusta! Puethan päällesi lämpimät, ke-
lin mukaiset varusteet! Perhesaunavuoroja 
voi varata: anna.sainpalo@evl.fi tai p. 050-
5943228. Tervetuloa kaiken ikäiset!

MUSIIKKI
Ke klo 18 Tauonpaikan harjoitus kirkossa.

To 10.3. ja 17.3. klo 16 Virsiveljien 
harjoitus kirkossa.

To 10.3. ja 24.3. klo 18 Sävelsiskojen 
harjoitus kirkossa

To 17.3. klo 12-14 Lähimmäisen kam-
mari Nuorisoseurantalolla. Pirkko Vuori-
nen, SPR.

To 17.3. klo 13-14 Aikuisten kehitys-
vammaisten hartaus- ja kahvihetki, seu-
rakunnan tiloissa (Virastotie 2), Forsman, 
Kataikko.

Ke 23.3. Päihteetön päivä Mehtolassa 
klo 12-14. Hartaus, ruoka ja kahvit sekä 
saunomismahdollisuus. Vuorelan taksi ha-
kee R-kioskilta klo 11.40, paluu klo 14. Ei 
tarvitse ilmoittautua. Kataikko, Leena Vir-
tanen ja Jukka Tapiola.

Ruokapankki Mannatupa (Virastotie 2, 
Pizzapuodin vieressä), auki ma, ke ja pe, 
ruokajakelu klo 10-11. Kahvi- ja puurotar-
joilu. Pe klo18-18.30 leipäjakelu. Ruoka-
pankki, p. 050 3548 844.

Mannatuvan kautta voi tilata korjausom-
pelua ja tietokonehuoltoa. Tiedustelut ja 
tilaukset p. 050 570 9455.

Vastaanotto diakoniatoimistoon ajan-
varauksella: Kirsti Kataikko, p. 050 5943 
225 Hanna Forsman, p. 050 5943 226

LÄHETYS
Ti 8.3 ja 22.3. Lähetyspiiri klo 13-14.30 
seurakunnan tiloissa (Virastotie 2).

YLEINEN SEURAKUNTATYÖ
HUOM! MAJATALOILTA 25.2. ON PE-
RUTTU vierailijoiden esteen takia. Pahoit-
telut.

To 24.2 Varttuneen väen askartelupii-
ri klo 13-15 Mannatuvalla (Virastotie 2, 
käynti Pizzapuodin vierestä). Tule mukaan 
puuhastelemaan, kahvittelemaan ja viettä-
mään mukavaa iltapäivähetkeä yhdessä! Ei 
tarvitse ilmoittautua etukäteen. Mukana 
Helena Salomaa ja Anna Sainpalo.

To 24.2., 3.3., 10.3., ja 17.3. Torstaipiiri 
klo 8-9 Mannatuvalla. Keskustelua, kah-
vittelua ja rukousta. Kaikille avoin, tule 
rohkeasti mukaan! Vetäjinä Mia Hagman 
ja Tarmo Mäyränen.

Kristillinen, sielunhoidollinen toipumis-
työ-ryhmä aloittaa toimintansa ma 7.3. 
klo 18-20 Kinkomaan koululla. Tieduste-
lut ja ilmoittautumiset 24.2. mennessä, p. 050 
5943229. Ryhmää ohjaavat koulutetut KRI-
TO-ohjaajat Riitta Reijonen ja Sirpa Lehtomaa. 

Ma 7.3. klo 18.30-20.30 Sanaa ja saunaa 
miehille Mehtolan saunalla,  Mehtolanni-
mentie 121 a. Lisätietoja Raine Äyräväinen 
p. 040 777 0082. 

Ma 7.3. klo 18 Hanna-piiri Mannatuvalla.

Laulattaako?
Kuoroon?

Harjoittelemme kirkossa:
Ke Tauonpaikka

To Virsiveljet ja Sävelsiskot

Kysy lisää! Johanna Laasio 
Puh. 050 594 3219 tai
johanna.laasio@evl.fi

Muuramen seurakuntaan kesätöihin?
KIRKKO-OPPAITA 6.6.–31.8.

Oppaiden työjaksot ovat kuukauden mittaisia, 
työaika on ma–pe klo 10–17. Edellytämme 
hakijoilta hyvää kielitaitoa sekä positiivista 
asennetta. Oppaan tehtävien lisäksi työhön 
kuuluu kirkon siisteydestä huolehtiminen, 
kahvikonserteissa työskentely ja pienimuotoisia 
pihatöitä. Lisätietoja: tarja.vilhuniemi@evl.fi
tai p. 050 560 6167. Hakemus ja CV 18.3. 
mennessä: virasto.muurame@evl.fi tai 
Muuramen srk,  Virastotie 2, 40950 Muurame. 

KESÄTÖIHIN HAUTAUSMAALLE 23.5.–2.9. 

Työnjaksot ovat 2 vk–1 kk. Työ on monipuolista 
ulkotyötä ja edellytämme hakijoilta reipasta 
mieltä ja hyvää asennetta sekä väh.15 v. ikää. 
Työtehtävät vaihtelevat työntekijän iän ja 
kokemuksen mukaan. Perustehtäviä  ovat 
sopimushautojen ja istutusten hoito, nurmikon 
leikkuu sekä kaikki hautausmaan siisteyteen 
liittyvät tehtävät. Lisätietoja Jukka Koskiselta, 
p. 050 594 3231. Hakemukset 13.3. mennessä: 
jukka.koskinen@evl.fi

Kerro hakemuksessa lyhyesti itsestäsi ja muista yhteystiedot! Mainitse myös mikä ajankohta kesästä 

sinulle sopii. Seurakunta varaa oikeuden perua kesätyöpaikat, mikäli koronatilanne niin vaatii.

Lahjoita mulle huominen
Mobilepay 30255

tai www.muuramenseurakunta.fi
-lahjoita mulle huominen

Anna lapsille ja nuorille 
valoisampi tulevaisuus - lahjoita 

yhteisvastuukeräykseen

Muuramen seurakunta
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Kun saan kunnasta toimeksiannon, 
olen viimeisten vuosien aikana jou-
tunut tottumaan siihen, että ”heikos-
ti menee ja tulevaisuus näyttää vie-
lä vaikeammalta” sote-uudistuksen 
keventävästä voimasta huolimatta. 
Yleensä asukasluku alenee muuttoliik-
keen vuoksi ja syntyneitä on kuolleita 
vähemmän, menot karkaavat tuloilta 
ja veroprosentti on piikissä. Tase on 
raskas ja ainoa kasvava muuttuja on 
lainakanta. 

Konsulttina voi vain ihmetellä, kuin-
ka vakavissaan uskotaan kasvavaan 
vetovoimaan ja kehittyvään pitovoi-
maan, vaikka ainoa koossapitävä voi-
ma on luja usko ”juuri meillä tapahtu-
vaan muuttoliikkeen kääntymiseen ja 
syntyvyyden lujaan kasvuun”. Keski-
sen Suomen alueellakin useissa kun-
nissa kylänraitilla kulkee enemmän 
mustia farmarityyppisiä autoja kuin 
lastenrattaita.

 Tein muutama viikko sitten Muura-
men täystarkastuksen strategiatyötä 
varten. Muurame kuitenkin yllätti  jäl-
leen: Muurame kiilasi itsensä ykkös-
luokan ykköseksi. 

Kunta kasvaa, ikärakenne on edulli-
nen joskin kunta on maan nopeimmin 
ikääntyvä, tulotekijät kantavat, vero-
tekijät ovat maltilliset, palvelurakenne 
on sekä luontaisesti edullinen, mutta 
myös edulliseksi johdettu - tasekin on 
kunnossa.

Ykköseksi ei pääse johtamatta
Rummunpärinän saattelemana voin-
kin sanoa, että useiden tekijöiden 
summana Muurame on minun omis-
sa arvioinneissani koko maan ykkös-
kunta. 

Ykköseksi ei pääse johtamatta. Muu-
ramea on johdettu hyvin. Tiedän useita 
olosuhdetekijöiltään vahvoja kuntia, 

– Muuramelaislle 
päätöksenteolle voi 
vain sanoa, että 
pidetään asemat.

joiden tilanne ei ole olosuhdetekijöiden 
tasolla.  Tiedän toisaalta kuntia, joiden 
tilanne on heikko, vaikka olosuhteet 
olisivat kunnossa. Muurame on pääs-
syt kärkeen sekä hyvien olosuhteiden 
että hyvän johtajuuden vuoksi. 

Muuramelaislle päätöksenteolle voi 
vain sanoa, että pidetään asemat. Ase-
mien pitämiseen auttaa sote, mutta 
ilman hyvän johtajuuden jatkumista 
loistokaskin tilanne heikkenee nopeas-
ti. Pari harkitsematonta investointia tai 
“liinojen” löystyminen harkitsematto-
massa palvelurakenteen kasvattami-
sessa johtavat nopeasti väärälle tielle. 

Annetaan lisää vain aidon tarpeen 
kasvaessa ja järjestetään palvelut niin 
kuin laki sanoo, ei juuri paremmin 
muttei heikomminkaan. Muuramel-
la on luontaisia vahvuuksia - näiden 
varaan on hyvä rakentaa - johtajuutta 
unohtamatta. 

Tulevassa pitää kiinnittää nykyistä 
enemmän huolta ikääntyvien kun-
tapalveluista, vaikka hyvinvoinvoin-
tialue ottaakin haltuunsa ison osan 
kuntien ”vanhoista” palveluista. Tätä 
varten on hyvä edelleenkin muistaa, 
että säkissä on suu…

Kuntalaiset löysivät vastauksissaan 
lukuisia hyviä asioita Muuramesta. Luon-
nollisesti luonto ja maisemat nousivat 
näistä korkealle (Päijänne, Muuramenhar-
ju, joki, järvet). Yllättäen se useimmiten 
mainittu hyvä asia ja ykkönen oli kuiten-
kin terveyspalvelut. Palvelun toimivuus, 
saatavuus ja jonotusaikojen lyhyys nostivat 
terveyspalvelut kaikkein korkeimmalle. 

Tämä saatu palaute onkin iso kiitos 
Muuramen Hyvinvointikeskuksen työn-
tekijöille, muuramelaiset arvostavat pal-
veluitanne erityisen paljon.

Muita hyviä asioita, joita nousi eniten 
esille vastauksissa, olivat mm. palvelut 
yleensä, harrastus- ja liikuntamahdolli-
suudet, koulut, kuntakoko ja etäisyydet, 
sijainti sekä tarjolla olevat yksityiset pal-
velut ja yrittäjien määrä. Onkin tärkeää 
muistaa, että hyviin tuloksiin keskeisesti 
vaikutti muuramelaiset kaupat ja palvelui-
den tarjoajat, joista oli useita mainintoja. 

Toimintaympäristön muutoksista kysyt-
täessä kuntalaisia huoletti aivan erityisesti 
Hyvinvointialueuudistus ja sen vaikutus 
kuntaan/kuntalaisiin. Sinänsä tämä huo-
li on hyvinkin ymmärrettävä, kun juuri 
terveyspalvelut ovat niin toimivia omana 
toimintana tällä hetkellä. Tämän lisäksi 
kolmen suurimman huolen joukkoon nou-
si syrjäytyminen ja yksinäisyys ja viime 
aikoina paljon puhuttanut väestön ikään-
tyminen Suomessa.

Palvelut koetaan tärkeinä
Kysyttäessä viittä tärkeintä asiaa, joilla on 
eniten myönteistä vaikutusta Muuramel-
le tulevaisuudessa, saatiinkin jo laajempi 
skaala vastauksia. Näissä vastauksissa 
korostuivat kolme asiaa: palvelut, yhte-
ydet ja hyvinvointi. Ylivoimainen ykkö-
nen vastauksissa olivat toimivat ja tar-
koituksenmukaiset palvelut. Kymmenen 
kärkeen nousivat tämän lisäksi: laadukas 
perusopetus, tiet ja kevyen liikenteen väy-
lät, liikuntareitit/puistoalueet, nuorten 
ja lasten hyvinvointi ja syrjäytymisen 
ehkäisy, kunnan tasapainoinen talous, 
monipuoliset harrastus- ja urheilumah-
dollisuudet, ikäihmisten hyvinvointi, laa-
dukas varhaiskasvatus, liikenneyhteyk-

Jatkoa sivulta 1. sien ja saavutettavuuden kehittäminen 
muualle/muualta. 

Keskeisimpien asioiden lista tulevai-
suudelle on varsin tyypillinen verrattaes-
sa vastaavanlaisiin kehyskuntiin. Ainoa 
poikkeus tyypillisistä asioista listassa oli 
maininta talouden tasapainosta – jostain 
syystä tämä on korostunut Muuramen vas-
tauksissa. Lieneekö tähän ollut vaikutusta 
aikoinaan olleella uhalla kuntien pakkolii-
toksista ja itsenäisyyden menettämisestä. 
Kuntalain mukaan itsenäisyyden menetys 
on tällä hetkellä mahdollista ainoastaan, 
jos kunta joutuu kriisikuntamenettelyyn. 
Vahva talous pitää nuo menettelyt loitol-
la ja palvelut sekä ohjat omissa käsissä. 

Runsaasti kehittämisehdotuksia
Kuntalaisilta saatiin lisäksi lukuisa mää-
rä toimenpide-ehdotuksia Muuramen 
kehittämiseksi. Eniten ehdotuksia saa-
tiin vapaa-aikaan ja virkistysolosuhteiden 
kehittämiseen (ympärivuotisen liikkumi-
sen ja harrastamisen tukeminen, luonto-
liikunnan kehittäminen, lasten ja nuorten 
liikunta ja harrastaminen). Toiseksi eni-
ten ehdotuksia tehtiin perusopetukseen 
ja varhaiskasvatukseen (erityinen tuki, 
yläkoulun ja lukion tilojen korjaus, riittä-
vät resurssit). Tämän jälkeen eniten ehdo-
tuksia tuli kulkuväyliin (liittymäparan-
nukset, turvalliset kulkureitit ja -väylät).

Kyselyllä saatiin arvokasta tietoa kun-
nan kehittämiseksi ja strategiatyön poh-
jaksi. Aiemmin viime syksynä JyväsRiihi 
toteutti Jyväskylän, Laukaan, Muuramen 
ja Uuraisten alle 30-vuotiaille nuorille 
kyselyn, jossa selvitettiin nuorten näke-
myksiä unelmien asuinpaikkakunnasta.  
Vastaukset olivat hyvin samansuuntaisia 
kuin tässä FCG:n toteuttamassa kyselyssä 
ja samantyyppisiä olivat myös kehittämi-
sehdotukset.

Kiitokset kuntalaisille aktiivisuudesta ja 
osallistumisesta kyselyihin – vastaamalla 
voi vaikuttaa. Ja vielä erityiskiitokset posi-
tiivisesta palautteesta. Kunta on onnistu-
nut palveluidenne järjestämisessä hyvin ja 
tarkoitus on onnistua tulevaisuudessakin.  

JUKKA KAISTINEN

EERO LAESTERÄ

HALLINTOTIETEIDEN TOHTORI

FCG FINNISH CONSULTING GROUP OY 

Ykkönen

Haluan aivan aluksi kiittää muuramelai-
sia ja lukemattomia muita minulle osoit-
tamastanne luottamuksesta. Sosiaali- ja 
terveyspalveluiden sekä pelastustoimen 
ulkopuolelta tulleena ehdokkaana saa-
mani äänimäärä oli todella positiivinen 
yllätys. Antamallanne luottamuksella ja 
tuellanne on hyvä lähteä rakentamaan 
puhtaalta pöydältä Keski-Suomen hyvin-
vointialuetta yhdessä muiden aluevaltuu-
tettujen kanssa. 

Työtä meillä todellakin riittää. Hyvin-
vointialueen valmistelu on edennyt aika-
taulussa ja valmisteluryhmä luovuttaa 
kapulan suunnitellusti maaliskuun 1. 
päivänä kun uusi aluevaltuusto järjes-
täytyy. Tästä alkaa yhdeksän kuukauden 
pikamatka, jonka aikana meidän tulee 
rakentaa hallinto, luoda hallintosääntö 
sekä strategia, rekrytoida hyvinvointialue-
johtaja sekä siirtää tuhannet työntekijät 
ja kuntien solmimat sopimukset kunnista 
aluehallinnolle. 

Sosialidemokraattien valtuustoryh-

män puheenjohtajana olen saanut osal-
listua useisiin vallanvaihtoa valmistele-
viin kokouksiin, ja yhteishenki niissä on 
ollut vahva. Puolueet ja uudet alueval-
tuutetut eivät ole ideologisissa juoksu-
haudoissa vaan yhteisenä tahtotilana on 
aloittaa hyvinvointialueen rakentaminen 
puhtaalta pöydältä tukeutuen kuntien 
hyviin käytänteisiin palveluiden tuotta-
misessa. Esimerkiksi Muuramesta löytyy 
paljon hyviä ideoita vietäväksi hyvinvoin-
tialueelle ja nyt onkin mahdollista tarjota 
kaikille keskisuomalaisille sote-palvelut 
muuramelaisella laadulla. 

Kokonaisuus edellä
Hyvinvointialueen käynnistymisen jäl-
keen on myös päästävä mahdollisimman 
nopeasti uudistamaan palveluverkkoa 
vastaamaan keskisuomalaisten tarpeita 
ilman kuntarajoja. Nyt keskittyminen 
kuntarajoihin on tehnyt palveluiden 
tuottamisesta tehotonta ja henkilöstön 
rekrytoinnista haasteellista. Olemassa 

olevilla resursseilla pystytään luomaan 
kohtuullisen kokoisia sote-asemia, joissa 
on monipuoliset palvelut, päivystys sekä 
riittävä henkilöstö palveluiden laadun 
takaamiseksi. 

Mitä tämä tarkoittaa konkreettisesti? 
Kun esimerkiksi vahvistetaan Viitasaaren 
terveysaseman palveluita niin samalla 
parannetaan puolentunnin päässä olevien 
kannonkoskelaisten ja pihtiputaalaisten 
palveluita. Sama Laukaan terveysaseman 
kohdalla, jonka monipuoliset palvelut hyö-
dyttävät myös konneveteläisiä, Keuruun 
asema multialaisia tai Muurame korpi-
lahtelaisia ja säynätsalolaisia. Tällaisten 
vahvojen yksiköiden ja Jyväskylän kes-
kussairaalan sekä Jokilaakson sairaalan 
ja Äänekosken terveyskeskussairaalan 
kautta luodaan kaikille keskisuomalaisille 
hyvät sosiaali- ja terveyspalvelut. Näiden 
lisäksi otetaan palvelubussien, digitalisaa-
tion ja etävastaanottojen tarjoamat mah-
dollisuudet täysimääräisesti käyttöön. 

Juuri tämä on koko sote-uudistuksen 

tavoitteena eli koota sosiaali- ja terveyspal-
velut yhdeksi kokonaisuudeksi. Yhteinen 
hyvinvointialue menettää merkityksensä, 
jos päättäjät ryhtyvät harjoittamaa kylä-
politikointia ja ajamaan yksittäisen kun-
nan asiaa. Palveluiden saatavuus ei saa 
riippua kuntarajoista. Sen sijaan meidän 
tulee pitää mielessä kokonaisuus ja tehdä 
siitä näkökulmasta oikeita ratkaisu, joilla 
saadaan perusterveydenhuollon ja erikois-
sairaanhoidon raja-aidat purettua, taattua 
riittävä henkilöstö sekä panostettua sosi-
aalipalveluiden nopeaan saatavuuteen. 

Hyvinvointialueen kiireiset kuukaudet

JANI KOKKO

ALUEVALTUUTETTU

SOSIALIDEMOKRAATTIEN 

VALTUUSTORYHMÄN 

PUHEENJOHTAJA

KESKI-SUOMEN 

HYVINVOINTIALUE
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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.

Muuramen pääkirjaston  
asiakaspalveluajat

Kirjastoauton pysäkit Muuramessa:
Kinkomaan koulu ma klo 9.35–10.30 
Isolahden koulu to klo 9.00–9.40 
Pysäkit ajetaan vain kouluvuoden ajan.

Kirjastoautot Martti ja Wivi

Kinkomaan omatoimikirjasto

Ma–to 11–19 
Pe 11–16 

Omatoimikirjasto avoinna joka 
päivä klo 7-21 Kirjastokortin 
numerolla ja PIN-koodilla.

Omatoimikirjasto avoinna joka  
päivä klo 7-21 Kirjastokortin  
numerolla ja PIN-koodilla.

Ensimmäisten kuukausien ajan paikalla 
on hanketyöntekijä opastamassa 
kirjaston käyttöön ja kirjasto on 
avoinna hänen ollessaan paikalla: 

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

Hiihtolomaviikon aukiolot:
Ma–ti, to–pe  .... 12–20.30
Ke  ....................... 6–20.30
La–Su  ................ 10–17.30 

HiihtolomallaHiihtolomalla
Uimaan!Uimaan! Pidennetyt 

aukioloajat!

Huom! Huom!   Viikolla 9 ei ole ohjattuja  
ryhmiä, eikä perjantain aamu-uintia.

Kassa-kahvio sulkeutuu tuntia aiemmin.

Nuorisovaltuusto MyrskyNuorisovaltuusto Myrsky

Nuorisovaltuusto 
lyhyesti:

• nuorten oma vaikuttamisen  
 kanava
• ääni päätöksenteossa   
 (aloitteet, kannanotot, 
 lausuntopyynnöt)
• oman toiminnan 
 järjestäminen
• edistää nuorten osallisuutta  
 ja vaikuttamista

• olet muuramelainen  
 13–18 vuotias nuori
• olet kiinnostunut  
 vaikuttamisesta

 Ota yhteyttä:
 Tanja Hanhinen
 nuoriso-ohjaaja
 Puh. 040 506 2876 
 tanja.hanhinen@muurame.fi

Toimi
heti!

Hae mukaan:

Lukupiiri
M u u r a m e n

k i r j a s t o s s a  

k e  9 .3 .  

k l o  18 .00

 

 

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

!

M u u r a m e n

k i r j a s t o s s a  

t i  8 .3 .  k � o  13-1�

 

L i sät i e t o j a   

w w w . m u u r a m e . f i

/ k i r j a s t o

Kielikahvila

Muurame Golf Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään Muuramen 
Kulttuurikeskuksen Joutsensalissa maanantaina 7.3.2022 klo 18. 

Ilmoittautuminen ja valtakirjojen vastaanotto 
kokouspaikalla alkaa kello 17.00. Kokouksessa 
käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaiselle 
yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. 

Tervetuloa. Hallitus

Frankenstein on musikaalinen 
komedia, jossa leikitellään 
jännityksen elementeillä.  
Tiedettä, discomusiikkia ja hurjaa 

meininkiä sisältävä esitys on 
suunnattu alakouluikäisille ja 
heidän perheilleen.

Liput: 15 € / perhelippu 45 € (4 henkilöä,  
esim. 2 aikuista, 2 lasta tai  
1 aikuinen, 3 lasta)

Muuramen Kulttuurikeskus,  

Muuramesali, Nisulantie 1

Lauantai 9.4.2022 klo 12

Osta liput ennakkoon:  
muurame.fi/frankenstein
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IHMISEN OSA Ke 16.1.| 18:00 |10€ |108 min | K12

ONNELI, ANNELI JA NUKUTUSKELLO1 T  4 2 M I N | K 1 2
7 0  O N  V A I N  N U M E R O

1 T  1 6 M I N
T U N T U R I N  T A R I N A

Keski-Suomen elokuvakeskus esittää

KINO METSO MUURAME
 

TO 17.1.| 17:30 |8€ 

KE 16.3.
KLO 15.30
12€ 

KE 16.3.
KLO 18.00 
12€

TO 17.3.
KLO 15.30 
12€

TO 17.3.
KLO 18.00 
10€

1 T  4 7 M I N | K 1 6
S O R J O N E N :  

M U R A A L I M U R H A T  - E L O K U V A

M U U R A M E S A L I  M A A L I S K U U  2 0 2 2

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

 

 

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

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

1 T  2 7 M I N | K 7
V I N S K I  
J A  N Ä K Y M Ä T T Ö M Y Y S P U L V E R I

R I I H I V U O R E N  L A S K E T T E L U K E S K U S
 

R i i h k a n
 l a s k i a i n e n

 

Ohjelmassa: 
mäenlaskua, poniajelua, 

kilpailuja, kioskitoimintaa,

vierailulla Pandan maskotti

 

TERVETULOA KOKO PERHEEN
MAKSUTTOMAAN TAPAHTUMAAN! 

SU  27 .2  KLO  1 1 - 1#  

 

M u k a n a  j ä r j e s t ä m ä s s ä :
Projektitoimisto Venga, Muuramelainen, Barasmainos, Panda,

Hillside Sta�le ratsastustalli, Ravintola Rii�ikelo, Muuramen

palokunta 

Vaihtuva näyttely ihmisten iloksi
Muuramen uimahallin toinen 
kerros sai uudet taideteokset 
seinilleen tammikuun 
lopussa. Maarit Siltamäen 
näyttely nimeltään ”Ystäväni 
Flamingonkukka” värittää tilaa 
kesään 2022 asti.

Maarit Siltamäen värikylläiset teokset 
kuljettavat katsojan tavallisessa vastaan-
ottotilassa hetkeksi toiseen ulottuvuuteen.  

– Kaikki näyttelyssä esillä olevat maa-
laukset ovat syntyneet korona-aikana 
2020–2021. Koronan ensimmäisenä ke-
väänä sain lahjaksi flamingonkukan ja 
muita kukkia sekä kasveja. Huonekas-
veista tuli tärkeitä ja läheisiä, kuin ystä-
viä elämän siirtyessä enemmän kotipii-
riin, Siltamäki kertoo.

Huonekasvien lisäksi puutarha on yh-
distävä teema näyttelyssä. 

– Puutarha on olemassa oleva pieni pa-
kopaikka, jossa tunteet voi kaivaa kuk-
kapenkkiin. Sieltä ne on myös helppo 
kaivaa esiin ja syntyy tunteita sisältäviä 
pieniä tarinoita puutarhasta, jossa kas-
vit ja linnut pitävät seuraa. 

Hetkiä arjesta
– Toivon että maalaukseni auttavat huo-
maamaan miten ihanaa arki on, miten 
tärkeää on elää täydesti joka hetkessä.

Näyttelyssä esillä olevat maalaukset 

ovat arjen lisäksi kunnioitus luonnolle. 
– Pilvien ja taivaan värien tarkkailut, 

tuuli iholla, pienet hetket, kun luonto 
tuoksuu ja linnun laulu pysäyttää mie-
len hetkeen. Nämä hetket kietoutu-
vat yhteen arjen kanssa ja saavat minut 
maalaamaan, Siltamäki toteaa.

Vaihtuva näyttely 
Idea uimahallin toisen kerroksen näytte-
lystä lähti aikoinaan kouluterveydenhoi-

taja Päivi Ikkalan toiveesta saada taidet-
ta peruskorjattuun vastaanottotilaan.  

– Vaihtuvien näyttelyiden idea on taas 
lähtenyt taiteilijoiden aloitteesta, ker-
too kuraattori ja näyttelyiden yhteys-
henkilö Tuija Parikka.

Ensimmäisen näyttelyn teokset oli-
vat Pipa Rauhamäen tuotantoa. Tämän 
jälkeen Rauhamäki ehdotti tilaa Anu 
Rinkiselle, jonka näyttely oli esillä vuo-
den verran. Rinkinen puolestaan tarjosi 
viestikapulaa Siltamäelle.   

Näyttelyn vaihdon aikana seinät oli-
vat hetkellisesti tyhjät ja ankean valkoi-
set, jopa virastomaiset. 

– Täytyy todeta, että maalaukset tuo-
vat kaivattua väriä ja lisäpiristystä tiloi-
himme, Parikka  kertoo.

Kaikille avoin 
Näyttelyn teokset ovat esillä etupääs-
sä tilojen käyttäjille eli oppilashuollon, 
kouluterveydenhuollon ja koululaisten 
suunterveydenhuollon henkilökunnal-
le ja asiakkaille, joten näyttelyä katse-
levat ala- ja yläkoululaiset, lukiolaiset ja 
heidän vanhempansa. Lisäksi tiloissa on 
lastenpsykologin huone, jolloin pienem-
pikin väki näkee näyttelyn. 

Tila on auki pääasiassa arkisin klo 
8–15 henkilökunnan ollessa paikalla. 

– Teoksia voi piipahtaa katsomassa 
vaikka samalla kun käy viereisellä kun-
tosalilla.  Ketään emme käännytä pois. 
Ryhmittäin liikkumista emme suositte-
le, sillä tilat toimivat vastaanottotiloina, 
Parikka kertoo. 

JOHANNA SELL

Toivon että maalaukseni auttavat huomaamaan miten ihanaa arki on, miten tärkeää 
on elää täydesti joka hetkessä, Maarit Siltamäki kertoo.

– On tärkeää ehtiä 
arjen keskellä 
huomaamaan minkä 
värinen taivas on.

R I I H I V U O R E N  L A S K E T T E L U K E S K U S
 

R i i h k a n
 l a s k i a i n e n

Ohjelmassa: 

TERVETULOA KOKO PERHEEN
MAKSUTTOMAAN TAPAHTUMAAN! 

M u k a n a  j ä r j e s t ä m ä s s ä :
kunta,
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Järjestöt ilmoittavat

Murmuu-teatteri. Sään-
tömääräinen vuosikokous 
järjestetään sunnuntaina 
20.3.2022 klo 17 alkaen. 

Käsiteltävänä teatterin sääntöjen 11§ mukaiset 
asiat. Lisäksi käsiteltävänä Murmuu-teatterin 
sääntöjen muuttaminen. Tarkempi asialista 
löytyy teatterin kotisivulta www.murmuu.fi. 
Kokouspaikka Muuramen kulttuurikeskuksen 
kahvio, Nisulantie 1, Muurame. Ilmoittautu-
minen kokoukseen 19.3.2022 mennessä osoit-
teeseen teatteri@murmuu.fi. Terveisin Mur-
muu-teatterin johtokunta.

Lähipalvelut

PERHEKESKUS
Mukana elämässä.

Avoin päiväkoti:  
maanantaisin ja torstaisin  
klo 9.00–12.30

MLL:n Perhekahvila: 
parillisen viikon keskiviikkona klo 10.00–12.00 ja
parittoman viikon keskiviikkona klo 17.30–19.00

Elämän alussa ryhmä: 
parittoman viikon keskiviikkona ke 16.3 ja 30.3. klo 10.00–12.00

Kohtaamis-ilta perheille,  
monikulttuurisia kohtaamisia:
keskiviikkona 23.3 ja 20.4 klo 17.00–19.00

Erityislapsiperheiden vertais-ilta: 
maanantaina 7.3 ja 4.4. 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!

Ostetaan 

Ostetaan OKT rv. 2000-, väh. 3 
mh. Nopea kauppa. Ota yhteyttä  
p. 040 776 9211

Kansalaistoiminnan avustukset (5 000 e)

Yleisavustukset haettavissa 31.3.2022 mennes-
sä. Yleisavustuksia myönnetään asukas-, kylä- 
ja kansalaistoimintaa Muuramessa harjoittaville 
yhdistyksille niiden säännölliseen toimintaan.

Kohdeavustukset ovat haettavissa koko vuoden. 
Kohdeavustuksia myönnetään asukas-, kylä- ja 
kansalaistoimintaa Muuramessa harjoittaville 
yhdistyksille ja yhteisöille.

Hakemukset osoitetaan hallintojohtajalle ja lä-
hetetään os. Muuramen kunta, hallintopalvelut, 
Pl 1, 40951 Muurame. Lisätietoja 040 543 1309. 
Hakulomake tulostettavissa verkkosivulta muu-
rame.fi/kansalaistoiminnan-avustukset tai ot-
tamalla yhteyttä infoon 014 659 660.

   

Kulttuuriavustukset (14 500 e)

Yleisavustukset ovat haettavissa 31.3.2022 
mennessä. Yleisavustuksia myönnetään Muu-
ramessa kulttuuritoimintaa harjoittaville yhdis-
tyksille.

Kohdeavustukset ovat haettavissa koko vuo-
den. Kohdeavustuksia myönnetään kulttuuri-
toimintaa Muuramessa harjoittaville järjestöille, 
muille yhteisöille sekä yksityisille kuntalaisille.

Hakemukset osoitetaan palvelujohtajalle ja lähe-
tetään os. Muuramen kunta, kulttuuripalvelut, Pl 
1, 40951 Muurame. Lisätietoja ja hakulomakkeita 
saa kulttuuripalveluista 050 595 3621 tai tulosta-
malla muurame.fi/kulttuuriavustukset.

Liikunta-avustukset (72 000 e)

Liikunta- ja urheiluseurojen yleisavustukset 
ovat haettavissa 31.3.2022 mennessä. Koh-
deavustukset ovat haettavissa koko vuoden. 
Kohdeavustus voidaan myöntää myös asukas-
yhdistyksille, järjestöille ja vapaille ryhmille lii-
kuntapalveluiden periaatteiden mukaiseen lii-
kuntatoiminnan tukemiseen kunnan strategian 
mukaisesti.

MUURAMEN KULTTUURI-, LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUIDEN 
SEKÄ KANSALAISTOIMINNAN AVUSTUKSET VUONNA 2022

Hakemukset laaditaan liikuntapalveluiden 
hakemuslomakkeelle ja osoitetaan liikun-
tajohtajalle, os. Muuramen kunta, liikunta-
palvelut, Pl 1, 40951 Muurame. Lisätietoja ja 
hakulomakkeita saa liikuntapalveluista 040 
582 5066 tai tulostamalla muurame.fi/liikun-
ta-avustukset-ja-stipendit

Nuorisoavustukset (3 500 e)

Yleisavustukset haettavissa 31.3.2022 men-
nessä. Yleisavustuksia myönnetään Muu-
ramessa toimiville nuorisojärjestöille. Koh-
deavustukset ovat haettavissa koko vuoden. 
Kohdeavustuksia myönnetään Muuramessa 
nuorisotoimintaa harjoittaville järjestöille ja 
muille yhteisöille sekä nuorten vapaille toi-
mintaryhmille.

Hakemukset osoitetaan palvelujohtajalle ja 
lähetetään os. Muuramen kunta, nuorisopal-
velut, Pl 1, 40951 Muurame. Lisätietoja 040 
552 1263. Hakulomakkeita saa nuorisopalve-
luista 050 357 9637 tai tulostamalla muurame.
fi/nuorisoavustukset.

Avustusten jakoperiaatteissa otetaan huo-
mioon toimialakohtaiset sekä Muuramen 
kunnan yleiset avustusperiaatteet (Kh 
20.11.2017). Avustuspäätökset julkaistaan 
kaksi kertaa vuodessa toukokuussa ja joulu-
kuussa kunnan verkkosivuilla muurame.fi ja 
tiedotuslehti Muuramelaisessa.

Vuoden 2021 yleisavustusten tilitykset  
tulee toimittaa 30.4.2022 mennessä.

Muuramessa 24.2.2022

Vt. hallintojohtaja, liikuntajohtaja  
ja palvelujohtaja

Kinkomaan kyläyhdistyksen sääntömääräinen 
kevätkokous ti 15.3. klo 17:30 Kinkomaan kou-
lulla. Katso lisätiedot www.kinkomaankyla.net  
Tervetuloa!

Muuramen  Marttayhdis-
tys ry.  Sääntömääräinen 

vuosikokous ke 16.3.2022 klo 17 Nuorisoseuran-
talolla. Käsitellään sääntöjen määräämät asiat. 
Paikalla Keski-Suomen Martat ry toiminnanjoh-
taja Kati-Erika Timperi.  Kahvitarjoilu klo 16.30 
alkaen. Tervetuloa! Hallitus

Opastusta  
Muuramen kirjastossa 
TORSTAISIN klo 13–15

Voit opetella tekstinkäsittelyn, 
sähköpostin, pankkiasioinnin ja  

verkossa surffailun ensiaskeleita. 
Ohjaajana toimii Jyväskylän 

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

IKÄIHMINEN
kaipaatko opastusta 

tietokoneen ja mobiili-
laitteiden käytössä?

Kesäkauden 2022 Hiekkarinteen 
lavatanssivuorot ovat haettavissa 
31.3.2022 mennessä. Vapaita 
vuoroja voi hakea myös tämän 
jälkeen. 

Vapaamuotoiset hakemukset 
sähköpostitse johanna.pitkala@
muurame.fi tai osoitteella 
Kulttuuripalvelut, Muuramen 
kunta, PL 1, 40951 Muurame.

Osallisuus- ja kulttuuripäällikkö 
Johanna Pitkälä, 050 595 3621

Hiekkarinteen lava 
kesä 2022Rauhallinen / viihtyisä pienkerros-

talo Muuramen keskustassa.
1h+k+s, 37 m2, Mikkolantie 1.
Heti vapaa. 0400 646 958, Harri

Muurame, kt-yksiö, 34 m2. Täysin
remontoitu, lasitettu parveke. 
Puh. 050 322 5231.

Vuokralle tarjotaan

Muuramen Eläkeläiset ry. Aloi-
tamme kerhokauden Muura-
men työväentalolla 2.3.2022. 
klo 14. Käymme keskuste-

lua kevätkauden toiminnasta. Koronan takia 
suosittelemme kasvomaskia. Juomme kah-
vit ja pelaamme Bingoa. Tervetuloa uusin voi-
min muukaan aloittamaan kerhotoimintaa.  
Johtokunta.

Eläkeliiton Muuramen 
yhdistys ry. Yhdistyk-

sen kevätkokous keskiviikkona 30.3.2022 klo 15 
Muuramen nuorisoseurantalolla. Kahvitarjoilu 
ja arpajaiset.

Muuramen taideseura 
Puutyöpaja 7.3. ja 14.3. 
(varalla muut päivät), 

ohjaaja puuseppämuotoilija Teemu Nieminen. 
Ilm. ja tied. Kaija 040 051 1704. Tervetuloa 
kaikki kiinnostuneet, myös ei jäsenet! Paperin-
valmistus 21.3. ja 38.3., ohjaaja Kati Oikari. Ilm. 
ja tied. Eeva-Maija 050 460 3774. Vuosikoko-
us 9.3. klo 17 Franssilassa Mikkolantie 2, esillä 
sääntömääräiset asiat ja tuleva toimintaohjel-
ma. Tervetuloa!

Järjestöt ilmoittavat

muurame.fi/tapahtumat

Ke 2.3. klo 10–12
Nuorisoseurantalo Tasankola
Virkistyspäivä, tuhkamessu
Ruokailu ja kahvi 6 €. Kuljetus 3 €/suunta.

Ke 9.3. klo 18
Muuramen kirjasto
Lukupiiri

Ke 16.3. klo 15.30: Sorjonen
Ke 16.3. klo 18: 70 on vain numero
To 17.3. klo 15.30: Tunturin tarina
To 17.3. klo 18: Vinski ja  
näkymättömyyspulveri
Muuramesali, Kino Metso
Liput: 12/10 e

 
 

Muuramessa tapahtuu

muurame.fi/tapahtumat

Muuramen Seniorit ry. Senioriklubi 
ke 9.3. klo 13 Anoppilassa. Keitto-
lounas, "turinatuokio": muistellaan 
menneitä, suunnitellaan tuleva 

yms. Arpajaiset. Sääntömääräinen kevätkokous 
ke 9.3. klo 14.30, jossa käsitellään yhdistyksen 
toimintakertomus ja tilinpäätös v, 2021. Ko- 
kouskahvit. Harrastekerho ke 16.3. klo 13, pela-
taan lautapelejä, tehdään omia käsitöitä yms. 
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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, 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

Sora-Manninen Oy hakee maa-aines-
lain mukaista lupaa soran ja hiekan 
ottamiseen Muuramen Isolahteen, 
Nätkelmäntielle, kiinteistöille So-
ralehto (RN:o 500-401-39-7), Au-
rinkoharju (500-401-39-2), Aurin-
korinne (500-401-39-3) ja Aurinko 
(500-401-39-6). Soralehdon kiin-
teistöllä on vuonna 2016 myönnetty 
maa-ainesten ottolupa.
 
Niille, joiden oikeutta tai etua asia 
saattaa koskea, varataan tilaisuus 
tehdä kirjallisesti muistutuksia hake-
muksen johdosta 26.3.2022 mennessä 
(Muuramen kunta, Elinvoiman ja kes-
tävän kasvun lautakunta, PL 1, 40951 
Muurame tai sähköisenä info@muu-
rame.fi). 

Hakemusasiakirjat liitteineen ovat näh-
tävillä Muuramen kunnanvirastolla, 
kirjaston aulassa ja Muuramen kunnan 
verkkosivuilla osoitteessa muurame.
fi/kuulutukset. Lisätietoja ympäristö-
päällikkö Kari Saari, p. 0400 515 630, 
kari.saari@muurame.fi.

Muurame 24.2.2022
Elinvoiman ja kestävän kasvun  
lautakunta

www.muurame.fi/kuulutukset

KUULUTUSMuuramen kunnan rakennusvalvon-
taan on jätetty vireille MRL 128 §:n 
mukainen maisematyölupahakemus 
kiinteistölle 500-402-7-892 Hauta-
lanpellot. 

Toimenpide
Lupaa haetaan Hautalahden asema-
kaavan Varvilantien katualueiden 
puuston poistoon. Tonttien puustos-
ta poistetaan valtaosa. Puistometsiä 
harvennetaan. Koivikko kaava-alueen 
kaakkoisnurkassa jätetään vielä kas-
vamaan. Päätehakkuualueen pinta-ala 
on noin 4,75ha. Työ tehdään vuoden 
2022 kuluessa. 

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä 
Muuramen kunnan rakennusvalvon-
nassa osoitteessa Virastotie 8 Muu-
rame sekä Muuramen kunnan verk-
kosivuilla osoitteessa muurame.fi/
kuulutukset 24.2.–10.3.2022.

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 10.3.2022 klo 15 
mennessä Muuramen kunnalle, PL 1, 
40951 Muurame. 

Kuulutusaika 24.2.–10.3.2022 

Muuramen rakennusvalvonta 

www.muurame.fi/kuulutukset

KUULUTUS

Muuramen kunta asettaa julkises-
ti nähtäväksi 24.2.2022–11.3.2022 
Seunavuoren asemakaavan laajen-
nuksen hulevesien hallintasuunni-
telman.

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

Suunnitelmista ja asiakirjoista voi näh-
tävillä olon aikana esittää kirjalliseen 
muistutuksen osoitteella Elinvoiman 
ja kestävän kasvun lautakunta, PL 1, 
40951 Muurame tai sähköposti-osoit-
teeseen ilkka.lautamaki@muurame.fi

Lisätietoja asiasta antaa 
suunnitteluinsinööri Ilkka Lautamäki 
(puh. 050 471 7148). 

Muuramessa 24. päivänä 
helmikuuta 2022

Elinvoiman ja kestävän kasvun 
lautakunta

www.muurame.fi/kuulutukset

KUULUTUS

Muuramen kunta asettaa vesihuolto-
lain mukaisesti nähtäville 24.2.2022-
24.3.2022 Saarenkylän vesiosuuskun-
nan vesijohdon ja jätevesiviemärin 
toiminta-alue-esityksen. 

Toiminta-alueen esitykseen liittyvät 
kartat ovat kuulutuksen ajan julkisesti 
nähtävillä kunnan virastotalon aulassa 
(Virastotie 8) virka-aikana sekä Muu-
ramen kunnan verkkosivuilla osoit-
teessa muurame.fi/kuulutukset.

Toiminta-alueen ja sen läheisyydessä 
olevien kiinteistöjen omistajilla ja hal-
tijoilla on mahdollisuus lausua asiasta 
mielipiteensä nähtävillä oloaikana. 
Mielipiteet on toimitettava kirjallisena 
osoitteella Elinvoiman ja kestävän kas-
vun lautakunta, PL 1, 40951 Muurame 
tai sähköpostiosoitteeseen 
ilkka.lautamaki@muurame.fi.

Lisätietoja asiasta antaa
Suunnitteluinsinööri Ilkka Lautamäki 
(puh. 050 471 7148). 

Muuramessa 24. päivänä 
helmikuuta 2022

Elinvoiman ja kestävän kasvun 
lautakunta

www.muurame.fi/kuulutukset

KUULUTUS

OMAISHOITAJIEN
VERTAISTUKIRYHMÄ

Ryhmä kokoontuu 
keväällä 2022 Nuuttilanrannan 
kerhohuoneella (Nuuttilantie 6)

3.3. JA 7.4. KLO 10–11.30

Vertaistukiryhmä on 
vapaamuotoista yhdessäoloa, 

virkistäytymistä, tiedon 
saantia ja vertaistukea 

kahvikupin äärellä. Ryhmään
 voi osallistua, vaikka ei 

olisi kunnallisen 
omaishoidontuen piirissä.

TERVETULOA!

Virkistyspäivä

TERVETULOA!

NUORISOSEURANTALO 
TASANKOLASSA

KE 2.3.2022 KLO 10–12
TUHKAMESSU

Ruokailu ja kahvi 6€. 
Kuljetus 3€/suunta. 

Kuljetuksen tarvitsevat 
soitettava p. 050 368 0086 

viimeistään edellisenä 
päivänä klo 12 mennessä.
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Painovalmiit aineistot ti 8.3. mennessä:
johanna.sell@muurame.fi tai 040 777 4263

Seuraava lehti  
ilmestyy 17.3.

URHEILUHIEROJA
Pekka Hyvärinen

Virastotie 2, 40950 Muurame

Puh. 050 516 7822

Ajanvaraus
p. 050 3400 390

Fysioterapeutti 
MINNA SEPPÄNEN
Vastaanotto Muuratkunnon tiloissa, 
Muuramentie 37

www.ftminna.asiakassivu.fi

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

Muuramen nuohouspalvelu

SÄHKÖASENNUKSET JA URAKOINTI

SÄHKÖASENTAJA
Marko Kinnunen

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

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

Erityislapsen- tai  
nuoren vanhempi!
Tervetuloa yhteiseen  
keskustelutilaisuuteen aiheena 
Vanhemman oman hyvinvoinnin  
lisäämisen mahdollisuudet 
torstaina 17.3. klo 17–19 

Muuramen perhekeskukseen (os.Virastotie 5) 

Aihetta lähestytään psykologin alustuksen
ja seuraavien kysymysten kautta: 

• Mitkä asiat auttavat yli huolien ja vastoinkäymisten?  
• Mistä saada voimavaroja jaksaa arkea?

Tapahtumassa saat tietoa myös Muuramessa alkavasta psykologin 
ohjaamasta vertaistuen ja mielen taitojen ryhmästä. Tapahtumaan tai 
tulevaan ryhmään osallistuminen ei edellytä virallista omaishoitajuutta 
tai järjestävän yhdistyksen jäsenyyttä. Tarjolla on pientä iltapalaa.

Ilmoittaudu tapahtumaan 15.3.2022 mennessä:
Inka Pakkala p. 050 3277 994, keskisuomenoh.inka@gmail.com
Merja Lappi p. 050 551 3566, keskisuomenoh.merja@gmail.com

PERHEKESKUS
Mukana elämässä.

TOIVO- 
perheohjaus

chat-linjoilla  
pe klo 12–14
Liity chattiin 

www.muurame.fi/perheohjaus

Chatissa keskustellaan 
luottamuksellisesti ja 

anonyymisti

Lisätietoja:  
@muuramenperhekeskus, Instagram ja 

Facebook, muurame.fi/perhekeskus/ 
ajankohtaista

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.

VESILAITOKSEN
VIKAILMOITUS-

NUMERO:
0400 737 988

Seuraa  
tilejämme 
 somessa:

@uutisiamuuramesta
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