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Työllisyyden kuntakokeilun asiakkaita 
ovat työttömät työnhakijat, työllistet-
tynä olevat ja työllistymistä edistäväs-
sä palvelussa olevat, joilla ei ole oikeutta 
ansiopäivärahaan. Kuntakokeilun asi-
akkaita ovat lisäksi kaikki alle 30-vuo-
tiaat ja kaikki vieraskieliset työnhaki-
jat. Muuramelaisista tämä koskettaa n. 
350 asiakasta. Kuntakokeilussa tarjo-
taan henkilökohtaisten omavalmentaji-
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Yksilöllistä palvelua työnhakijalle
Työllisyyden kuntakokeilu 
käynnistyi maaliskuussa 2021. 
Muurame kuuluu Jyväskylän 
seudun kuntakokeiluun, joten 
osa TE-toimiston palveluista 
siirrettiin Muuramen kunnan 
vastuulle.

en avulla mahdollisimman yksilöllistä 
apua ja tukea työllistymiseen tai koulut-
tautumiseen.

Jyväskylän seudun kuntakokeilun al-
kupalveluiden kautta asiakkaat siirtyvät 
Muuramen kuntakokeilun asiakkaiksi. 
Tämän jälkeen Muuramen kuntakokei-
lun omavalmentaja ottaa asiakkaaseen 
yhteyttä ja selvittää palveluntarpeen. 
Jyväskylän seudun kuntakokeilun kaut-

ta Muuramen asiakkailla on mahdolli-
suus käyttää työkykykoordinaattorien 
palvelua. Työkykykoordinaattori auttaa 
asiakkaita selvittämään työkykyä ja sii-
hen vaikuttavia tekijöitä. 

            Jatkuu sivulla 3.

• Mielenkiintoisia ja hyödyllisiä keksintöjä!
• Hifilaitteet myynti ja asennus
• Minkä myymme sen huollamme

WEIKKO 
TRADING OY

Punasillantie 24, Muurame
p. 040 773 3925 tai 040 159 3101

weikkotrading.fi              

MYYNTIPÄIVÄT LA 19.3. KLO 12–17 
Tule koeajamaan 
sähköpyörää!   

Makkara- ja 
kahvitarjoilu! 

Testaa Mocolalla 
lumen aurausta!

Tule tutustumaan ja näe mitä kaikkea meillä on tarjolla!

Meeri Hilpinen, Ilkka Andsten, Neeariina Luukas ja Satu Huhtakangas palvelevat työllisyyden kuntakokeilun asiakkaita Muuramessa.

Meiltä kuljetuspalvelu  myös työpaikoille!  www.kotipizza.fi

Kotipizza Muurame

Puh. 0400 420 409, Avoinna:ma–la 10.30-21, su 11-20
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. 0400 420 409, Avoinna: Ma–La 10.30–21, Su 11–20
Meiltä kuljetuspalvelu myös työpaikoille! www.kotipizza.fi
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Kuolleet: Liisa Hokkanen 92 v.,  
Helena Anneli Oikarinen 74 v.,  
Tuomo Samuli Hirvinen 62 v.
Kastetut: Konsta Ilmari Neuvonen, 
Bea Aida Olivia Virtanen.

Kirkkoherranvirasto avoinna ma ja ke 
klo 9–12. Virastotie 2 (R-kioskin vie-
ressä), p. 045 2637 929, virasto.muura-
me@evl.fi

JUMALANPALVELUKSET

Kaikki aamujumalanpalvelukset py-
ritään suoratoistamaan seurakunnan 
FB-sivulla ja YouTube-kanavalla. 

Su 20.3. Messu kirkossa klo 10, Jeesus, 
pahan vallan voittaja. Ilvesmäki, Laasio. 

Su 27.3. Messu kirkossa klo 10, Herran 
palvelijatar. Hagman, Laasio.

Su 27.3. AIR-messu (#armoailoarak-
kautta) kirkossa klo 16. Uusi musiikilli-
nen ja rento vapaaehtoisvoimin toteutettu 
iltapäivätapahtuma alkaa klo 15.15 iltapäi-
väkahvilla ja jatkuu yhteisellä messulla 
klo 16. Musiikista vastaa oma Messubän-
dimme. Omaa ohjelmaa lapsille (AIR-py-
his) ja nuorille. Tervetuloa yllättymään 
positiivisesti! 

La 2.4. Taizé-messu kirkossa klo 18, 
Hagman, Laasio, Karjalainen. Messus-
sa lauletaan Taizén lauluja, kuunnellaan 
raamatuntekstejä ja hiljaisuutta sekä ru-
koillaan rauhaa omaan elämään ja koko 
maailmaan. Ennen messua klo 17 luen-
to aiheesta Muuramen kirkko rukouksen 
huoneena (ks. mainos).

Su 3.4. Messu kirkossa klo 10, Kärsimyk-
sen sunnuntai. Myllykoski, Laasio.

Ti 5.4. klo 14 Ehtoolliskirkkohetki 
Koskikodilla, Ilvesmäki, Laasio.

DIAKONIA

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

To 17.3. klo 12–14 Lähimmäisen kam-
mari Nuorisoseurantalolla. Kevätpols-
kaa Hillojen tapaan. Vuorinen.

Ke 23.3 klo 12–14 Päihteetön päi-
vä Mehtolassa. Hartaus, ruoka ja kah-
vit sekä saunomismahdollisuus. Vuorelan 
taksi hakee R-kioskilta klo 11.40, paluu 
klo 14. Ei tarvitse ilmoittautua. Kataikko, 
Leena Virtanen ja Jukka Tapiola.

To 24.3. klo12–14 Lähimmäisen kam-
mari Nuorisoseurantalolla. Virsiveljet 
ja Johanna Laasio.

To 31.3. klo12–14 Lähimmäisen kam-
mari Nuorisoseurantalolla. Vieraana 
Jokikievarin laulajat. Lahtinen.

Ke 6.4. klo 10–12 Virkistyspäivä Nuo-
risoseurantalolla. Forsman, Lahtinen. 
Vieraana laulaja Jonna Ortju. Ruoka ja 
kahvit 6 €. Kuljetuksen (3,30 € suunta) tar-
vitsevat soitettava viim. 5.4. klo 12 men-
nessä, p. 050-3680086.

To 7.4. klo 10–11.30 Omaishoitajapii-
ri Nuuttilanrannan kerhohuoneella os. 
Nuuttilantie 6. Forsman, Lahtinen
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To 7.4. klo 12–14 Lähimmäisen kamma-
ri Nuorisoseurantalolla. Ehtoollishartaus, 
Hagman ja Kataikko. Tutustumista etsivään 
vanhustyöntekijään Johanna Kotkavuoreen. 
Keittopäivä.

Ke 13.4. klo 12–14 Päihteetön päivä Meh-
tolassa. Hartaus, ruoka ja kahvit sekä sau-
nomismahdollisuus. Vieraana kanttori Anna 
Karjalainen, toivelauluja. Vuorelan taksi ha-
kee R-kioskilta klo 11.40, paluu klo 14. Ei 
tarvitse ilmoittautua. Kataikko, Leena Virta-
nen ja Jukka Tapiola.

Ruokapankki Mannatupa (Virastotie 2, 
Pizzapuodin vieressä), auki ma, ke ja pe, ruo-
kajakelu klo 10–11. Kahvi- ja puurotarjoilu. 
Pe klo18–18.30 leipäjakelu. Ruokapankki, p. 
050 3548 844.

Mannatuvan kautta voi tilata korjausompe-
lua ja tietokonehuoltoa. Tiedustelut ja tila-
ukset p. 050-5709455.

Vastaanotto diakoniatoimistoon ajanva-
rauksella: Kirsti Kataikko, p. 050 5943 225
Hanna Forsman, p. 050 5943 226

Etsivä vanhustyöntekijä Johanna Kotka-
vuori p. 040 352 5662 (Parhaiten tavoitetta-
vissa ma-to klo13–17)

Tulossa:
To 14.4. klo 13–15 Kahvi- ja juttutuokio 
ikäihmisille Mannatuvalla (Virastotie 2, 
Pizzapuodin vieressä). Tervetuloa tutustu-
maan uuteen etsivään vanhustyöntekijään 
Johanna Kotkavuoreen.

LÄHETYS

Ti 22.3. Lähetyspiiri klo 13-14.30 srk:n 
väistötiloissa.

YLEINEN SEURAKUNTATYÖ

To 17.3., 24.3., 31.3. ja 7.4. Torstaipiiri 
klo 8–9 Mannatuvalla. Keskustelua, kah-
vittelua ja rukousta. Tule rohkeasti mukaan! 
Vetäjinä Mia Hagman ja Tarmo Mäyränen.

Pe 18.3. AIR-ilta Leppiniemillä klo 18 
(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). Vapaa-
ta oleilua, hengailua, pelailua ja pientä purta-
vaa klo 15–17. Ohjelmallinen osuus klo 17-19 
(lastenhoito). Jos tarvitset lastenhoitoa, il-
moita siitä edelliseen perjantaihin mennes-
sä Ella Wihiselle, p. 050 463 9830. Mukana 
myös Tommi Wihinen ja Heikki Myllykoski. 

Su 20.3. klo 16–17 Murusia elämästä -ilta 
srk:n tiloissa (Virastotie 2). Illan vieraa-
na Eki Kotomäki. Illan aiheenamme elämän 
ylä- ja alamäet. Ohjelmassa yhteislaulua, 
musiikkiesityksiä, runo- ja hartaustekstejä. 
Musiikista vastaa Riitta Reijonen. Tilaisuus 
päättyy kahvi/teehetkeen.

Ma 21.3. ja Ma 4.4. klo 18.30–20.30 Sa-
naa ja saunaa miehille Mehtolan saunalla 
(Mehtolannimentie 121 a). Lisätietoja: Raine 
Äyräväinen, p. 040 777 0082. 

Ti 22.3. klo 14 Hartaushetki Koskikodil-
la, aikuistyöntekijä Päivi Honkonen.

Ti 22.3. klo 10–12 Ikinuorten ilopiiri 
Mehtolan saunalla (Mehtolanniementie 121 
a) 22.3. Ritva Saras, 29.3. Päivi Honkonen ja
Ritva Pietikäinen, 5.4. Ritva Saras. Kahvit,
hartaus ja yhdessäoloa erilaisten teemojen
ympärillä. Tiedustelut: aikuistyöntekijä Päi-
vi Honkonen p. 050 5943 229.

To 24.3. klo 10–12 KOKENEET KONKA-
RIT Kinkomaan koululla, seurakunnan ti-
loissa (talon pääty/alakerta, Purotie 2). Päivi 
Honkonen ja Pirkko Klen. Kahvit, hartaus ja 
yhdessäoloa erilaisten teemojen ympärillä.  
Tiedustelut: aikuistyöntekijä Päivi Honko-
nen p. 050 5943 229.

Su 27.3. Kirkkoherran opetushetki kir-
kossa klo 14–15. Heikki Myllykoski opet-
taa uskon peruskysymyksistä omaan rentoon 
tyyliinsä kolmen vartin opetustuokioissa. 
AIR-messun etkot alkavat klo 15.15.

Pe 1.4. Majataloilta kirkossa klo 18. Mu-
siikkia, rukousta ja rukouspalvelua. Puhuja-
na Kansanlähetyksen piirijohtaja Harri Ala-
tupa, musiikissa House Band. Kahvitarjoilu. 

La 2.4. Luento kirkossa aiheesta Muura-
men kirkko rukouksen huoneena, senio-
ripsykologi Arto Mikkonen (ks.mainos).

La 2.4. Taidepainotteinen päiväretriit-
ti klo 11-16.30 srk:n tiloissa (Virasto-
tie 2). Tervetuloa hiljentymään ja kuunte-
lemaan omaa mieltä ja kehoa luottamuksen 
ilmapiirissä. Erityistä taideosaamista ei tar-
vita, avoin mieli työskentelylle riittää! Ret-
riittipäivää vietetään osittain hiljaisuudessa. 
Retriitti jatkuu kirkolla klo 17 luennolla ja 
Taize-messulla (ks. mainos). Retriittipäivän 
hinta on 15 euroa, sisältää alku- ja päätös-
kahvit sekä lounaan. Lisätietoja ja ilmoittau-
tumiset ma 28.3. mennessä: Päivi Honkonen, 
p. 050 594 3229 tai paivi.honkonen@evl.fi

Jeesus sanoi: ”Tulkaa minun luokseni kaikki te 
työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille 
levon.” (Matt. 11:28)

Tulossa:

La 23.4. KLO 10–15 PARISUHDEPÄI-
VÄ Mehtolan saunalla (Mehtolanniemen-
tie 121 a). Tule virkistymään ja hakemaan 
virtaa parisuhteeseen! Ohjelmassa on alus-
tuksia ja työskentelyä oman puolison kanssa 
niin sisällä kuin ulkona luonnossakin. Yhtei-
nen lounas ja kahvit, lastenhoito järjestetty. 
Parisuhdepäivässä mukana: Janne ja Anna 
Alenius, Marianne ja Hannes Heinilä sekä 
perheneuvoja Pasi Lampinen. Ruokailu 6 €/ 
aikuinen ja 3 €/lapsi. Lisätietoja ja ilmoittau-
tumiset to 14.4. mennessä: Päivi Honkonen, 
p. 050 594 3229 tai paivi.honkonen@evl.fi

YSTÄVÄTOIMINTAA tehdään yhteistyös-
sä SPR:n, seurakunnan ja kunnan toimes-
ta. Ystäviä kaivataan nuorille, työikäisille ja 
varttuneemmillekin, sillä yksinäisyys ei kat-
so ikää. Jos haluat ystäväksi tai haluat ystä-
vän itselle, ota yhteyttä ystävävälityksestä 
vastaavaan työntekijään Päivi Honkoseen p. 
050 594 3229. Varmimmin saa kiinni ti klo 
13–17.

NUORISO

Nuortenilta pe 25.3. ja 8.4. klo 18–21 
srk:n tilassa. HUOM! Ei nuorteniltaa 18.3. 
nuortenleirin takia.  
Nuorten yökahvila pe 1.4. klo 18–23.30 
srk:n tilassa.
Pelikerho pe klo 16–18 srk tilassa, Viras-
totie 2. Ohjaajina Elias ja Milka.
Lyhtyilta pe 18.3. ja 1.4. Kinkomaalla, lisä-
tietoja nuorisotyönohjaaja Nelli Nuolikoski  
4-7 luokkalaisille klo 18-20 koulun alaker-
rassa, 14-18 vuotiaille klo 18-21 koulun ylä-
kerrassa.

LAPSET JA PERHEET

Perhekerhot ma klo 9.30–11.30 Kinko-
maalla (Purotie 2), pe klo 9.30–12 Virasto-
tie 2:n tiloissa. 

Taaperopiiri ma klo 10–12 Virastotie 2:n 
tiloissa.

Vauvapiiri ma klo 13–15 Virastotie 2:n ti-
loissa.

Perheillat torstaisin Kinkomaalla (Puro-
tie 2) parittomilla viikoilla klo 17.30–19.30 
ja Mehtolassa (Mehtolanniementie 121 A) 
parillisilla viikoilla klo 17.30-20. 
Päiväkerhoon ilm. alkaa ma 21.3.
Kesäleirit 3–6 vuotiaille, ilm. alkaa ma 21.3. 
Päiväleirit pidetään 31.5–1.6 ja 2.6-3.6 
Mehtolassa. 

MUSIIKKI

Ke klo 18 Tauonpaikan harjoitus kirkossa.

To klo 16 kirkossa 17.3. Virsiveljien har-
joitus 

To klo 18 kirkossa 17.3. ja 31.3. Sävelsis-
kojen harjoitus

To 24.3. klo 18 kirkossa 
TOIVEVIRSI-ILTA
’Oi muistatko vielä sen virren’

Toiveita ottavat vastaan  
Johanna Laasio 050 594 3219  
tai Mika Ilvesmäki 050 594 3217, 
s-posti: etunimi.sukunimi@evl.fi

Illan kolehtituotto Kirkon 
Ulkomaanavun kautta  
Apua Ukrainaan

Tekstiviesti AUTA10(10€)  
nroon 16499, MobilePay 44533
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Muuramen valtuuston kokous pidetään 
virastotalon valtuustosalissa maanan-
taina 21.3.2022 kello 17.00. 

Kokouksen asialista on nähtävänä  
kunnan verkkosivuilla www.muurame.fi.

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

Muurame 17.3.2022

Ville Väyrynen
valtuuston puheenjohtaja

www.muurame.fi

KOKOUSKUTSU

Muurame yllätti positiivisesti 
uuden työntekijän. Pienessä 
kunnassa avun saaminen on tehty 
helpoksi. 

Vuoden alusta Muuramen kunnassa lap-
siperhepalveluiden sosiaalityöntekijänä 
aloittanut Mia Hiekkamäki on ollut tyy-
tyväinen uuteen työympäristöönsä.

– Tämä on sopivan pieni ja ihmislähei-
nen kunta hoitaa vaativia sosiaalihuollon 
tehtäviä, Hiekkamäki sanoo. 

Aikaisemmin  mm. Pelastakaa Lapset 
ry:ssä, Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä 
ja Jyväskylän kaupungilla työskennellyt 
Hiekkamäki kokee, että pienen kunnan 
etu asiakkaille on matala kynnys pyytää 
apua, kun sitä tarvitsee. 

– Vanhemmuus on vaativa laji, eikä ole
häpeä pyytää apua. Pyrimme löytämään 
ratkaisuja arkeen ja tarjoamaan erilaisia 
tukitoimia perheiden ja vanhemmuuden 
avuksi.

Lapsiperheiden sosiaalityö on ennaltaeh-
käisevää ja varhaisen tuen työtä. Sosiaali-
työntekijät auttavat lapsiperheitä heidän 
haasteissaan, tekevät yhteistyötä koulujen, 
nuorisopalveluiden ja muiden lapsiper-
heiden kanssa toimivien tahojen kanssa.

Palkitsevinta työssä Hiekkamäen mie-
lestä on yksinkertaisesti lapsiperheiden 
auttaminen. 

– Työmme tarkoitus on tietysti auttaa
muuramelaisia perheitä, ja jos yhdessä 
perheen kanssa onnistutaan löytämään 
ratkaisuja, jotka helpottavat perheen elä-
mää, on se kaikkein palkitsevinta.

Työn vastapainoksi Hiekkamäki harras-
taa pika- ja kestävyysjuoksua, jalkapalloa, 
hiihtoa ja joogaa.

– Liikkuessa pää nollaantuu hyvin. Myös
omasta hyvinvoinnista ja työssä jaksami-
sesta pitää huolehtia.

Toivo perheohjaus
Muuramessa tarjotaan sosiaalihuollon 
lisäksi luottamuksellista ja maksutonta 
varhaisen tuen TOIVO-perheohjausta lap-

Matala kynnys pyytää apua

selle, nuorelle tai vanhemmalle. TOIVOn 
perheohjaajiin voi olla yhteydessä jos on 
pieniäkin haasteita arjessa, joihin ei itse 
meinaa löytää ratkaisua. Tällaisia haas-
teita voivat olla esim.
• arjen ja vapaa-ajan toimimattomuus
• koulunkäynnin pulmat
• vuorokausirytmin haasteet
• kaverisuhteiden hankaluudet
• perheen vuorovaikutuksen pulmat
• huoli perheen hyvinvoinnista

Perheohjaajiin voit olla yhteydessä: 
• puhelimitse: 050 576 0233, 040 820

6509, 040 865 7602, 050 308 3924
• s-postilla: perheohjaus@muurame.fi
• chatissa perjantaisin klo 12–14.
Chatissa on mahdollista keskustella
anonyymisti ja luottamuksellisesti.

Perheohjaajat ovat tavattavissa Muuramen 
perhekeskuksessa osoitteessa Virastotie 5.

Lapsiperheiden sosiaalityö
Lapsiperheiden sosiaalityöhön voitte 
ottaa yhteyttä, kun tarvitsette apua ja 
neuvontaa esimerkiksi arkielämän suju-

miseen liittyvissä asioissa
• asumiseen ja talouteen liittyvissä

asioissa
• lapsen kasvun ja kehityksen

tukemisessa
• vanhemmuudessa ja jaksamisessa
• lähisuhde- ja perheväkivaltatilanteis- 
 sa tai muissa kriisitilanteissa

Yhteydenoton sosiaalihuoltoon tuen tar-
peen arvioimiseksi voi tehdä kirjallisesti 
lomakkeella, puhelimitse tai käymällä 
virastossa, Virastotie 5.

Muuramen sosiaalitoimisto 
Puhelinajat ma, ke, pe klo 12–13
Kaisa Thessler
sosiaalityöntekijä
040 744 5989
kaisa.thessler@muurame.fi
Mia Hiekkamäki
sosiaalityöntekijä
040 865 7603
mia.hiekkamaki@muurame.fi

TEKSTI JA KUVA: JOHANNA SELL

Mia Hiekkamäki tapaa apua tarvitsevia perheitä heidän kotonaan tai sosiaalitoimiston 
tiloissa. 

SDP:n valtuustoryhmän puheenvuoro

SoTe-uudistuksen myötä myös Muuramen 
Sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät kun-
nan vastuulta perustettavan hyvinvoin-
tialueen vastuulle. Monella muurame-
laisella on varmasti huoli paikallisista 
sosiaali- ja terveyspalveluista. Valtakun-
nallisestikin mitattuna nämä palvelut 
ovat olleet Muuramessa edullisia ja laa-
dukkaita. 

Keski-Suomen hyvinvointialue on kui-
tenkin hyvissä käsissä. Tammikuun alussa 
pidettyjen aluevaalien jälkeen Keski-Suo-
men hyvinvointialueen valtuusto on ehti-
nyt jo pitämään ensimmäisen kokouk-
sensa, jossa muuramelaiset Jani Kok-

ko ja Ville Väyrynen saivat merkittävät 
luottamustehtävät. Jani on toimikaudella 
2022–2025 aluevaltuuston puheenjohtaja, 
kun Ville taas on vastaavalla toimikaudel-
la aluehallituksen ensimmäinen varapu-
heenjohtaja. 

Tulevaisuudessa kuntalaisten hyvin-
voinnista pystytään pitämään huolta mm. 
sivistyspalveluilla sekä laajalla tarjonnalla 
harrastusmahdollisuuksia. Muuramessa 
onkin panostettu opetuspalveluihin ja 
fasiliteetteihin. Isolahden päiväkoti-koulu, 
Kinkomaan koulun laajennus ja Mäkelän-
mäelle rakentuva uusi koulu hyvinä esi-
merkkeinä tästä panostuksesta. 

Merkittävä hyvinvointia edistävä tekijä 
on kunnan liikuntapalvelut. Tästä syys-
tä onkin ilahduttavaa, että Riihivuoreen 
löytyi rinnetoimintaan yrittäjät ja toimin-
ta saatiin hyvin käyntiin. Hiihtolomalla 
monet muuramelaiset pääsivät nauttimaan 
hyvistä keleistä ja rinteistä järkevän mat-
kan päässä. Lisäksi Mäkelänmäen kou-
lun yhteyteen suunniteltu liikuntahalli 
edistää merkittävästi mahdollisuuksia 
tuottaa laadukkaita liikuntapalveluita 
Muuramessa.

Muuramen demarit toivottaa rauhallista 
ja valoisaa kevättä kaikille!

Muuramessa voidaan hyvin

Omavalmentaja tuntee 
asiakkaan
Muuramessa Kuntakokeilussa työs-
kentelee tällä hetkellä neljä omaval-
mentajaa. Kunnan puolelta työskente-
levät palveluohjaajat Satu Huhtakan-
gas ja Neeariina Luukas. Te-toimiston 
puolelta työskentelevät omavalmenta-
jat Meeri Hilpinen ja Ilkka Andsten. 

– Keväällä 2021, kun kokeilu käyn-
nistyi, oli haasteita uuden opettelun 
ja henkilöstön vaihtuvuuden vuoksi. 
Tällä hetkellä työ on rutinoitunutta ja 
asiakkaita on kontaktoitu ahkerasti, 
Huhtakangas kertoo.

Kuntakokeilun asiakkailla on oma 
työntekijä eli omavalmentaja ja sitä 
kautta asiakas saa yksilöllistä palve-
lua. Asiakasmäärät omavalmentajilla 
ovat kohtuulliset, jotta asiakkaille jäisi 
enemmän aikaa. 

– Tunnemme asiakkaiden tilanteen
kokonaisuutena ja pyrimme palvele-
maan heitä sujuvasti ja kokonaisvaltai-
sesti. Konsultoimme myös paljon toi-
siamme ja teemme yhteistyötä muiden 
kunnan hallintokuntien kanssa esim. 
palkkatukipaikkojen osalta, Huhta-
kangas toteaa.

Uusi asiakaspalvelumalli
Kuntakokeilussa eletään myös tällä 
hetkellä jatkuvassa muutoksessa. Uusi 
asiakaspalvelumalli alkaa 2.5.2022.

– Tämä tarkoittaa, että asiakkaaseen 
ollaan yhteydessä ja tavataan entistä 
useammin, Huhtakangas kertoo. 

Myös laissa tapahtuu muutoksia 
työnhakuun ja työttömyysturvaan 
liittyen.  

Pidemmän tähtäimen suunnitelma-
na on TE-palveluiden siirtäminen kun-
tien vastuulle vuoden 2024 aikana. 
Hallitus on esittänyt kuntakokeilun 
jatkamista 2024 loppuun asti. TE-pal-
velujen siirtäminen kunnille tarkoi-
tuksena on tuoda palvelut lähemmäk-
si asiakkaita. Kun työllisyyspalvelut, 
kunnan koulutuspalvelut sekä elin-
keinopalvelut ovat saman järjestäjän 
vastuulla tukevat palvelut nopeamman 
työllistymisen tavoitetta. Kunnilla on 
hyvät lähtökohdat tarjota asiakkaille 
kohdennettuja ja paikallisten työmark-
kinoiden tarpeisiin sopivia palveluja.

JOHANNA SELL

Jatkoa sivulta 1.

Seuraa tilejämme somessa:
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Voiko kunta tuottaa palvelut 
yhtä aikaa hyvin ja halvalla?
Muuramen kunnanvaltuutetut 
ja viranhaltijat kokoontuivat 
23.2. Kulttuurikeskukselle 
valtuustoseminaariin jatkamaan 
strategian laadintaa FCG:n 
konsulttien johdolla. Ilta koostui 
työskentelystä teemapisteillä, 
joissa valtuutetut pohtivat 
valtuustokauden strategisia 
tavoitteita, mm. elinvoiman, 
ympäristön, hyvinvoinnin ja 
osallisuuden sekä talouden 
kannalta.

Uuden valtuustokauden alkaessa kun-
tastrategia päätettiin päivittää. Meneil-
lään on iso ja tärkeä työ. Nyt tehtävät lin-
japäätökset antavat suuntaa aina vuoteen 
2025 saakka, jolloin valtuusto seuraavan 
kerran vaihtuu.

Valmistelun pohjaksi kunta tilasi kon-
sultilta selvityksen toimintaympäristön 
nykytilasta ja tulevaisuuden kehitysnä-
kymistä. Tulokset olivat hyviä, suoras-
taan mairittelevia. Lähes kaikki mitta-
reilla mitattuna Muuramen väestön ja 
elinkeinojen kehitys näyttää paremmal-
ta kuin muiden kuntien.

Valtakunnalliset ongelmat kuten las-
ten väheneminen ja vanhusväestön 
määrän kasvu koskevat myös Muura-
mea, mutta väkiluvun kasvu jatkunee 
tulevaisuudessakin. Kokonaiskuva niin 
väestön, elinkeinoelämän kuin kunnan 
omankin toiminnan osalta on selkeän 
positiivinen.

Palvelut edellä
Viime vuoden lopulla tehdyssä Muura-
men tulevaisuuskyselyssä erityisesti yksi 
asia kiinnitti huomiota. Kun kuntalaisil-
ta kysyttiin tulevaisuuskyselyssä mitkä 
asiat ovat hyviä Muuramessa, niin esiin 
nousivat palvelut ja nimenomaan terveys-

Kuvateksti xxx

palvelut. Tämä on huomiota herättävä tie-
to. Konsulttiselvityksen mukaan Muura-
men taloutta on hoidettu erittäin hyvin ja 
palvelut on kyetty tuottamaan edullisesti. 
Näyttäisi siis siltä, että toiminnan tehok-
kuus ei suinkaan tarkoita huonoa laatua, 
päinvastoin. Näin ainakin Muuramessa.

Kuntatalouden hoitoon liittyen sil-
miin pistää yksi erityinen yksityiskohta. 
Kunta ei ole yritys, mutta sen toiminnan 
taloudellisuutta ja tehokkuutta voidaan 
arvioida toimintakatteen kautta. Ky-
seessä on tunnusluku, joka saadaan vä-
hentämällä kunnan toimintakuluista 
toimintatulot. Tällä mittarilla asukaslu-
kuun suhteutettuna Muurame oli vuon-
na 2020 Suomen paras. Kun Suomessa 
tuolloin oli 320 kuntaa, niin saavutusta 
voidaan pitää merkittävänä. Kun tähän 
”suomenmestaruuteen” yhdistetään 
tyytyväisyys palvelutasoon, on tulokse-
na varsinainen menestysresepti, joka on 
omiaan ruokkimaan myönteistä kier-
rettä. Hyvin hoidetut talous ja palvelut 
vetävät puoleensa hyvää asuinpaikkaa 
hakevia muuttajia, jotka puolestaan 
vahvistavat omalla panoksellaan Muu-
ramea entisestään. Kilpailukykyinen 

veroprosentti kertoo muuttoa harkit-
sevalle, että hänen panostaan yhteisen 
hyvän rakentamiseksi arvostetaan ja se 
myös käytetään tehokkaasti hyvinvoin-
nin edistämiseksi.

Tasokas tulevaisuus
Menestyksen mukana kulkee myös riski 
siitä, että se ei jatku ikuisesti. Hyvät tulok-
set on saavutettava joka vuosi uudelleen ja 
maailman muuttuminen vaatii kuntaa-
kin muuttumaan. Hyvinvointialueiden 
toiminnan käynnistyminen tarkoittaa 
muiden asioiden ohella sitä, että Muura-
men terävin syömähammas, tehokas ja 
laadukas sosiaali- ja terveydenhuolto, on 
siirtymässä maakunnallisiin käsiin. On-
nistuuko Muurame säilyttämään menes-
tysreseptinsä tulevaisuudessakin? Kuinka 
kasvukunnan rooliin tottunut kestome-
nestyjä onnistuu muuttumaan tilantees-
sa, jossa organisaation koko pienentyy?

Mielestäni on tärkeää kertoa kuntalai-
sille siitä, kuinka hyvin asiat ovat juuri 
nyt, ja kuinka tärkeää on se, että myös 
tuleva menestys varmistetaan. Myös 
kunnan nykyiset ja entiset päättäjät sekä 

Myös myönteisen
palautteen pitää 
tulla esille
Kun kunnan toiminnassa käsitel-
lään palautetta, kyse on yleensä kri-
tiikistä, joka edellyttää reagointia 
epäkohtien korjaamiseksi. Joskus 
käy niinkin, että palaute on myön-
teistä. Kuntalaisille suunnatusta Tu-
levaisuuskyselystä kävi nyt selkeäs-
ti ilmi, että palveluihin ja erityisesti 
terveyspalveluihin, ollaan pääsään-
töisesti tyytyväisiä. Tämä on tärkeä 
tieto. Kiitos kaikille kyselyyn vastan-
neille arvokkaasta palautteestanne.

FCG Oy:n selvitys Muuramen väes-
tökehityksestä, palvelutuotannon 
tehokkuudesta ja kuntatalouden hy-
västä tilasta antavat tutkittua tietoa 
siitä, että yhteisiä asioita on hoidet-
tu yleisellä tasolla asianmukaisesti, 
jopa poikkeuksellisen hyvin. Julki-
seen tilastotietoon perustuva ana-
lyysi kertoo siitä, että Muuramen 
menestystarina on jatkunut.

Nämä asukkaiden ja ulkopuolis-
ten asiantuntijoiden myönteiset 
terveiset on kerrottava julkisesti. 
Tilanteen tiedostaminen on tär-
keää kuntalaisille ja motivoi kun-
nan henkilöstöä. Tieto on välttä-
mätöntä myös päättäjille oikean 
tilannekuvan ylläpitämiseksi. 

Minun on helppo kirjoittaa näis-
tä asioista, koska olen työskennel-
lyt kunnassa niin vähän aikaa, että 
minulla ei ole ollut henkilökohtai-
sesti osaa näiden hyvien tulosten 
tekemiseen. Mitään väärää ei ole 
kyllä siinäkään, että hyviä päätök-
siä tehneet valtuutetut ja niitä on-
nistuneesti toteuttaneet työnteki-
jät ottavat myönteisen palautteen 
tyytyväisinä vastaan.

työntekijät ansaitsevat tässä merkit-
tävässä muutosvaiheessa julkista tun-
nustusta hyvin tehdystä työstä kunnan 
eteen. Minulle selvisi vasta konsulttityön 
myötä, että saan työskennellä Suomen 
”tehokkaimmassa” kunnassa ja uskoak-
seni se on uutinen myös monelle muulle 
päättäjälle, työntekijälle ja kuntalaiselle.

JYRI MÄNTYLÄ   

VT. HALLINTOJOHTAJA  

 

Kuntastrategiaa päivitettiin Muuramen Kulttuurikeskuksessa vaaltuutettujen ja 
viranhaltijoiden kesken. 

KOTIPIHAILTA
Kulttuurikeskuksen Muuramesalissa

torstaina 7.4.2022 klo 18

HELPPOHOITOINEN PIHA  
Hortonomi (AMK) Raisa Heino  
Vihersuunnittelu Sarastus Oy

TAKAPIHAN VILLIYRTTIEN 
HYÖDYNTÄMINEN KOTIKEITTIÖSSÄ

Hortatuotekehittelijä Hanna Penttilä

Kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen.    
Vapaa pääsy. Tervetuloa!

Järjestäjät: Muuramen Marttayhdistys ry 
ja Muuramen kirjasto- ja kulttuuripalvelut
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Vauhdikkaista laskuista 
ja raikkaasta ulkoilmasta 
nauttiminen on mahdollista, 
yksin tai yhdessä perheen 
kanssa vammasta ja sairaudesta 
huolimatta.

Jyväskylän kaupungin liikuntapalve-
lut aloitti keväällä 2021 yhteistyön Rii-
hivuoren hiihtokoulun ja Riihivuoren 
laskettelukeskuksen kanssa. Maalis-
kuussa 2021 Riihivuoressa järjestettiin 
soveltavan alppihiihdon ja lumilautai-
lun koulutus hiihdonopettajille, ja Riihi-
vuoressa onkin tällä hetkellä kahdeksan 
pätevää opettajaa myös soveltavaan las-
ketteluun ja lautailuun.

Soveltavaa laskettelua voidaan toteut-
taa pysty- ja kelkkalasketteluna. Myös 
lumilautailuun on kehitetty paljon eri-
laisia apuvälineitä, joiden avulla pysty-
tään luomaan turvallisia ja onnistuneita 
laskukokemuksia kaikille.  Pystylasket-
telussa lasketaan yhdellä tai kahdella 
suksella. Pystylaskettelu soveltuu kai-
kille niille laskijoille, joilla ei ole fyysi-
siä esteitä seisoma-asennolle, ja painon 
varaaminen yhdelle tai kahdelle alaraa-
jalle onnistuu. Kelkkalaskettelu on tar-
koitettu niille, joilla ei ole mahdollisuut-
ta harrastaa pystylaskettelua.

Laskettelukelkkoja maksutta
Jyväskylän kaupungin laskettelukelkat 
siirrettiin yhteistyön alkaessa Riihivuo-
reen. Kaupungin laskettelukelkkoja voi 
lainata maksutta Riihivuoren lasket-
telukeskuksesta. Kelkkalaskettelijaa 
avustavan henkilön tulee olla kokenut 
ja taitava laskettelija, jotta hänen on tur-
vallista avustaa toista henkilöä. Kulu-
van talven aikana rinteessä onkin näh-
ty innokkaita vanhempia laskettamassa 
lapsiaan kelkalla. 

Laskettelu sopii kaikille

Tarkemmat  tiedot ja kuvat kelkoista löy-
tyy Jyväskylän kaupungin nettisivuilta:  
https://www.jyvaskyla.fi/liikunta/liik-
kumaan-ohjatusti-ja-omatoimisesti/
soveltava-liikunta/soveltavan-liikun-
nan-vuokrattavat

TEKSTI JA KUVA: HELI SOHKANEN

Soveltava liikunta
Soveltavalla liikunnalla (erityisliikunta) 
tarkoitetaan sellaisten henkilöiden lii-
kuntaa, joilla on vamman tai sairauden 
tai muun toimintakyvyn heikentymisen 
vuoksi vaikea osallistua liikuntaan ja se 
vaatii siten erityisosaamista. Soveltavalla 
laskettelulla mahdollistetaan vammais-
ten ja toimintarajoitteisten henkilöiden 
laskettelun harrastaminen. Laskijan oma 
tahto ja into on lähtökohta laskettelun 
aloittamiselle, asiantunteva opetus ja so-
pivat välineet tukevat oppimista.

Riihivuoren hiihtokoulun kautta voi varata hiihdonopettajan, joka tarvittaessa 
kuljettaa kelkkaa, avustaa kelkan ohjaamisessa tai ohjeistaa laskijan omaa avustajaa.

Yrityksen Kuntokisasta löytyvät 
ensimmäiset merkinnät seuran 
arkistoista jo vuodelta 1996.  
Sen jälkeen olemme joka vuosi 
kahteen otteeseen keränneet 
kirjaukset sekä jakaneet seuran ja 
kumppaneidemme tuella lukuisia 
arvontapalkintoja ahkerille 
kuntoilijoille.
Arpaonni vaihtelee, mutta näissä Kun-
tokisa-arpajaisissa kyllä tavallaan joka 
arpa voittaa – oma kunto ja mieli kohe-
nee aina, kun lähtee lenkille kotikylän 
maisemiin! 

Tällä kertaa kisajakso kesti runsaat 
seitsemän kuukautta ja tuloksena oli 
muhkeat 5923 kirjattua suoritusta. 

Kunnan liikuntatoimen lahjoittamat 
liikunta-aiheiset palkinnot ja Aallotta-
ren uima- ja kuntosaliliput sekä K-Su-
permarket Muuramen ja K-Market 
Kinkomaan lahjakortit toimitetaan täl-
läkin kerralla postin kautta voittajille. 
Laitathan osoitteesi kuntokirjurille pää-
siäiseen (18.4.) mennessä:  eero.kort-
teinen@luukku.com  tai puh./tekstari 
050 592 3694 / Eero Kortteinen. Kiitos!

Muuramen 
Yrityksen 
Kuntokisaa  
jo 25 vuotta

Näköalapaikka (1483) 
Marja Honkonen K-Supermarket Muuramen lahjakortti
Sari Mäntynen K-Supermarket Muuramen lahjakortti
Eila Käppi Juoksija-/Hiihto-/Pyöräily-lehden vuosikerta
Maija Forssell Lahjakortti Aallottareen / uinti + kuntosali
Jorma Koppelmäki Heijastinhenkselit
  
Sarvivuori (707) 
Tuija Salminen K-Market Kinkomaan lahjakortti 
Reijo Poikonen K-Market Kinkomaan lahjakortti
Anita Rein Muurame-juomapullo
Paula Isoaho Lahjakortti Aallottareen / uinti + kuntosali

Rajahonka ja Riutta (397)
Marjo Rantanen K-Supermarket Muuramen lahjakortti
Jarno Kurki K-Supermarket Muuramen lahjakortti
A.-L. Kolunkulma Juoksija-/Hiihto-/Pyöräily-lehden vuosikerta

Isolahdentie (68) 
Toni Taipale K-Supermarket Muuramen lahjakortti
Tapio Lamberg Muurame-juomapullo

Laidunmaa ja Valolatu (3268)
Ulla Leppänen K-Supermarket Muuramen lahjakortti
Airi Imppola K-Supermarket Muuramen lahjakortti
Jorma Kautto K-Supermarket Muuramen lahjakortti
Pentti Laine K-Supermarket Muuramen lahjakortti
Markku Rajaniemi Juoksija-/Hiihto-/Pyöräily-lehden vuosikerta
Teuvo Laitinen Muurame-kassi
Kerttu Jermalainen K-Supermarket Muuramen lahjakortti
Sonja Into Muurame-juomapullo  
Reijo Hirvonen Lahjakortti Aallottareen / uinti + kuntosali

Onnea voittajille ja aurinkoista kuntokevättä kaikille! 

Muuramen Yrityksen Kuntokisan arvonnan voittajat:

Tulokset keräsivät Pertti Härkönen, Jarkko Leppänen ja Eero Kortteinen, Muuramen Yritys ry, Hiihto- ja kuntojaosto

KESÄTYÖ
HAKU  
AUKI

Vielä ehdit hakea! 
 

Muuramen kunnan 
kesätyöhaku on käynnissä 

25.3. klo 15 saakka. 

 

 
.

Tsekkaa myös  
kunnan  

kesätyöseteli!

Työtehtävinä mm. 
puistotöitä sekä työpajan,  

keskuskeittiön ja uimahallin 
avustavia tehtäviä

Lue tarkemmat tiedot:  
muurame.fi/kesatyo
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Kesälomapäivä keskellä talvea

Tapahtuman idea syntyi yhteisen aivo-
riihen tuotoksena, kun Muuramen Ni-
sulanmäen koulun yhdeksännen luokan 
talous- ja yrittäjyys valinnaisryhmän op-
pilaat pohtivat, mitä piristävää toimintaa 
he voisivat järjestää raskaan aherruksen 
ja koronakurimuksen keskelle. Kesälo-
mapäivä-teema tuntui lämpöiseltä ke-
säpäivältä, maistui jäätelöltä ja makka-
ralta, innosti kalastamaan ja pelaamaan 
pallopelejä eli kaikkea mitä parhaimpa-
na kesälomapäivänä voi tehdä. 

Tapahtuma järjestettiin perjantai-
na 18.2. klo 11–14.30 koulun oppilaille 
ja  henkilökunnalle.  Myytävänä oli jää-
telöä, makkaraa ja mehua. Päivässä oli 
myös muita kesäisiä aktiviteettejä, ku-
ten ongintaa ja koripallokilpailu. Oppi-
laat olivat saaneet tapahtumaan spon-
soreita K-Marketista, S-marketista ja 
Halpa-Hallista. 

– Oppilaiden lempiaktiviteetteja Kesä-
lomapäivässä olivat onginta ja myynti-
pisteet, kertoo yksi tapahtuman järjestä-
jistä Visa Viinikainen.

Muuramen Nisulanmäen  
koululaiset järjestivät  
Kesälomapäivä-tapahtuman 
yhteiseksi iloksi.

Suositun ongintapisteen vetäjänä toimi 
Kaapo Soppi.

Ukrainan sotatilanne voi aiheuttaa 
ihmisissä huolta, epävarmuutta 
ja ahdistusta. Ajatusten kanssa ei 
kuitenkaan tarvitse jäädä yksin, 
apua on saatavilla monin tavoin. 

Kokosimme tälle sivulle linkkejä ja 
vinkkejä, mistä voit saada tukea Ukrai-
nan sotatilannetta koskevissa huolissa. 
Jos koet tarvetta, älä epäröi ottaa yhteyt-
tä avuntarjoajiin.

    Suojele lasta

Sosiaalinen media ja eri viestintäkana-
vat tuovat sota-uutiset lasten ja nuorten 
silmille valitettavan nopeasti ja helpos-
ti. Aikuisen on tärkeä seurata, kuinka 
lapsi reagoi kriisiin tai kriisistä kerto-
vaan mediatulvaan. 

Vastaamalla rehellisesti kysymyksiin 
ja lohduttamalla, voit vähentää lapsen 
ahdistusta. Lapset reagoivat ikäviin uu-
tisiin eri tavoin. Kuuntele lasta ja kerro, 
että hänen reaktionsa ovat normaaleja.

• Kysy, mitä lapsi tapahtumista on  
 kuullut
• Kysy, mitä hän ajattelee tapahtumista  
 ja minkälaisia tunteita hänessä herää
• Kerro faktat, mutta älä täytä lapsen  
 mieltä yksityiskohdilla tai liiallisella  
 tunneilmaisulla
• Kysy enemmän kuin itse puhut. Näin  
 saat kartoitettua sitä, mitä lapsi  
 tilanteessa kokee ja tuntee

 
Kaikille puhuminen ei ole luonteva 

Yksin ei tarvitse olla - lue mistä saat apua
Huolta ja ahdistusta maailman tilanteesta?

tapa käsitellä asioita. Tärkeää on olla lä-
hellä, tehdä asioita yhdessä ja ylläpitää 
arjen rutiineja.

Tärkein tuki lapselle ja nuorelle on hä-
nen lähiaikuisensa, joka pysyy rauhalli-
sena ja turvallisena. Pidä huolta omasta 
terveydestäsi. Keskustele muiden ai-
kuisten ja tarvittaessa ammattiauttajan 
kanssa – älä kaada huoltasi lapsen kan-
nettavaksi.

Apua vanhemmuuteen:

MLL:n vanhempainpuhelin
Voit puhua mistä tahansa vanhemmuu-
teen liittyvistä asiasta 
Puh. 0800 92277

Puheluusi vastataan:
maanantaisin klo 10–13 ja 17–20
tiistaisin klo 10–13 ja 17–20
keskiviikkoisin klo 10–13
torstaisin klo 14–20

Muita linkkejä, joista tukea  
vanhemmuuteen:

www.unicef.fi
www.pelastakaalapset.fi

    Apua aikuiselle

Mieli ry:n kriisipuhelin
Mitä voin tehdä, jos puheet sodasta huo-
lestuttavat? MIELI ry:n Kriisipuhelin 
päivystää 24 tuntia vuorokaudessa. Voit 
soittaa nimettömästi ja luottamukselli-
sesti. Päivystys suomeksi vuorokauden 
ympäri numerossa 09 2525 0111. 

Muita linkkejä, joista tukea  
jaksamiseen:

www.mielenterveystalo.fi
Sodan uhkaan liittyvän huolen ja epä-
varmuuden sietäminen. 

https://sekasin247.fi/
12–29-vuotiaille. Chat on avoinna arki-
sin klo 9–24 ja viikonloppuisin klo 15–24.

www.punainenristi.fi
Miten toimia jos sota järkyttää?

Keski-Suomen sosiaali- ja  
kriisipäivystys
Akuuttia kriisiapua äkillisissä, trau-
maattisissa kriisitilanteissa ympäri 
vuorokauden, vuoden jokaisena päivä-
nä.  Puh. 014 266 0149 

Kriisikeskus Mobile
Kriisiapua maanantaista torstaihin kel-
lo 8–20 ja perjantaisin kello 8–17
Puh. 044 7888 470

    Auttaminen

Monet kaipaavat tietoa siitä, miten he 
voivat auttaa sodasta kärsiviä ihmisiä 
Ukrainassa. Auttaminen voi lievittää 
myös omaa ahdistusta. Tässä muutamia 
tahoja, joiden avulla voit auttaa:

www.kirkonulkomaanapu.fi
www.unicef.fi
www.punainenristi.fi
https://unwomen.fi/ 
https://sey.fi/ (Suomen eläinsuojelu)

muurame.fi/tapahtumat

Kirjametsä-näyttely
21.2.–20.4.2022 
Muuramen kirjasto

Taidenäyttely - ”Mun korona-aika” 
10.–20.3.2022 Franssilan Taidevintti,  
Mikkolantie 2

Puukuiskaaja puhuu hiljaisuutta
23.3.2022 klo 18
Muuramen kirjasto

Houkutuslinnun kevätkonsertti
26.3.2022 klo 16
Muuramen kulttuurikeskus, 
Muuramesali, Nisulantie

Amadeus Lundberg: Kuin taivaisiin
27.3.2022 klo 15
Muuramen Kulttuurikeskus, 
Muuramesali, Nisulantie 1 

Virkistyspäivä
vieraana Jonna Ortju 
6.4.2022 klo 10
Nuorisoseurantalo Tasankola,
Mikkolantie 6 Muurame 

Kotipihailta
7.4.2022 klo 17.30
Muuramen Kulttuurikeskus, 
Muuramesali, Nisulantie 1 

Red Nose Company: 
Frankenstein 
- musikaalinen komedia
9.4.2022 klo 12
Muuramen Kulttuurikeskus, 
Muuramesali, Nisulantie 1 

Muuramessa tapahtuu

muurame.fi/tapahtumat

Päivän myyntituotosta puolet käytet-
tiin yhteisen hyvän rakentamiseen, ku-
ten pelinurkkauksen ja lauta/korttipe-
lien hankkimiseen koululle, ja toinen 
puoli kartutti ryhmän kevätretkikassaa.

Järjestäjät osallistuivat tapahtumalla 
Yritys Hyvä -kilpailuun, jonka teemana 
oli Yhdessä Hyvää. Pääpalkintona kilpai-
lussa on 1000 euroa. Mikäli voittotonni 
kilahtaa Nisulanmäen koulun kassaan, 
käytetään se yrittäjyyden opiskelijoiden 

stipendeihin. 
– Yrittäjyysryhmä sai valtavasti koke-

musta ja harjoittelua tapahtuman jär-
jestämisestä, aina markkinoinnista lop-
pusiivoukseen saakka. Ennen kaikkea 
oppia tuli oman vastuualueen hoitami-
sesta sekä hyvää mieltä ilon tuottamises-
ta toisille,  kertoo opettaja Susanna Kin-
nunen.

JOHANNA SELL

Makkaran tuoksu tuoksu houkutteli asiakkaita luoksensa. Grillimestareina toimivat 
Eero Pitkälä ja Romeo Huttunen.
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Elokuussa 2020 koulutettu hieroja Jon-
na-Stina Juutinen pakkasi hierontapöy-
dän sekä vastasyntyneen vauvan mu-
kaansa ja muutti Kainuusta Muuramen 
Tervamäkeen lapsensa isän luokse. Kah-
della paikkakunnalla asumisen sijaan 
pariskunta päätti valita miehen kotiky-
län asuinpaikkakunnakseen. 

Muurameen sopeutuminen on men-
nyt mukavasti pandemiasta huolimat-
ta. Sosiaalisena ihmisenä Jonna-Stina 
on saanut uusia ystäviä perhekerhosta 
ja vauvapiiristä. Myös Jyväskylässä asu-
va sisko perheineen on ollut pehmentä-
mässä asettumista Keski-Suomeen. 

Kainuusta
Muurameen
hierojaksi

Yritysuutisia

Kylmempänäkin päivänä on mukava pötkähtää lämmitetylle hierontapöydälle.  
Kesähelteellä voi puolestaan tulla rentoutumaan ilmastoituun hoitotilaan, Jonna-Stina
Juutinen kertoo.

– Toivottavasti tulevaisuudessa työn 
kautta tulee tutuksi vielä paljon uusia 
tuttavuuksia, Jonna-Stina toivoo. 

Uudenkarhea hoitohuone
10 vuotta Kainuussa hierontayrittäjänä 
työskennellut Jonna-Stina aloitti hie-
rontatyöt perhevapaiden jälkeen oma-
kotitalon yhteydessä olevassa hoitohuo-
neessa maaliskuussa 2022. 

Tällä hetkellä palveluihin kuuluu 
urheiluhieronta, klassinen hieron-
ta, intialainen päähieronta ja Neuro-
sonic-hoidot. Työn ohella Jonna-Stina 
opiskelee kolmatta vuotta fysioterapeu-
tiksi Savonian AMK:ssa Vuokatissa. 

– Ihminen voi lähteä Kainuusta, mut-
ta Kainuu ei lähde koskaan ihmisestä, 
Jonna-Stina nauraa.

TEKSTI JA KUVA: JOHANNA SELL

Tmi Jonna-Stina Juutinen 
Koppelontie 13 
Puh. 0400 797 954 

Kuutamohiihto kokosi ihmiset 
pitkästä aikaa yhteen.
Ensimmäisen kerran Muuramen Yri-
tys järjesti oman Kuutamohiihtonsa 
srk-majan rannassa jo 2.3.2007. Silloin 
mukana oli yli sata hiihdon ja kuutamon 
ystävää. Jo pari vuotta aiemmin oli oh-
jelmassa ollut Muuratjärvi-hiihto (2005) 
sekä vielä varhemmin Saunakylä-hiihto 
(1997, 1998) kunnan ja paikallisten yh-
teistyökumppaneiden kanssa.

Kuutamohiihtoja on sen jälkeen yri-
tetty päästä hiihtämään joka talvi, 
yleensä helmikuussa täydenkuun ai-
kaan. Parhaimmillaan mukana on ol-
lut yli 200 hiihtäjää, tavallisesti suun-
nilleen sata. Valitettavan monta kertaa 
on tunnelmallinen tapahtuma jouduttu 
kuitenkin perumaan jäälle nousseen ve-
den sotkiessa suunnitelmat.

Tänäkin vuonna tilanne oli täpärä. 
Vielä viikko ennen hiihtoa näytti keli 
tosi suviselta ja vasta tapahtuman aat-
tona alkoi taas pakastaa. Liikuntatoi-
miston latumestarit olivat ajaneet jo 
etukäteen vankat pohjat laduille ja vielä 
kisa-perjantaina kelkka avasi tuiskuisia 
latuja aivan starttiin asti ja ilta onnistui 

Hiihtoa 
kuutamossa

yli odotusten.
Vaikka olosuhteet tuulessa ja tuiskus-

sa olivat vaativat, hiihtäjistä suorastaan 
huokui yhdessäolon ja yhdessä tekemi-
sen ilo. Oli hienoa päästä taas vähitellen 
liikkeelle kahden koronavuoden hiljai-
selon jälkeen. Tällä kertaa kuutamolle 
kirjautui 84 kuntoliikunnan ystävää. 

Liikuntatoimisto huolehti laduista ja 
varasi ulkotulet, seurakunta tarjosi ti-
lat, SPR:n Muuramen osastosta Pirkko 
Vuorinen ja Tanja Toivanen pitivät huolta 
kaikkien hyvinvoinnista sekä Yrityksen 
makkara- ja mehupisteeltä saatiin apua, 
jos energia- tai nestehukka uhkasi. 

Liikuntatoimiston lahjoittamat ja arpo-
mat Muurame-aiheiset palkinnot meni-
vät seuraaville hiihtäjille:
Marita Ylinen
Aini Urpelainen
Päivi Paakkari
Katariina Kalmari
Matti Pienimäki
Tero Hautala
Riikka Kaipio 
Seppo Salminen
Palkinnot on noudettavissa kunnanvi-
raston infosta.

EERO KORTTEINEN

Yritysuutisia

Muurame sai uuden apteekkarin, kun 
Anna-Maija Mäki-Pollari aloitti työn-
sä helmikuussa Muuramen apteekissa. 
Keuruulla 12 vuotta apteekkarina toi-
minut Mäki-Pollari koki Muuramen vir-
keäksi ja yrittäjäystävälliseksi kunnak-
si, joten päätös siirtyä uuteen paikkaan 
oli mieluisa.

 – Edeltäjäni Maija Lampela jätti jäl-
keensä hyvin hoidetun apteekin ja mahta-
van henkilökunnan, Mäki-Pollari kertoo. 

Uusi apteekkari haluaa laajentaa tuote-
valikoimaa ja kehittää lääkkeiden annos-
jakelua. Myös uudet sosiaalisen median 
kanavat tulevat ajankohtaiseksi tämän 
vuoden aikana. 

– Opiskelemme myös parhaillaan uut-
ta ohjelmistoa, jonka otamme käyttöön 
huhtikuun lopulla. Ohjelmisto helpot-
taa työskentelyämme ja nopeuttaa asia-
kaspalvelua.

Uusi apteekkari aloitti Muuramessa
Muuramen apteekissa palvelee tuttu henkilökunta uuden apteekkarin kera.

Keuruulla asuva Mäki-Pollari harrastaa 
vapaa-ajallaan käsitöitä ja pitää luon-
nossa liikkumisesta. 

– Koska Muuramessa on niin hyvä ja 
ammattitaitoinen henkilökunta, voin 
tehdä osan töistä etätöinä kotoa käsin.

Apteekkarin toiveissa on pitää touko-
kuussa avajaisviikko kakkukahveineen, 
mikäli koronatilanne sen sallii. 

– Ja jos kahvittelu ei ole mahdollis-
ta keksimme jotain muuta kivaa, Mä-
ki-Pollari lupaa.

Muuramen apteekki
Setäläntie 2 
Puh. (014) 373 1310

TEKSTI JA KUVA: JOHANNA SELL
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KIRJAILIJAN KYNÄSTÄ

Puukuiskaaja 
puhuu 
hiljaisuutta
Uusin kaunokirjallinen teokseni Puukuis-
kaaja vie lukijansa sielun metsään, karja-
laiskylään tapaamaan Siljaa. Mummon-
sa rakastavassa ohjauksessa Silja kasvaa 
parantajaksi, lapsenpäästäjäksi, tuonil-
maisiin saattelijaksi ja herkäksi ihmisen 
kuuntelijaksi. 

Me suomalaiset olemme metsäkansaa 
ja metsämuisti löytyy meistä vielä hel-
posti, onneksi. Henkisesti suuntautu-
neena ihmisenä metsä on minulle pyhä, 
siellä on hyvä olla, siellä rauhoitun ja 
huoletkin asettuvat oikeisiin mittasuh-
teisiin. Siljankin metsässä on ’metsän-
peittoja’, ’ohuita paikkoja’, joissa näkyvän 
ja näkymättömän maailman raja on ohut 
tai olematon, siinä näkee toiselle puolel-
le ja ne mahdollistavat elämän herkän 
kuuntelun.

”Annan metsän kutsua minussa esiin erilai-
sen sisäisen maailman, siinä olen yhtä kaiken 
näkyvän ja näkymättömän kanssa ja luotan 
siihen. Minä hengitän metsää ja metsä hen-
gittää minua.”

Kirjoitin Puukuiskaajaa kolmessa kir-
jailijaresidenssissä Pohjois-Karjalassa ja 
viimeiselle jaksolle menin juuri samaan 
aikaan, kun korona saapui Suomeen maa-
liskuussa 2020. Tunsin sen laskevan yl-
lemme yhteisen surun, joka kirjautui Puu-
kuiskaajan sivuille runoproosan kielellä 
– sama suru on yllämme nyt Ukrainan ti-
lanteen vuoksi. Ihmisen suru. 

”Sumu alkaa kangaspuissaan kutoa surulii-
naa, itkuliinaa ja kutoo siihen minun elämä-
ni rakkautta ja suruja vuorotellen kutoo, rak-
kautta ja surua peräjälkeen niin monta etten 
näe… Pienessä tytönsydämessäni jo tiedän, 
että tämä ikävä ei milloinkaan lopu, ei lopu 
minun ikäväni, ei lopu ihmisen ikävä kotiin 
ja turvaan.”

Puukuiskaaja-illassa luen katkelmia teoksesta vuorotellen kristallikulhon ja chimesin 
herkän soinnin kanssa. Kerään yhteistä suruamme ja itken itkuvirren.

Julkaisuja:
• Pyhä yksinkertaisuus (Mielenkieli 2013)
• Peili näkee (Mediapinta 2017, runoteos)
• Unta kuolemasta - iltasatuja sinulle
 ja minulle, jotka tiedämme 
 kuolevamme (Mielenkieli 2017)
• Puukuiskaaja (Basam Books 2021)

Puukuiskaaja-ilta 
Muuramen kirjastossa 

ke 23.3. klo 18. 
Tervetuloa!Helena Nuutinen on toiminut äidinkielen ja 

vuorovaikutustaidon opettajana, kirjailijana, 
yrittäjänä ja taiteilijana. Hänellä on kolme 
lasta ja kuusi lastenlasta. Hän asuu Muura-
messa. 

tai Valokuitu kertamaksunaValokuitu kuukausimaksulla

990€*9,90 € 
/kk*

+ Asennusmaksu 190 €
*Ei sisällä palveluntarjoajan laajakaistaliittymän kuukausimaksua.
Sopimus jatkuu 60 kuukauden määräajan jälkeen toistaiseksi voimassa
olevana. Määräaikaisen sopimuskauden kokonaishinta 784,00 €. *Ei sisällä palveluntarjoajan laajakaistaliittymän kuukausimaksua.

19,90€/kk* 2390€*
Voimassa 30.4.2022 saakka. Voimassa 30.4.2022 saakka.

Alueellasi on valokuidun ennakkomyynti käynnissä!

Valitsemalla Valokuitusen avoimen kuidun saat: 

Sinetöi kuitu, älä 
nettiliittymää

Rajattoman ja nopean netin vain omaan käyttöösi      

Kuidun käyttövalmiina ja työn jäljet siistittynä

Vapauden valita nettiliittymä haluamaltasi palveluntarjoajalta 
    

Valitse
vapaus 

Tarkista valokuidun 
saatavuus helposti 

osoitteessa 
valokuitunen.fi

PE
KK

A 
SE

LL



Numero 4 17.3.2022 9

Lastenkirjavinkki

Lempeämmin 
sujuu paremmin

Tyllin unelma toteutuu, kun Mummi ja 
Momma hankkivat ponin nimeltään Pul-
la Vehnänen. Käy tosin niin, ettei poni ole-
kaan aivan sellainen kuin Tylli on unel-
moinut. Se ei suostu edes satuloitavaksi!

Pulla Vehnäsellä on oma tahto, eivät-
kä kahden topakan toiveet meinaa men-
nä yksiin. Tarvitaan kärsivällisyyttä ja 
tutustumista — ja ennen kaikkea ym-
märrystä siitä, ettei ystävän tarvitse olla 
samanlainen kuin itse eikä häntä voi 
muuttaa väkisin. Yhteisen kunnioituk-
sen ja kuuntelemisen myötä voi yhteys 
olla sitäkin syvempi.

Erityisen ihastuttavaa tässä Ninka 
Reitun kuvakirjasarjan ensimmäisessä 
osassa on lapsen ja eläimen välisen ystä-

vyyden kuvaus. Eläintä on lähestyttävä 
hellästi, lempeästi ja sen omilla ehdoilla. 
Sen käytöstä on opittava lukemaan, eikä 
sitä voi pakottaa mihinkään väkisin.

Kun ihminen löytää eläimeen – tai toi-
seen ihmiseen – kunnioittavan yhteyden, 
voi ilo ystävyydestä olla molemminpuo-
linen. Kuten Tylli huomaa: ”Lempeys ja 
ystävälliset sanat tehoavat toisinaan pa-
remmin kuin määräileminen.”

LUKULAITURI VINKKAA

Ninka Reittu:  
Ystäväni Pulla Vehnänen
Otava 2021

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

17.3. Kevätpolskaa Hillojen tapaan (SPR/Vuorinen) 
24.3. Virsiveljet ja Johanna Laasio (SRK/Kataikko) 
31.3. Jokikievarin Laulajat  (Kunta/Lahtinen) 
7.4. Keittopäivä. Ehtoollishartaus  
(SRK/Hagman ja Kataikko) Mukana  
etsivä vanhustyöntekijä  
Johanna Kotkavuori

Muuramen Teollisuustyöntekijät  
järjestää jäsenille perheineen  

perinteiset 

PILKKIKILPAILUT
lauantaina 26.3.2022 klo 10 – 13  
Muuratjärvellä Mehtolassa

Sarjat:  Miehet  Naiset  Lapset

Tervetuloa koko perheen voimin!

Isoimman kalan palkinto!

Tarjolla myös 
makkaraa, kahvia, 
mehua, pullaa 
sekä pizzat 
pizzapuodista. 

Muuramelainen Houkutuslintu 
on sekalainen kokoonpano 
elämäniloisia muusikoita

Houkutuslintu on vuonna 2017 perustettu 
kahdeksanhenkinen kokoonpano, jonka 
muusikot ovat syntyneet viidellä eri vuo-
sikymmenellä ja tulevat eri puolilta Suo-
mea. Yhtyeen perustaja, laulaja  Riikka 
Voipio ja hänen miehensä, perkussionisti 
Petri Laitinen ovat asuneet Muuramessa 
vuodesta 2015 lähtien.  

Muusikoiden vaikutteiden ja mielty-
mysten kirjo kuuluu myös yhtyeen mu-
siikissa, jossa voi kuulla kaikuja kes-
kiaikaisista sävelmistä, suomalaisesta 
kansanmusiikista, maailmanmusiikista 
ja vaikkapa 70-luvun diskostakin. 

Yhtyeen sävellykset ja sanoitukset 
syntyvät yhteistyönä ja niissä innoituk-
sen lähteenä on usein Suomen luonto. 
Yhtyeessä soittaa useampi opettaja ja opis-
kelija. Riikka Voipio on itse opettanut jäse-
nistä viittä ja kaksi jäsenistä on nykyisiä 
tai entisiä opettajakollegoita.

– Konsertti Muuramessa järjestyi lo-
pulta korona-ajan haasteiden jälkeen. 

Houkutuslintu lennähtää ensi kertaa
Muurameen la 26.3.

On hienoa päästä vihdoinkin kotipaik-
kakunnalle esiintymään, Voipio kertoo.

Houkutuslintu on aikaisemmin esiin-
tynyt Kaustinen Folk Music Festivalilla, 
Vaajakoskella NiceJamit -tapahtumas-
sa, Valkeakosken kaupunginteatterissa 
sekä yksityistilaisuuksissa ja pitänyt li-
säksi striimattuja live-esiintymisiä.

– Uskomme, että yhtyeemme hy-
väntuulinen, tarttuva ja melodinen 
musiikki ihastuttaa kuulijoita. Mu-
siikkiamme on vaikea lokeroida mihin-
kään genreen - omaleimaisen yhtyeem-
me lumo täytyy itse kokea!

 
Kevätkonsertti, Muuramesali
La 26.3.2022 klo 16
Väliaikakahvio

Liput 15 euroa 
(työttömät, opiskelijat ja eläkeläiset 10 eu-
roa, lapset alle 15 v. ilmaiseksi). Liput ovel-
ta tuntia ennen (käteinen tai MobilePay). 
Lahjoitamme osan konsertin tuotos-
ta SPR:n kautta avustustyöhön Ukrai-
naan.

JOHANNA SELL

Muuramessa tapahtuu

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

Tervetuloa!
Myös toiminnasta 
kiinnostuneet.

VASEMMISTO.FI

Maksaja: Muuramen Vasemmistoliitto ry

Kevätkokous

Kevätkokouksessa käsitellään 
sääntöjen määräämät asiat.

Kokousaika- ja paikka:
Työväentalo, Nisulantie 2
31.3.2022 klo 17.30 

Ilmoittautumiset
viivi.missonen@gmail.com 
0505411518  

Tervetuloa!

Vuonna 2009 Seinäjoen Tangomarkki-
noilla tangokuninkaaksi valittu Ama-
deus Lundberg konsertoi Muuramesalis-
sa sunnuntaina 27.3. klo 15. Kuin Taivaisiin 
-kiertueella Lundberg haluaa tuoda lohtua 
ja rauhaa ihmisten sydämiin.

– Näinä aikoina on hyvä pysähtyä, jakaa 
lämpöä ja rakkautta, Lunberg kertoo.

Konsertissa kuullaan mm. Rakkauslaulu 
ja Kertokaa se hänelle sekä tietenkin kiertu-
een nimikkolaulu Kuin taivaisiin. 

– Esitän myös Andrea Bocellin ja Ce-
line Dionin tutuksi tekemän The Prayer  
-kappaleen (rukous) sekä Riku Niemen 
minulle tekemän Saat silloinkin sydämeni.

Lundbergin rinnalla nähdään muusik-

Amadeus
Lundberg 
konsertoi

Muuramessa tapahtuu
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kovirtuoosit, viulisti Lotta Marie sekä 
harmonikkataiteilija ja kosketinsoittaja 
Samuli Jokinen.

Houkutuslintu esittää omia, hyvän tuulen kappaleita iloisella asenteella.
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Ympäristölupahakemus

Hakija: Keski-Suomen Kuljetus Oy, 
Keihästie 9, 40950 Muurame

Toiminta: maankaatopaikkatoimin-
nan muutos vesienjohtamisjärjestely-
jen osalta

Toimipaikka: Muuramen kunta, 
Kuusanmäentie 193, kiinteistöt Pelto-
rantala (Rno 500-402-9-776) ja Lam-
minnotko 500-402-9-770)

Hakemus on nähtävillä: www.muu-
rame.fi/kuulutukset ja Muuramen 
kunnanvirasto (Virastotie 8, 40950 
Muurame), kirjaston aula. Kuulutus 
on julkaistu verkkosivuilla 17.3.2022. 
Tiedoksisaannin katsotaan tapahtu-
neen seitsemäntenä päivänä julkaise-
misajankohdasta.

Kuulutusaika: vähintään 30 päivää

Muistutukset ja mielipiteet: Muura-
men kunta, info@muurame.fi tai elin-
voiman ja kestävän kasvun lautakun-
ta, PL 1, 40951 Muurame, kirjallisena 
ennen kuulutusajan päättymistä  

Lisätiedot: ympäristöpäällikkö Kari 
Saari, p. 0400 515 630

Päiväys: Muurame 17.3.2022

Muuramen kunta 

Elinvoiman ja kestävän kasvun 
lautakunta

www.muurame.fi/kuulutukset

KUULUTUS
Muuramen Marttayh-
distys ry. Pikkukokki-
kerho ke 6.4.2022 klo 

16.30–18.30 Nuorisoseurantalolla. Tehdään 
hampurilaisateria, laktoositon.  Max 10 lasta.  
Sitovat ilmoittautumiset 31.3.2022 mennessä 
tekstiviestillä 040 5623 647, siihen lapsen nimi. 
Käteismaksu 10 €.

Muuramen Teollisuustyöntekijöiden kevät-
kokous työväentalolla 19.4.2022 klo 16. Esillä 
sääntömääräiset asiat. Kahvitarjoilu.

Muuramen Eläkkeensaajat ry sään-
tömääräinen kevätvuosikokous työ-
väentalolla torstaina 24.3.2022 klo 

14. Käsitellään sääntöjen 11§ määräämät asiat. 
Hallitus. Kahvitarjoilu, tervetuloa.

MLL Muuramen 
paikallisyhdistys. 
Hei neulojat! Et-

simme pienten sukkien kutojia. MLL Muurame 
on lahjoittanut neuvolan kautta muuramelaisil-
le vastasyntyneille villasukat onnitteluterveh-
dyksenä! Haluaisitko sinä osallistua tervehdyk-
siin ja neuloa pieniä sukkia parin tai useamman? 
Lisätietoja 040 573 7221/Hanna. Lämpimin ter-
veisin: MLL Muuramen paikallisyhdistys.

SPR:n Muuramen osaston 
sääntömääräinen KEVÄTKOKOUS pidetään 
keskiviikkona 23.3.2022 klo 18 Mannatuvalla, 
Virastotie 2 (R-kioskin alapihalla) Kahvitarjoilu. 
Tervetuloa!

Järjestöt ilmoittavat Kuulutukset

www.muurame.fi

Muuramen 
Työväenyhdistys ry:n
KEVÄTKOKOUS 

TI 29.3. klo 18 Työväentalolla
Esillä sääntömääräiset  
ja muut esille tulevat asiat.
Aluksi palvelujohtaja Simo Oksanen 
kertoo SOTE-ja työllisyysasioista.

Kahvitarjoilu.
Tervetuloa!

Kesäkauden 2022 kenttävuorot on haettavissa 31.3.2022 mennessä. 

Vuoroja voivat hakea urheiluseurat ja muut liikuntaa harrastavat yhteisöt ja  
järjestöt seuraaville kentille:

Liikuntapuisto
 • keskusurheilukenttä
 • nurmikenttä
 • tekonurmikenttä (1/2 tai 1/1 kenttä)

Nisulanmäen hiekkakenttä

Erilliset kilpailut ja ottelut, jotka ovat tiedossa, on myös anottava 31.3.2022  
mennessä. Joukkueet anovat vuorot keskitetysti seuran kautta. Yksittäisten  
joukkueiden anomuksia ei käsitellä. Sama koskee otteluita ja turnauksia. 
Anomukset on toimitettava sähköpostilla hannele.alanara@muurame.fi tai 
osoitteella Liikuntapalvelut/Muuramen kunta, PL 1, 40951 Muurame.
Lomake on tulostettavissa osoitteessa www.muurame.fi/liikunnan-lomakkeet

Liikuntajohtaja Hannele Alanärä

Kesäkauden 2022 kenttävuorot 
haettavissa

Muuramen Eläkeläiset ry:n 
sääntömääräinen kevätkokous 
30.3.2022 klo 14.30 Muuramen 
työväentalolla. Käsitellään 

sääntöjen määräämät asiat. Kahvitarjoilu. Ter-
vetuloa. Johtokunta.

Eläkeliiton Muuramen 
yhdistys ry. Yhdistyk-

sen kevätkokous ke 30.3.2022 klo 15 Muuramen 
nuorisoseurantalolla. Kahvitarjoilu ja arpajai-
set. Pe 1.4.2022 klo 13 Iloinen Iltapäivä/Kor-
pilahden yhdistys Muuramen nuorisoseuralla.
EL-karaokemestareita esiintymässä, tanssia 
ym. Kahvio, arpajaiset. Liput 10 €.

Muuramen Sotaveteraanikerho. 
Kokoonnumme ke 23.3.2022 klo 13 
seurakunnan tilassa (Virastotie 2). 

Laulelemme, tarinoimme, kahvittelemme, va-
raa kahvirahaa 5 €. Ei arpajaisia.

Muuramen lastenliitto ry:n 
kevätkokous 13.4.2022 klo 

19 alkaen os. Myllynsiipi 13, Muurame. Sään-
tömääräiset asiat. Ilmoitathan tulostasi p. 040 
7326 386. Tervetuloa!

Muuramen Taideseura: 
4.4. ja 11.4. Kirjansidonta, 

tied. ilm. Annikki 0400 347 804. 2.5. ja 9.5. Kan-
kaanpainanta laatoilla, tied. ja ilm. Ulla 044 288 
2244. Franssilan Galleriassa Sirpa Nojosen tai-
demyyntinäyttely "Mun Korona-aika" Avoinna 
to 17.3. ja pe 18.3. kello 15–18 ja La 19.3. ja su 
20.3. kello 10–14. Tervetuloa.

Muuramen Seniorit ry. Ke 6.4. klo 13 
senioriklubi Anoppilassa. Keittolou-
nas, Päivi Olkkonen kertoo kaleva-

laisesta jäsenkorjauksesta. Arpajaiset. 

Muuramen kunnan asemakaavoja 
nähtävillä:

1) Sääkslehdon asemakaavan muu-
tos. Suunnittelualue sijaitsee Valko-
lassa vanhan Nelostien ja Rannanky-
läntien risteyksessä noin 5 kilometriä 
Muuramen keskustasta. Ehdotusai-
neisto on virallisesti nähtävillä 17.3.–
19.4.2022.

Kunnan jäsenillä ja osallisilla, joiden 
asumiseen, työntekoon tai muihin 
oloihin kaava saattaa vaikuttaa, on 
mahdollisuus esittää kirjallinen muis-
tutus ennen nähtävänä olon päätty-
mistä osoitteella Kunnanhallitus, PL 1, 
40951 Muurame tai info@muurame.fi 

2) Paloaseman asemakaava. Suun-
nittelualue sijoittuu keskustan län-
sipuolelle, Sillanniityn asemakaa-
va-alueen välittömään läheisyyteen. 
Alueelle on tavoitteena sijoittaa palo-
asema. Luonnosaineisto on julkisesti 
nähtävillä 17.3.–30.3.2022.

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

Kaava-aineistot ovat nähtävillä kaa-
voituksen verkkosivulla www.muu-
rame.fi/vireilla-olevat-kaavat sekä 
Muuramen kirjastossa asiakaspalve-
luaikoina (os. Virastotie 8)

Lisätietoa kaavoista antaa kaavoitus-
arkkitehti, puh. 040 566 3101 tai ke-
hittämisjohtaja, puh. 044 704 628.

Muuramessa 17. maaliskuuta 2022

MUURAMEN KUNTA

KUULUTUS

www.muurame.fi/kuulutukset

Maankäyttö- ja rakennuslain 133 §:n 
mukaisesti ilmoitetaan, että Elisa Oyj 
on jättänyt vireille maankäyttö- ja ra-
kennuslain 126§:n mukaisen toimen-
pidelupahakemuksen. 

Hakemus koskee uutta 48m:n ha-
rustamatonta mastoa kiinteistöllä 
500-402-7-394, osoitteessa Havutie 
34 , 40950 Muurame.

Asianosaisille varataan mahdollisuus 
kirjallisen muistutuksen tekemiseen 
1.4.2022 klo 15:00 asti. Asiakirjat ovat 
nähtävillä Muuramen rakennusvalvon-
nassa.

Muistutukset toimitettava kirjallis-
esti ennen kuulutusajan päättymistä 
osoitteeseen Muuramen kunta, raken-
nusvalvonta, PL 1, 40951 Muurame tai 
juho-matti.peltokangas@muurame.
fi. Asia voidaan kuitenkin ratkaista, 
vaikka huomautusta ei annettaisi. 

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

Muuramessa 17.3.2022 

Juho-Matti Peltokangas  
lupainsinööri

www.muurame.fi/kuulutukset

KUULUTUS

KESKIVIIKKONA
6.4.2022 KLO 10–12

NUORISOSEURANTALO 
TASANKOLASSA (Mikkolantie 6)

Vieraanamme
laulaja Jonna Ortju

Ruokailu ja kahvit 6€.
 Kuljetuksen tarvitsevat 

soitettava p. 050 368 0086 
viimeistään edellisenä 

päivänä klo 12 mennessä.
Kuljetus 3,30€/suunta. 

TERVETULOA MUKAAN!

Virkistyspäivä
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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 
6.4., paino valmiit ilmoitusaineistot jätettävä 
30.3. 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

PERHEKESKUS
Mukana elämässä.

TOIVO- 
perheohjaus

chat-linjoilla  
pe klo 12–14
Liity chattiin 

www.muurame.fi/perheohjaus

Chatissa keskustellaan 
luottamuksellisesti ja 

anonyymisti

Vanhus- ja 
vammaispalveluiden 

neuvonta ja palveluohjaus

Neuvonta- ja 
palveluohjausnumero  

on 040 7152 991. 
Numerosta vastataan 
ma–pe klo 9.00–11.00.

Numerossa annetaan yleistä neuvon-
taa, tukea ja ohjausta sekä ajantasaista 
tietoa vanhus- ja vammaispalveluista. 
Voit olla yhteydessä neuvontapuheli-
meen, mikäli sinulla on huolta omasta 
tai läheisesi hyvinvoinnista tai arjessa 
selviytymisestä tai tarvitset neuvoja 
tukien ja etuuksien hakemisessa. 

Neuvonnan tehtävänä on alustavan 
palvelutarpeen selvittäminen ja tie-
dottaminen alueen palveluista. 

Tarvittaessa asiasi ohjataan eteen-
päin työntekijälle, joka ottaa sinuun 
yhteyttä palvelutarpeen tarkempaa 
arvioimista varten.

Tarvittaessa yhteydenottopyynnön 
voi lähettää myös sähköpostilla  
palveluohjaus@muurame.fi.

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

Muuramen pääkirjaston  
asiakaspalveluajat

Kirjastoauton pysäkit Muuramessa:
Niittyahon 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

Kirjastossa tapahtuu:

Ti 5.4. klo 18 Sanataideilta 
Muuramen kirjastossa

To 7.4. Pääsiäisaskartelua  
Muuramen kirjastossa

Ti 12.4. klo 15 ja klo 18 Nukketeatteri 
Kinkomaan 
omatoimikirjastossa

www.muurame.fi
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Ajanvaraus
p. 050 3400 390

Fysioterapeutti 
MINNA SEPPÄNEN
Vastaanotto Muuratkunnon tiloissa, 
Muuramentie 37

www.ftminna.asiakassivu.fi

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

Muuramen nuohouspalvelu

SÄHKÖASENNUKSET JA URAKOINTI

SÄHKÖASENTAJA
Marko Kinnunen

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

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 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.

APUA UKRAINAAN!
Kirkon ulkomaanapu on käynnistänyt hätäapukeräyksen Ukrainan sodasta kärsiville. Sota on ajanut 
kymmeniä tuhansia perheitä pakolaisiksi keskellä kylmää talvea ja koronaviruspandemiaa. Kodeistaan 
paenneet perheet tarvitsevat kiireesti ruoka-apua ja perustarvikkeita. 

Kaikki apu on nyt tärkeää! 
Tekstiviestilahjoitus:
Lähetä tekstiviesti: 
APU20 (20 €) tai 
APU50 (50 €)  
numeroon 16499

Mobilepay-lahjoitus:
Lahjoita MobilePaylla 
numeroon 36263

Perinteinen tilisiirto:
Nordea  
FI33 1572 3000 5005 04 
viitenumero: 2943

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

Seuraava lehti 
ilmestyy 6.4.

Painovalmiit aineistot  
ke 30.3. mennessä:
johanna.sell@muurame.fi 
tai 040 777 4263

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?
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Vauhdikkaista laskuista 
ja raikkaasta ulkoilmasta 
nauttiminen on mahdollista, 
yksin tai yhdessä perheen 
kanssa vammasta ja sairaudesta 
huolimatta.


Jyväskylän kaupungin liikuntapalve-
lut aloitti keväällä 2021 yhteistyön Rii-
hivuoren hiihtokoulun ja Riihivuoren 
laskettelukeskuksen kanssa. Maalis-
kuussa 2021 Riihivuoressa järjestettiin 
soveltavan alppihiihdon ja lumilautai-
lun koulutus hiihdonopettajille, ja Riihi-
vuoressa onkin tällä hetkellä kahdeksan 
pätevää opettajaa myös soveltavaan las-
ketteluun ja lautailuun.


Soveltavaa laskettelua voidaan toteut-
taa pysty- ja kelkkalasketteluna. Myös 
lumilautailuun on kehitetty paljon eri-
laisia apuvälineitä, joiden avulla pysty-
tään luomaan turvallisia ja onnistuneita 
laskukokemuksia kaikille.  Pystylasket-
telussa lasketaan yhdellä tai kahdella 
suksella. Pystylaskettelu soveltuu kai-
kille niille laskijoille, joilla ei ole fyysi-
siä esteitä seisoma-asennolle, ja painon 
varaaminen yhdelle tai kahdelle alaraa-
jalle onnistuu. Kelkkalaskettelu on tar-
koitettu niille, joilla ei ole mahdollisuut-
ta harrastaa pystylaskettelua.


Laskettelukelkkoja maksutta
Jyväskylän kaupungin laskettelukelkat 
siirrettiin yhteistyön alkaessa Riihivuo-
reen. Kaupungin laskettelukelkkoja voi 
lainata maksutta Riihivuoren lasket-
telukeskuksesta. Kelkkalaskettelijaa 
avustavan henkilön tulee olla kokenut 
ja taitava laskettelija, jotta hänen on tur-
vallista avustaa toista henkilöä. Kulu-
van talven aikana rinteessä onkin näh-
ty innokkaita vanhempia laskettamassa 
lapsiaan kelkalla. 


Laskettelu sopii kaikille


Tarkemmat  tiedot ja kuvat kelkoista löy-
tyy Jyväskylän kaupungin nettisivuilta:  
https://www.jyvaskyla.fi/liikunta/liik-
kumaan-ohjatusti-ja-omatoimisesti/
soveltava-liikunta/soveltavan-liikun-
nan-vuokrattavat


TEKSTI JA KUVA: HELI SOHKANEN


Soveltava liikunta
Soveltavalla liikunnalla (erityisliikunta) 
tarkoitetaan sellaisten henkilöiden lii-
kuntaa, joilla on vamman tai sairauden 
tai muun toimintakyvyn heikentymisen 
vuoksi vaikea osallistua liikuntaan ja se 
vaatii siten erityisosaamista. Soveltavalla 
laskettelulla mahdollistetaan vammais-
ten ja toimintarajoitteisten henkilöiden 
laskettelun harrastaminen. Laskijan oma 
tahto ja into on lähtökohta laskettelun 
aloittamiselle, asiantunteva opetus ja so-
pivat välineet tukevat oppimista.


Riihivuoren hiihtokoulun kautta voi varata hiihdonopettajan, joka tarvittaessa 
kuljettaa kelkkaa, avustaa kelkan ohjaamisessa tai ohjeistaa laskijan omaa avustajaa.


Yrityksen Kuntokisasta löytyvät 
ensimmäiset merkinnät seuran 
arkistoista jo vuodelta 1996.  
Sen jälkeen olemme joka vuosi 
kahteen otteeseen keränneet 
kirjaukset sekä jakaneet seuran ja 
kumppaneidemme tuella lukuisia 
arvontapalkintoja ahkerille 
kuntoilijoille.
Arpaonni vaihtelee, mutta näissä Kun-
tokisa-arpajaisissa kyllä tavallaan joka 
arpa voittaa – oma kunto ja mieli kohe-
nee aina, kun lähtee lenkille kotikylän 
maisemiin! 


Tällä kertaa kisajakso kesti runsaat 
seitsemän kuukautta ja tuloksena oli 
muhkeat 5923 kirjattua suoritusta. 


Kunnan liikuntatoimen lahjoittamat 
liikunta-aiheiset palkinnot ja Aallotta-
ren uima- ja kuntosaliliput sekä K-Su-
permarket Muuramen ja K-Market 
Kinkomaan lahjakortit toimitetaan täl-
läkin kerralla postin kautta voittajille. 
Laitathan osoitteesi kuntokirjurille pää-
siäiseen (18.4.) mennessä:  eero.kort-
teinen@luukku.com  tai puh./tekstari 
050 592 3694 / Eero Kortteinen. Kiitos!


Muuramen 
Yrityksen 
Kuntokisaa  
jo 25 vuotta


Näköalapaikka (1483) 
Marja Honkonen K-Supermarket Muuramen lahjakortti
Sari Mäntynen K-Supermarket Muuramen lahjakortti
Eila Käppi Juoksija-/Hiihto-/Pyöräily-lehden vuosikerta
Maija Forssell Lahjakortti Aallottareen / uinti + kuntosali
Jorma Koppelmäki Heijastinhenkselit
  
Sarvivuori (707) 
Tuija Salminen K-Market Kinkomaan lahjakortti 
Reijo Poikonen K-Market Kinkomaan lahjakortti
Anita Rein Muurame-juomapullo
Paula Isoaho Lahjakortti Aallottareen / uinti + kuntosali


Rajahonka ja Riutta (397)
Marjo Rantanen K-Supermarket Muuramen lahjakortti
Jarno Kurki K-Supermarket Muuramen lahjakortti
A.-L. Kolunkulma Juoksija-/Hiihto-/Pyöräily-lehden vuosikerta


Isolahdentie (68) 
Toni Taipale K-Supermarket Muuramen lahjakortti
Tapio Lamberg Muurame-juomapullo


Laidunmaa ja Valolatu (3268)
Ulla Leppänen K-Supermarket Muuramen lahjakortti
Airi Imppola K-Supermarket Muuramen lahjakortti
Jorma Kautto K-Supermarket Muuramen lahjakortti
Pentti Laine K-Supermarket Muuramen lahjakortti
Markku Rajaniemi Juoksija-/Hiihto-/Pyöräily-lehden vuosikerta
Teuvo Laitinen Muurame-kassi
Kerttu Jermalainen K-Supermarket Muuramen lahjakortti
Sonja Into Muurame-juomapullo  
Reijo Hirvonen Lahjakortti Aallottareen / uinti + kuntosali


Onnea voittajille ja aurinkoista kuntokevättä kaikille! 


Muuramen Yrityksen Kuntokisan arvonnan voittajat:


Tulokset keräsivät Pertti Härkönen, Jarkko Leppänen ja Eero Kortteinen, Muuramen Yritys ry, Hiihto- ja kuntojaosto


KESÄTYÖ
HAKU  
AUKI


Vielä ehdit hakea! 
 


Muuramen kunnan 
kesätyöhaku on käynnissä 


25.3. klo 15 saakka. 


 


 
.


Tsekkaa myös  
kunnan  


kesätyöseteli!


Työtehtävinä mm. 
puistotöitä sekä työpajan,  


keskuskeittiön ja uimahallin 
avustavia tehtäviä


Lue tarkemmat tiedot:  
muurame.fi/kesatyo
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Kesälomapäivä keskellä talvea


Tapahtuman idea syntyi yhteisen aivo-
riihen tuotoksena, kun Muuramen Ni-
sulanmäen koulun yhdeksännen luokan 
talous- ja yrittäjyys valinnaisryhmän op-
pilaat pohtivat, mitä piristävää toimintaa 
he voisivat järjestää raskaan aherruksen 
ja koronakurimuksen keskelle. Kesälo-
mapäivä-teema tuntui lämpöiseltä ke-
säpäivältä, maistui jäätelöltä ja makka-
ralta, innosti kalastamaan ja pelaamaan 
pallopelejä eli kaikkea mitä parhaimpa-
na kesälomapäivänä voi tehdä. 


Tapahtuma järjestettiin perjantai-
na 18.2. klo 11–14.30 koulun oppilaille 
ja  henkilökunnalle.  Myytävänä oli jää-
telöä, makkaraa ja mehua. Päivässä oli 
myös muita kesäisiä aktiviteettejä, ku-
ten ongintaa ja koripallokilpailu. Oppi-
laat olivat saaneet tapahtumaan spon-
soreita K-Marketista, S-marketista ja 
Halpa-Hallista. 


– Oppilaiden lempiaktiviteetteja Kesä-
lomapäivässä olivat onginta ja myynti-
pisteet, kertoo yksi tapahtuman järjestä-
jistä Visa Viinikainen.


Muuramen Nisulanmäen  
koululaiset järjestivät  
Kesälomapäivä-tapahtuman 
yhteiseksi iloksi.


Suositun ongintapisteen vetäjänä toimi 
Kaapo Soppi.


Ukrainan sotatilanne voi aiheuttaa 
ihmisissä huolta, epävarmuutta 
ja ahdistusta. Ajatusten kanssa ei 
kuitenkaan tarvitse jäädä yksin, 
apua on saatavilla monin tavoin. 


Kokosimme tälle sivulle linkkejä ja 
vinkkejä, mistä voit saada tukea Ukrai-
nan sotatilannetta koskevissa huolissa. 
Jos koet tarvetta, älä epäröi ottaa yhteyt-
tä avuntarjoajiin.


    Suojele lasta


Sosiaalinen media ja eri viestintäkana-
vat tuovat sota-uutiset lasten ja nuorten 
silmille valitettavan nopeasti ja helpos-
ti. Aikuisen on tärkeä seurata, kuinka 
lapsi reagoi kriisiin tai kriisistä kerto-
vaan mediatulvaan. 


Vastaamalla rehellisesti kysymyksiin 
ja lohduttamalla, voit vähentää lapsen 
ahdistusta. Lapset reagoivat ikäviin uu-
tisiin eri tavoin. Kuuntele lasta ja kerro, 
että hänen reaktionsa ovat normaaleja.


• Kysy, mitä lapsi tapahtumista on  
 kuullut
• Kysy, mitä hän ajattelee tapahtumista  
 ja minkälaisia tunteita hänessä herää
• Kerro faktat, mutta älä täytä lapsen  
 mieltä yksityiskohdilla tai liiallisella  
 tunneilmaisulla
• Kysy enemmän kuin itse puhut. Näin  
 saat kartoitettua sitä, mitä lapsi  
 tilanteessa kokee ja tuntee


 
Kaikille puhuminen ei ole luonteva 


Yksin ei tarvitse olla - lue mistä saat apua
Huolta ja ahdistusta maailman tilanteesta?


tapa käsitellä asioita. Tärkeää on olla lä-
hellä, tehdä asioita yhdessä ja ylläpitää 
arjen rutiineja.


Tärkein tuki lapselle ja nuorelle on hä-
nen lähiaikuisensa, joka pysyy rauhalli-
sena ja turvallisena. Pidä huolta omasta 
terveydestäsi. Keskustele muiden ai-
kuisten ja tarvittaessa ammattiauttajan 
kanssa – älä kaada huoltasi lapsen kan-
nettavaksi.


Apua vanhemmuuteen:


MLL:n vanhempainpuhelin
Voit puhua mistä tahansa vanhemmuu-
teen liittyvistä asiasta 
Puh. 0800 92277


Puheluusi vastataan:
maanantaisin klo 10–13 ja 17–20
tiistaisin klo 10–13 ja 17–20
keskiviikkoisin klo 10–13
torstaisin klo 14–20


Muita linkkejä, joista tukea  
vanhemmuuteen:


www.unicef.fi
www.pelastakaalapset.fi


    Apua aikuiselle


Mieli ry:n kriisipuhelin
Mitä voin tehdä, jos puheet sodasta huo-
lestuttavat? MIELI ry:n Kriisipuhelin 
päivystää 24 tuntia vuorokaudessa. Voit 
soittaa nimettömästi ja luottamukselli-
sesti. Päivystys suomeksi vuorokauden 
ympäri numerossa 09 2525 0111. 


Muita linkkejä, joista tukea  
jaksamiseen:


www.mielenterveystalo.fi
Sodan uhkaan liittyvän huolen ja epä-
varmuuden sietäminen. 


https://sekasin247.fi/
12–29-vuotiaille. Chat on avoinna arki-
sin klo 9–24 ja viikonloppuisin klo 15–24.


www.punainenristi.fi
Miten toimia jos sota järkyttää?


Keski-Suomen sosiaali- ja  
kriisipäivystys
Akuuttia kriisiapua äkillisissä, trau-
maattisissa kriisitilanteissa ympäri 
vuorokauden, vuoden jokaisena päivä-
nä.  Puh. 014 266 0149 


Kriisikeskus Mobile
Kriisiapua maanantaista torstaihin kel-
lo 8–20 ja perjantaisin kello 8–17
Puh. 044 7888 470


    Auttaminen


Monet kaipaavat tietoa siitä, miten he 
voivat auttaa sodasta kärsiviä ihmisiä 
Ukrainassa. Auttaminen voi lievittää 
myös omaa ahdistusta. Tässä muutamia 
tahoja, joiden avulla voit auttaa:


www.kirkonulkomaanapu.fi
www.unicef.fi
www.punainenristi.fi
https://unwomen.fi/ 
https://sey.fi/ (Suomen eläinsuojelu)


muurame.fi/tapahtumat


Kirjametsä-näyttely
21.2.–20.4.2022 
Muuramen kirjasto


Taidenäyttely - ”Mun korona-aika” 
10.–20.3.2022 Franssilan Taidevintti,  
Mikkolantie 2


Puukuiskaaja puhuu hiljaisuutta
23.3.2022 klo 18
Muuramen kirjasto


Houkutuslinnun kevätkonsertti
26.3.2022 klo 16
Muuramen kulttuurikeskus, 
Muuramesali, Nisulantie


Amadeus Lundberg: Kuin taivaisiin
27.3.2022 klo 15
Muuramen Kulttuurikeskus, 
Muuramesali, Nisulantie 1 


Virkistyspäivä
vieraana Jonna Ortju 
6.4.2022 klo 10
Nuorisoseurantalo Tasankola,
Mikkolantie 6 Muurame 


Kotipihailta
7.4.2022 klo 17.30
Muuramen Kulttuurikeskus, 
Muuramesali, Nisulantie 1 


Red Nose Company: 
Frankenstein 
- musikaalinen komedia
9.4.2022 klo 12
Muuramen Kulttuurikeskus, 
Muuramesali, Nisulantie 1 


Muuramessa tapahtuu


muurame.fi/tapahtumat


Päivän myyntituotosta puolet käytet-
tiin yhteisen hyvän rakentamiseen, ku-
ten pelinurkkauksen ja lauta/korttipe-
lien hankkimiseen koululle, ja toinen 
puoli kartutti ryhmän kevätretkikassaa.


Järjestäjät osallistuivat tapahtumalla 
Yritys Hyvä -kilpailuun, jonka teemana 
oli Yhdessä Hyvää. Pääpalkintona kilpai-
lussa on 1000 euroa. Mikäli voittotonni 
kilahtaa Nisulanmäen koulun kassaan, 
käytetään se yrittäjyyden opiskelijoiden 


stipendeihin. 
– Yrittäjyysryhmä sai valtavasti koke-


musta ja harjoittelua tapahtuman jär-
jestämisestä, aina markkinoinnista lop-
pusiivoukseen saakka. Ennen kaikkea 
oppia tuli oman vastuualueen hoitami-
sesta sekä hyvää mieltä ilon tuottamises-
ta toisille,  kertoo opettaja Susanna Kin-
nunen.


JOHANNA SELL


Makkaran tuoksu tuoksu houkutteli asiakkaita luoksensa. Grillimestareina toimivat 
Eero Pitkälä ja Romeo Huttunen.
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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 
6.4., paino valmiit ilmoitusaineistot jätettävä 
30.3. 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


PERHEKESKUS
Mukana elämässä.


TOIVO- 
perheohjaus


chat-linjoilla  
pe klo 12–14
Liity chattiin 


www.muurame.fi/perheohjaus


Chatissa keskustellaan 
luottamuksellisesti ja 


anonyymisti


Vanhus- ja 
vammaispalveluiden 


neuvonta ja palveluohjaus


Neuvonta- ja 
palveluohjausnumero  


on 040 7152 991. 
Numerosta vastataan 
ma–pe klo 9.00–11.00.


Numerossa annetaan yleistä neuvon-
taa, tukea ja ohjausta sekä ajantasaista 
tietoa vanhus- ja vammaispalveluista. 
Voit olla yhteydessä neuvontapuheli-
meen, mikäli sinulla on huolta omasta 
tai läheisesi hyvinvoinnista tai arjessa 
selviytymisestä tai tarvitset neuvoja 
tukien ja etuuksien hakemisessa. 


Neuvonnan tehtävänä on alustavan 
palvelutarpeen selvittäminen ja tie-
dottaminen alueen palveluista. 


Tarvittaessa asiasi ohjataan eteen-
päin työntekijälle, joka ottaa sinuun 
yhteyttä palvelutarpeen tarkempaa 
arvioimista varten.


Tarvittaessa yhteydenottopyynnön 
voi lähettää myös sähköpostilla  
palveluohjaus@muurame.fi.


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


Muuramen pääkirjaston  
asiakaspalveluajat


Kirjastoauton pysäkit Muuramessa:
Niittyahon 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


Kirjastossa tapahtuu:


Ti 5.4. klo 18 Sanataideilta 
Muuramen kirjastossa


To 7.4. Pääsiäisaskartelua  
Muuramen kirjastossa


Ti 12.4. klo 15 ja klo 18 Nukketeatteri 
Kinkomaan 
omatoimikirjastossa


www.muurame.fi
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Ajanvaraus
p. 050 3400 390


Fysioterapeutti 
MINNA SEPPÄNEN
Vastaanotto Muuratkunnon tiloissa, 
Muuramentie 37


www.ftminna.asiakassivu.fi


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


Muuramen nuohouspalvelu


SÄHKÖASENNUKSET JA URAKOINTI


SÄHKÖASENTAJA
Marko Kinnunen


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


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 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.


APUA UKRAINAAN!
Kirkon ulkomaanapu on käynnistänyt hätäapukeräyksen Ukrainan sodasta kärsiville. Sota on ajanut 
kymmeniä tuhansia perheitä pakolaisiksi keskellä kylmää talvea ja koronaviruspandemiaa. Kodeistaan 
paenneet perheet tarvitsevat kiireesti ruoka-apua ja perustarvikkeita. 


Kaikki apu on nyt tärkeää! 
Tekstiviestilahjoitus:
Lähetä tekstiviesti: 
APU20 (20 €) tai 
APU50 (50 €)  
numeroon 16499


Mobilepay-lahjoitus:
Lahjoita MobilePaylla  
numeroon 36263


Perinteinen tilisiirto:
Nordea  
FI33 1572 3000 5005 04  
viitenumero: 2943


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


Seuraava lehti  
ilmestyy 6.4.


Painovalmiit aineistot  
ke 30.3. mennessä:
johanna.sell@muurame.fi  
tai 040 777 4263


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?
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Lastenkirjavinkki


Lempeämmin 
sujuu paremmin


Tyllin unelma toteutuu, kun Mummi ja 
Momma hankkivat ponin nimeltään Pul-
la Vehnänen. Käy tosin niin, ettei poni ole-
kaan aivan sellainen kuin Tylli on unel-
moinut. Se ei suostu edes satuloitavaksi!


Pulla Vehnäsellä on oma tahto, eivät-
kä kahden topakan toiveet meinaa men-
nä yksiin. Tarvitaan kärsivällisyyttä ja 
tutustumista — ja ennen kaikkea ym-
märrystä siitä, ettei ystävän tarvitse olla 
samanlainen kuin itse eikä häntä voi 
muuttaa väkisin. Yhteisen kunnioituk-
sen ja kuuntelemisen myötä voi yhteys 
olla sitäkin syvempi.


Erityisen ihastuttavaa tässä Ninka 
Reitun kuvakirjasarjan ensimmäisessä 
osassa on lapsen ja eläimen välisen ystä-


vyyden kuvaus. Eläintä on lähestyttävä 
hellästi, lempeästi ja sen omilla ehdoilla. 
Sen käytöstä on opittava lukemaan, eikä 
sitä voi pakottaa mihinkään väkisin.


Kun ihminen löytää eläimeen – tai toi-
seen ihmiseen – kunnioittavan yhteyden, 
voi ilo ystävyydestä olla molemminpuo-
linen. Kuten Tylli huomaa: ”Lempeys ja 
ystävälliset sanat tehoavat toisinaan pa-
remmin kuin määräileminen.”


LUKULAITURI VINKKAA


Ninka Reittu:  
Ystäväni Pulla Vehnänen
Otava 2021


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


17.3. Kevätpolskaa Hillojen tapaan (SPR/Vuorinen) 
24.3. Virsiveljet ja Johanna Laasio (SRK/Kataikko) 
31.3. Jokikievarin Laulajat  (Kunta/Lahtinen) 
7.4. Keittopäivä. Ehtoollishartaus  
(SRK/Hagman ja Kataikko) Mukana  
etsivä vanhustyöntekijä  
Johanna Kotkavuori


Muuramen Teollisuustyöntekijät  
järjestää jäsenille perheineen  


perinteiset 


PILKKIKILPAILUT
lauantaina 26.3.2022 klo 10 – 13  
Muuratjärvellä Mehtolassa


Sarjat:  Miehet  Naiset  Lapset


Tervetuloa koko perheen voimin!


Isoimman kalan palkinto!


Tarjolla myös 
makkaraa, kahvia, 
mehua, pullaa 
sekä pizzat 
pizzapuodista. 


Muuramelainen Houkutuslintu 
on sekalainen kokoonpano 
elämäniloisia muusikoita


Houkutuslintu on vuonna 2017 perustettu 
kahdeksanhenkinen kokoonpano, jonka 
muusikot ovat syntyneet viidellä eri vuo-
sikymmenellä ja tulevat eri puolilta Suo-
mea. Yhtyeen perustaja, laulaja  Riikka 
Voipio ja hänen miehensä, perkussionisti 
Petri Laitinen ovat asuneet Muuramessa 
vuodesta 2015 lähtien.  


Muusikoiden vaikutteiden ja mielty-
mysten kirjo kuuluu myös yhtyeen mu-
siikissa, jossa voi kuulla kaikuja kes-
kiaikaisista sävelmistä, suomalaisesta 
kansanmusiikista, maailmanmusiikista 
ja vaikkapa 70-luvun diskostakin. 


Yhtyeen sävellykset ja sanoitukset 
syntyvät yhteistyönä ja niissä innoituk-
sen lähteenä on usein Suomen luonto. 
Yhtyeessä soittaa useampi opettaja ja opis-
kelija. Riikka Voipio on itse opettanut jäse-
nistä viittä ja kaksi jäsenistä on nykyisiä 
tai entisiä opettajakollegoita.


– Konsertti Muuramessa järjestyi lo-
pulta korona-ajan haasteiden jälkeen. 


Houkutuslintu lennähtää ensi kertaa
Muurameen la 26.3.


On hienoa päästä vihdoinkin kotipaik-
kakunnalle esiintymään, Voipio kertoo.


Houkutuslintu on aikaisemmin esiin-
tynyt Kaustinen Folk Music Festivalilla, 
Vaajakoskella NiceJamit -tapahtumas-
sa, Valkeakosken kaupunginteatterissa 
sekä yksityistilaisuuksissa ja pitänyt li-
säksi striimattuja live-esiintymisiä.


– Uskomme, että yhtyeemme hy-
väntuulinen, tarttuva ja melodinen 
musiikki ihastuttaa kuulijoita. Mu-
siikkiamme on vaikea lokeroida mihin-
kään genreen - omaleimaisen yhtyeem-
me lumo täytyy itse kokea!


 
Kevätkonsertti, Muuramesali
La 26.3.2022 klo 16
Väliaikakahvio


Liput 15 euroa 
(työttömät, opiskelijat ja eläkeläiset 10 eu-
roa, lapset alle 15 v. ilmaiseksi). Liput ovel-
ta tuntia ennen (käteinen tai MobilePay). 
Lahjoitamme osan konsertin tuotos-
ta SPR:n kautta avustustyöhön Ukrai-
naan.


JOHANNA SELL


Muuramessa tapahtuu


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


Tervetuloa!
Myös toiminnasta 
kiinnostuneet.


VASEMMISTO.FI


Maksaja: Muuramen Vasemmistoliitto ry


Kevätkokous


Kevätkokouksessa käsitellään 
sääntöjen määräämät asiat.


Kokousaika- ja paikka:
Työväentalo, Nisulantie 2
31.3.2022 klo 17.30 


Ilmoittautumiset
viivi.missonen@gmail.com 
0505411518  


Tervetuloa!


Vuonna 2009 Seinäjoen Tangomarkki-
noilla tangokuninkaaksi valittu Ama-
deus Lundberg konsertoi Muuramesalis-
sa sunnuntaina 27.3. klo 15. Kuin Taivaisiin 
-kiertueella Lundberg haluaa tuoda lohtua 
ja rauhaa ihmisten sydämiin.


– Näinä aikoina on hyvä pysähtyä, jakaa 
lämpöä ja rakkautta, Lunberg kertoo.


Konsertissa kuullaan mm. Rakkauslaulu 
ja Kertokaa se hänelle sekä tietenkin kiertu-
een nimikkolaulu Kuin taivaisiin. 


– Esitän myös Andrea Bocellin ja Ce-
line Dionin tutuksi tekemän The Prayer  
-kappaleen (rukous) sekä Riku Niemen 
minulle tekemän Saat silloinkin sydämeni.


Lundbergin rinnalla nähdään muusik-


Amadeus
Lundberg 
konsertoi


Muuramessa tapahtuu
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kovirtuoosit, viulisti Lotta Marie sekä 
harmonikkataiteilija ja kosketinsoittaja 
Samuli Jokinen.


Houkutuslintu esittää omia, hyvän tuulen kappaleita iloisella asenteella.
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Ympäristölupahakemus


Hakija: Keski-Suomen Kuljetus Oy, 
Keihästie 9, 40950 Muurame


Toiminta: maankaatopaikkatoimin-
nan muutos vesienjohtamisjärjestely-
jen osalta


Toimipaikka: Muuramen kunta, 
Kuusanmäentie 193, kiinteistöt Pelto-
rantala (Rno 500-402-9-776) ja Lam-
minnotko 500-402-9-770)


Hakemus on nähtävillä: www.muu-
rame.fi/kuulutukset ja Muuramen 
kunnanvirasto (Virastotie 8, 40950 
Muurame), kirjaston aula. Kuulutus 
on julkaistu verkkosivuilla 17.3.2022. 
Tiedoksisaannin katsotaan tapahtu-
neen seitsemäntenä päivänä julkaise-
misajankohdasta.


Kuulutusaika: vähintään 30 päivää


Muistutukset ja mielipiteet: Muura-
men kunta, info@muurame.fi tai elin-
voiman ja kestävän kasvun lautakun-
ta, PL 1, 40951 Muurame, kirjallisena 
ennen kuulutusajan päättymistä  


Lisätiedot: ympäristöpäällikkö Kari 
Saari, p. 0400 515 630


Päiväys: Muurame 17.3.2022


Muuramen kunta 


Elinvoiman ja kestävän kasvun 
lautakunta


www.muurame.fi/kuulutukset


KUULUTUS
Muuramen Marttayh-
distys ry. Pikkukokki-
kerho ke 6.4.2022 klo 


16.30–18.30 Nuorisoseurantalolla. Tehdään 
hampurilaisateria, laktoositon.  Max 10 lasta.  
Sitovat ilmoittautumiset 31.3.2022 mennessä 
tekstiviestillä 040 5623 647, siihen lapsen nimi. 
Käteismaksu 10 €.


Muuramen Teollisuustyöntekijöiden kevät-
kokous työväentalolla 19.4.2022 klo 16. Esillä 
sääntömääräiset asiat. Kahvitarjoilu.


Muuramen Eläkkeensaajat ry sään-
tömääräinen kevätvuosikokous työ-
väentalolla torstaina 24.3.2022 klo 


14. Käsitellään sääntöjen 11§ määräämät asiat. 
Hallitus. Kahvitarjoilu, tervetuloa.


MLL Muuramen 
paikallisyhdistys. 
Hei neulojat! Et-


simme pienten sukkien kutojia. MLL Muurame 
on lahjoittanut neuvolan kautta muuramelaisil-
le vastasyntyneille villasukat onnitteluterveh-
dyksenä! Haluaisitko sinä osallistua tervehdyk-
siin ja neuloa pieniä sukkia parin tai useamman? 
Lisätietoja 040 573 7221/Hanna. Lämpimin ter-
veisin: MLL Muuramen paikallisyhdistys.


SPR:n Muuramen osaston 
sääntömääräinen KEVÄTKOKOUS pidetään 
keskiviikkona 23.3.2022 klo 18 Mannatuvalla, 
Virastotie 2 (R-kioskin alapihalla) Kahvitarjoilu. 
Tervetuloa!


Järjestöt ilmoittavat Kuulutukset


www.muurame.fi


Muuramen 
Työväenyhdistys ry:n
KEVÄTKOKOUS 


TI 29.3. klo 18 Työväentalolla
Esillä sääntömääräiset  
ja muut esille tulevat asiat.
Aluksi palvelujohtaja Simo Oksanen 
kertoo SOTE-ja työllisyysasioista.


Kahvitarjoilu.
Tervetuloa!


Kesäkauden 2022 kenttävuorot on haettavissa 31.3.2022 mennessä. 


Vuoroja voivat hakea urheiluseurat ja muut liikuntaa harrastavat yhteisöt ja  
järjestöt seuraaville kentille:


Liikuntapuisto
 • keskusurheilukenttä
 • nurmikenttä
 • tekonurmikenttä (1/2 tai 1/1 kenttä)


Nisulanmäen hiekkakenttä


Erilliset kilpailut ja ottelut, jotka ovat tiedossa, on myös anottava 31.3.2022  
mennessä. Joukkueet anovat vuorot keskitetysti seuran kautta. Yksittäisten  
joukkueiden anomuksia ei käsitellä. Sama koskee otteluita ja turnauksia. 
Anomukset on toimitettava sähköpostilla hannele.alanara@muurame.fi tai 
osoitteella Liikuntapalvelut/Muuramen kunta, PL 1, 40951 Muurame.
Lomake on tulostettavissa osoitteessa www.muurame.fi/liikunnan-lomakkeet


Liikuntajohtaja Hannele Alanärä


Kesäkauden 2022 kenttävuorot 
haettavissa


Muuramen Eläkeläiset ry:n 
sääntömääräinen kevätkokous 
30.3.2022 klo 14.30 Muuramen 
työväentalolla. Käsitellään 


sääntöjen määräämät asiat. Kahvitarjoilu. Ter-
vetuloa. Johtokunta.


Eläkeliiton Muuramen 
yhdistys ry. Yhdistyk-


sen kevätkokous ke 30.3.2022 klo 15 Muuramen 
nuorisoseurantalolla. Kahvitarjoilu ja arpajai-
set. Pe 1.4.2022 klo 13 Iloinen Iltapäivä/Kor-
pilahden yhdistys Muuramen nuorisoseuralla.
EL-karaokemestareita esiintymässä, tanssia 
ym. Kahvio, arpajaiset. Liput 10 €.


Muuramen Sotaveteraanikerho. 
Kokoonnumme ke 23.3.2022 klo 13 
seurakunnan tilassa (Virastotie 2). 


Laulelemme, tarinoimme, kahvittelemme, va-
raa kahvirahaa 5 €. Ei arpajaisia.


Muuramen lastenliitto ry:n 
kevätkokous 13.4.2022 klo 


19 alkaen os. Myllynsiipi 13, Muurame. Sään-
tömääräiset asiat. Ilmoitathan tulostasi p. 040 
7326 386. Tervetuloa!


Muuramen Taideseura: 
4.4. ja 11.4. Kirjansidonta, 


tied. ilm. Annikki 0400 347 804. 2.5. ja 9.5. Kan-
kaanpainanta laatoilla, tied. ja ilm. Ulla 044 288 
2244. Franssilan Galleriassa Sirpa Nojosen tai-
demyyntinäyttely "Mun Korona-aika" Avoinna 
to 17.3. ja pe 18.3. kello 15–18 ja La 19.3. ja su 
20.3. kello 10–14. Tervetuloa.


Muuramen Seniorit ry. Ke 6.4. klo 13 
senioriklubi Anoppilassa. Keittolou-
nas, Päivi Olkkonen kertoo kaleva-


laisesta jäsenkorjauksesta. Arpajaiset. 


Muuramen kunnan asemakaavoja 
nähtävillä:


1) Sääkslehdon asemakaavan muu-
tos. Suunnittelualue sijaitsee Valko-
lassa vanhan Nelostien ja Rannanky-
läntien risteyksessä noin 5 kilometriä 
Muuramen keskustasta. Ehdotusai-
neisto on virallisesti nähtävillä 17.3.–
19.4.2022.


Kunnan jäsenillä ja osallisilla, joiden 
asumiseen, työntekoon tai muihin 
oloihin kaava saattaa vaikuttaa, on 
mahdollisuus esittää kirjallinen muis-
tutus ennen nähtävänä olon päätty-
mistä osoitteella Kunnanhallitus, PL 1, 
40951 Muurame tai info@muurame.fi 


2) Paloaseman asemakaava. Suun-
nittelualue sijoittuu keskustan län-
sipuolelle, Sillanniityn asemakaa-
va-alueen välittömään läheisyyteen. 
Alueelle on tavoitteena sijoittaa palo-
asema. Luonnosaineisto on julkisesti 
nähtävillä 17.3.–30.3.2022.


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


Kaava-aineistot ovat nähtävillä kaa-
voituksen verkkosivulla www.muu-
rame.fi/vireilla-olevat-kaavat sekä 
Muuramen kirjastossa asiakaspalve-
luaikoina (os. Virastotie 8)


Lisätietoa kaavoista antaa kaavoitus-
arkkitehti, puh. 040 566 3101 tai ke-
hittämisjohtaja, puh. 044 704 628.


Muuramessa 17. maaliskuuta 2022


MUURAMEN KUNTA


KUULUTUS


www.muurame.fi/kuulutukset


Maankäyttö- ja rakennuslain 133 §:n 
mukaisesti ilmoitetaan, että Elisa Oyj 
on jättänyt vireille maankäyttö- ja ra-
kennuslain 126§:n mukaisen toimen-
pidelupahakemuksen. 


Hakemus koskee uutta 48m:n ha-
rustamatonta mastoa kiinteistöllä 
500-402-7-394, osoitteessa Havutie 
34 , 40950 Muurame.


Asianosaisille varataan mahdollisuus 
kirjallisen muistutuksen tekemiseen 
1.4.2022 klo 15:00 asti. Asiakirjat ovat 
nähtävillä Muuramen rakennusvalvon-
nassa.


Muistutukset toimitettava kirjallis-
esti ennen kuulutusajan päättymistä 
osoitteeseen Muuramen kunta, raken-
nusvalvonta, PL 1, 40951 Muurame tai 
juho-matti.peltokangas@muurame.
fi. Asia voidaan kuitenkin ratkaista, 
vaikka huomautusta ei annettaisi. 


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


Muuramessa 17.3.2022 


Juho-Matti Peltokangas  
lupainsinööri


www.muurame.fi/kuulutukset


KUULUTUS


KESKIVIIKKONA
6.4.2022 KLO 10–12


NUORISOSEURANTALO 
TASANKOLASSA (Mikkolantie 6)


Vieraanamme
laulaja Jonna Ortju


Ruokailu ja kahvit 6€.
 Kuljetuksen tarvitsevat 


soitettava p. 050 368 0086 
viimeistään edellisenä 


päivänä klo 12 mennessä.
Kuljetus 3,30€/suunta. 


TERVETULOA MUKAAN!


Virkistyspäivä
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KIRJAILIJAN KYNÄSTÄ


Puukuiskaaja 
puhuu 
hiljaisuutta
Uusin kaunokirjallinen teokseni Puukuis-
kaaja vie lukijansa sielun metsään, karja-
laiskylään tapaamaan Siljaa. Mummon-
sa rakastavassa ohjauksessa Silja kasvaa 
parantajaksi, lapsenpäästäjäksi, tuonil-
maisiin saattelijaksi ja herkäksi ihmisen 
kuuntelijaksi. 


Me suomalaiset olemme metsäkansaa 
ja metsämuisti löytyy meistä vielä hel-
posti, onneksi. Henkisesti suuntautu-
neena ihmisenä metsä on minulle pyhä, 
siellä on hyvä olla, siellä rauhoitun ja 
huoletkin asettuvat oikeisiin mittasuh-
teisiin. Siljankin metsässä on ’metsän-
peittoja’, ’ohuita paikkoja’, joissa näkyvän 
ja näkymättömän maailman raja on ohut 
tai olematon, siinä näkee toiselle puolel-
le ja ne mahdollistavat elämän herkän 
kuuntelun.


”Annan metsän kutsua minussa esiin erilai-
sen sisäisen maailman, siinä olen yhtä kaiken 
näkyvän ja näkymättömän kanssa ja luotan 
siihen. Minä hengitän metsää ja metsä hen-
gittää minua.”


Kirjoitin Puukuiskaajaa kolmessa kir-
jailijaresidenssissä Pohjois-Karjalassa ja 
viimeiselle jaksolle menin juuri samaan 
aikaan, kun korona saapui Suomeen maa-
liskuussa 2020. Tunsin sen laskevan yl-
lemme yhteisen surun, joka kirjautui Puu-
kuiskaajan sivuille runoproosan kielellä 
– sama suru on yllämme nyt Ukrainan ti-
lanteen vuoksi. Ihmisen suru. 


”Sumu alkaa kangaspuissaan kutoa surulii-
naa, itkuliinaa ja kutoo siihen minun elämä-
ni rakkautta ja suruja vuorotellen kutoo, rak-
kautta ja surua peräjälkeen niin monta etten 
näe… Pienessä tytönsydämessäni jo tiedän, 
että tämä ikävä ei milloinkaan lopu, ei lopu 
minun ikäväni, ei lopu ihmisen ikävä kotiin 
ja turvaan.”


Puukuiskaaja-illassa luen katkelmia teoksesta vuorotellen kristallikulhon ja chimesin 
herkän soinnin kanssa. Kerään yhteistä suruamme ja itken itkuvirren.


Julkaisuja:
• Pyhä yksinkertaisuus (Mielenkieli 2013)
• Peili näkee (Mediapinta 2017, runoteos)
• Unta kuolemasta - iltasatuja sinulle
 ja minulle, jotka tiedämme 
 kuolevamme (Mielenkieli 2017)
• Puukuiskaaja (Basam Books 2021)


Puukuiskaaja-ilta 
Muuramen kirjastossa 


ke 23.3. klo 18. 
Tervetuloa!Helena Nuutinen on toiminut äidinkielen ja 


vuorovaikutustaidon opettajana, kirjailijana, 
yrittäjänä ja taiteilijana. Hänellä on kolme 
lasta ja kuusi lastenlasta. Hän asuu Muura-
messa. 


tai Valokuitu kertamaksunaValokuitu kuukausimaksulla


990€*9,90 € 
/kk*


+ Asennusmaksu 190 €
*Ei sisällä palveluntarjoajan laajakaistaliittymän kuukausimaksua.
Sopimus jatkuu 60 kuukauden määräajan jälkeen toistaiseksi voimassa
olevana. Määräaikaisen sopimuskauden kokonaishinta 784,00 €. *Ei sisällä palveluntarjoajan laajakaistaliittymän kuukausimaksua.


19,90€/kk* 2390€*
Voimassa 30.4.2022 saakka. Voimassa 30.4.2022 saakka.


Alueellasi on valokuidun ennakkomyynti käynnissä!


Valitsemalla Valokuitusen avoimen kuidun saat: 


Sinetöi kuitu, älä 
nettiliittymää


Rajattoman ja nopean netin vain omaan käyttöösi      


Kuidun käyttövalmiina ja työn jäljet siistittynä


Vapauden valita nettiliittymä haluamaltasi palveluntarjoajalta 
    


Valitse
vapaus 


Tarkista valokuidun 
saatavuus helposti 


osoitteessa 
valokuitunen.fi
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Elokuussa 2020 koulutettu hieroja Jon-
na-Stina Juutinen pakkasi hierontapöy-
dän sekä vastasyntyneen vauvan mu-
kaansa ja muutti Kainuusta Muuramen 
Tervamäkeen lapsensa isän luokse. Kah-
della paikkakunnalla asumisen sijaan 
pariskunta päätti valita miehen kotiky-
län asuinpaikkakunnakseen. 


Muurameen sopeutuminen on men-
nyt mukavasti pandemiasta huolimat-
ta. Sosiaalisena ihmisenä Jonna-Stina 
on saanut uusia ystäviä perhekerhosta 
ja vauvapiiristä. Myös Jyväskylässä asu-
va sisko perheineen on ollut pehmentä-
mässä asettumista Keski-Suomeen. 


Kainuusta
Muurameen
hierojaksi


Yritysuutisia


Kylmempänäkin päivänä on mukava pötkähtää lämmitetylle hierontapöydälle.  
Kesähelteellä voi puolestaan tulla rentoutumaan ilmastoituun hoitotilaan, Jonna-Stina
Juutinen kertoo.


– Toivottavasti tulevaisuudessa työn 
kautta tulee tutuksi vielä paljon uusia 
tuttavuuksia, Jonna-Stina toivoo. 


Uudenkarhea hoitohuone
10 vuotta Kainuussa hierontayrittäjänä 
työskennellut Jonna-Stina aloitti hie-
rontatyöt perhevapaiden jälkeen oma-
kotitalon yhteydessä olevassa hoitohuo-
neessa maaliskuussa 2022. 


Tällä hetkellä palveluihin kuuluu 
urheiluhieronta, klassinen hieron-
ta, intialainen päähieronta ja Neuro-
sonic-hoidot. Työn ohella Jonna-Stina 
opiskelee kolmatta vuotta fysioterapeu-
tiksi Savonian AMK:ssa Vuokatissa. 


– Ihminen voi lähteä Kainuusta, mut-
ta Kainuu ei lähde koskaan ihmisestä, 
Jonna-Stina nauraa.


TEKSTI JA KUVA: JOHANNA SELL


Tmi Jonna-Stina Juutinen 
Koppelontie 13 
Puh. 0400 797 954 


Kuutamohiihto kokosi ihmiset 
pitkästä aikaa yhteen.
Ensimmäisen kerran Muuramen Yri-
tys järjesti oman Kuutamohiihtonsa 
srk-majan rannassa jo 2.3.2007. Silloin 
mukana oli yli sata hiihdon ja kuutamon 
ystävää. Jo pari vuotta aiemmin oli oh-
jelmassa ollut Muuratjärvi-hiihto (2005) 
sekä vielä varhemmin Saunakylä-hiihto 
(1997, 1998) kunnan ja paikallisten yh-
teistyökumppaneiden kanssa.


Kuutamohiihtoja on sen jälkeen yri-
tetty päästä hiihtämään joka talvi, 
yleensä helmikuussa täydenkuun ai-
kaan. Parhaimmillaan mukana on ol-
lut yli 200 hiihtäjää, tavallisesti suun-
nilleen sata. Valitettavan monta kertaa 
on tunnelmallinen tapahtuma jouduttu 
kuitenkin perumaan jäälle nousseen ve-
den sotkiessa suunnitelmat.


Tänäkin vuonna tilanne oli täpärä. 
Vielä viikko ennen hiihtoa näytti keli 
tosi suviselta ja vasta tapahtuman aat-
tona alkoi taas pakastaa. Liikuntatoi-
miston latumestarit olivat ajaneet jo 
etukäteen vankat pohjat laduille ja vielä 
kisa-perjantaina kelkka avasi tuiskuisia 
latuja aivan starttiin asti ja ilta onnistui 


Hiihtoa 
kuutamossa


yli odotusten.
Vaikka olosuhteet tuulessa ja tuiskus-


sa olivat vaativat, hiihtäjistä suorastaan 
huokui yhdessäolon ja yhdessä tekemi-
sen ilo. Oli hienoa päästä taas vähitellen 
liikkeelle kahden koronavuoden hiljai-
selon jälkeen. Tällä kertaa kuutamolle 
kirjautui 84 kuntoliikunnan ystävää. 


Liikuntatoimisto huolehti laduista ja 
varasi ulkotulet, seurakunta tarjosi ti-
lat, SPR:n Muuramen osastosta Pirkko 
Vuorinen ja Tanja Toivanen pitivät huolta 
kaikkien hyvinvoinnista sekä Yrityksen 
makkara- ja mehupisteeltä saatiin apua, 
jos energia- tai nestehukka uhkasi. 


Liikuntatoimiston lahjoittamat ja arpo-
mat Muurame-aiheiset palkinnot meni-
vät seuraaville hiihtäjille:
Marita Ylinen
Aini Urpelainen
Päivi Paakkari
Katariina Kalmari
Matti Pienimäki
Tero Hautala
Riikka Kaipio 
Seppo Salminen
Palkinnot on noudettavissa kunnanvi-
raston infosta.


EERO KORTTEINEN


Yritysuutisia


Muurame sai uuden apteekkarin, kun 
Anna-Maija Mäki-Pollari aloitti työn-
sä helmikuussa Muuramen apteekissa. 
Keuruulla 12 vuotta apteekkarina toi-
minut Mäki-Pollari koki Muuramen vir-
keäksi ja yrittäjäystävälliseksi kunnak-
si, joten päätös siirtyä uuteen paikkaan 
oli mieluisa.


 – Edeltäjäni Maija Lampela jätti jäl-
keensä hyvin hoidetun apteekin ja mahta-
van henkilökunnan, Mäki-Pollari kertoo. 


Uusi apteekkari haluaa laajentaa tuote-
valikoimaa ja kehittää lääkkeiden annos-
jakelua. Myös uudet sosiaalisen median 
kanavat tulevat ajankohtaiseksi tämän 
vuoden aikana. 


– Opiskelemme myös parhaillaan uut-
ta ohjelmistoa, jonka otamme käyttöön 
huhtikuun lopulla. Ohjelmisto helpot-
taa työskentelyämme ja nopeuttaa asia-
kaspalvelua.


Uusi apteekkari aloitti Muuramessa
Muuramen apteekissa palvelee tuttu henkilökunta uuden apteekkarin kera.


Keuruulla asuva Mäki-Pollari harrastaa 
vapaa-ajallaan käsitöitä ja pitää luon-
nossa liikkumisesta. 


– Koska Muuramessa on niin hyvä ja 
ammattitaitoinen henkilökunta, voin 
tehdä osan töistä etätöinä kotoa käsin.


Apteekkarin toiveissa on pitää touko-
kuussa avajaisviikko kakkukahveineen, 
mikäli koronatilanne sen sallii. 


– Ja jos kahvittelu ei ole mahdollis-
ta keksimme jotain muuta kivaa, Mä-
ki-Pollari lupaa.


Muuramen apteekki
Setäläntie 2 
Puh. (014) 373 1310


TEKSTI JA KUVA: JOHANNA SELL
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Voiko kunta tuottaa palvelut 
yhtä aikaa hyvin ja halvalla?
Muuramen kunnanvaltuutetut 
ja viranhaltijat kokoontuivat 
23.2. Kulttuurikeskukselle 
valtuustoseminaariin jatkamaan 
strategian laadintaa FCG:n 
konsulttien johdolla. Ilta koostui 
työskentelystä teemapisteillä, 
joissa valtuutetut pohtivat 
valtuustokauden strategisia 
tavoitteita, mm. elinvoiman, 
ympäristön, hyvinvoinnin ja 
osallisuuden sekä talouden 
kannalta.


Uuden valtuustokauden alkaessa kun-
tastrategia päätettiin päivittää. Meneil-
lään on iso ja tärkeä työ. Nyt tehtävät lin-
japäätökset antavat suuntaa aina vuoteen 
2025 saakka, jolloin valtuusto seuraavan 
kerran vaihtuu.


Valmistelun pohjaksi kunta tilasi kon-
sultilta selvityksen toimintaympäristön 
nykytilasta ja tulevaisuuden kehitysnä-
kymistä. Tulokset olivat hyviä, suoras-
taan mairittelevia. Lähes kaikki mitta-
reilla mitattuna Muuramen väestön ja 
elinkeinojen kehitys näyttää paremmal-
ta kuin muiden kuntien.


Valtakunnalliset ongelmat kuten las-
ten väheneminen ja vanhusväestön 
määrän kasvu koskevat myös Muura-
mea, mutta väkiluvun kasvu jatkunee 
tulevaisuudessakin. Kokonaiskuva niin 
väestön, elinkeinoelämän kuin kunnan 
omankin toiminnan osalta on selkeän 
positiivinen.


Palvelut edellä
Viime vuoden lopulla tehdyssä Muura-
men tulevaisuuskyselyssä erityisesti yksi 
asia kiinnitti huomiota. Kun kuntalaisil-
ta kysyttiin tulevaisuuskyselyssä mitkä 
asiat ovat hyviä Muuramessa, niin esiin 
nousivat palvelut ja nimenomaan terveys-


Kuvateksti xxx


palvelut. Tämä on huomiota herättävä tie-
to. Konsulttiselvityksen mukaan Muura-
men taloutta on hoidettu erittäin hyvin ja 
palvelut on kyetty tuottamaan edullisesti. 
Näyttäisi siis siltä, että toiminnan tehok-
kuus ei suinkaan tarkoita huonoa laatua, 
päinvastoin. Näin ainakin Muuramessa.


Kuntatalouden hoitoon liittyen sil-
miin pistää yksi erityinen yksityiskohta. 
Kunta ei ole yritys, mutta sen toiminnan 
taloudellisuutta ja tehokkuutta voidaan 
arvioida toimintakatteen kautta. Ky-
seessä on tunnusluku, joka saadaan vä-
hentämällä kunnan toimintakuluista 
toimintatulot. Tällä mittarilla asukaslu-
kuun suhteutettuna Muurame oli vuon-
na 2020 Suomen paras. Kun Suomessa 
tuolloin oli 320 kuntaa, niin saavutusta 
voidaan pitää merkittävänä. Kun tähän 
”suomenmestaruuteen” yhdistetään 
tyytyväisyys palvelutasoon, on tulokse-
na varsinainen menestysresepti, joka on 
omiaan ruokkimaan myönteistä kier-
rettä. Hyvin hoidetut talous ja palvelut 
vetävät puoleensa hyvää asuinpaikkaa 
hakevia muuttajia, jotka puolestaan 
vahvistavat omalla panoksellaan Muu-
ramea entisestään. Kilpailukykyinen 


veroprosentti kertoo muuttoa harkit-
sevalle, että hänen panostaan yhteisen 
hyvän rakentamiseksi arvostetaan ja se 
myös käytetään tehokkaasti hyvinvoin-
nin edistämiseksi.


Tasokas tulevaisuus
Menestyksen mukana kulkee myös riski 
siitä, että se ei jatku ikuisesti. Hyvät tulok-
set on saavutettava joka vuosi uudelleen ja 
maailman muuttuminen vaatii kuntaa-
kin muuttumaan. Hyvinvointialueiden 
toiminnan käynnistyminen tarkoittaa 
muiden asioiden ohella sitä, että Muura-
men terävin syömähammas, tehokas ja 
laadukas sosiaali- ja terveydenhuolto, on 
siirtymässä maakunnallisiin käsiin. On-
nistuuko Muurame säilyttämään menes-
tysreseptinsä tulevaisuudessakin? Kuinka 
kasvukunnan rooliin tottunut kestome-
nestyjä onnistuu muuttumaan tilantees-
sa, jossa organisaation koko pienentyy?


Mielestäni on tärkeää kertoa kuntalai-
sille siitä, kuinka hyvin asiat ovat juuri 
nyt, ja kuinka tärkeää on se, että myös 
tuleva menestys varmistetaan. Myös 
kunnan nykyiset ja entiset päättäjät sekä 


Myös myönteisen
palautteen pitää 
tulla esille
Kun kunnan toiminnassa käsitel-
lään palautetta, kyse on yleensä kri-
tiikistä, joka edellyttää reagointia 
epäkohtien korjaamiseksi. Joskus 
käy niinkin, että palaute on myön-
teistä. Kuntalaisille suunnatusta Tu-
levaisuuskyselystä kävi nyt selkeäs-
ti ilmi, että palveluihin ja erityisesti 
terveyspalveluihin, ollaan pääsään-
töisesti tyytyväisiä. Tämä on tärkeä 
tieto. Kiitos kaikille kyselyyn vastan-
neille arvokkaasta palautteestanne.


FCG Oy:n selvitys Muuramen väes-
tökehityksestä, palvelutuotannon 
tehokkuudesta ja kuntatalouden hy-
västä tilasta antavat tutkittua tietoa 
siitä, että yhteisiä asioita on hoidet-
tu yleisellä tasolla asianmukaisesti, 
jopa poikkeuksellisen hyvin. Julki-
seen tilastotietoon perustuva ana-
lyysi kertoo siitä, että Muuramen 
menestystarina on jatkunut.


Nämä asukkaiden ja ulkopuolis-
ten asiantuntijoiden myönteiset 
terveiset on kerrottava julkisesti. 
Tilanteen tiedostaminen on tär-
keää kuntalaisille ja motivoi kun-
nan henkilöstöä. Tieto on välttä-
mätöntä myös päättäjille oikean 
tilannekuvan ylläpitämiseksi. 


Minun on helppo kirjoittaa näis-
tä asioista, koska olen työskennel-
lyt kunnassa niin vähän aikaa, että 
minulla ei ole ollut henkilökohtai-
sesti osaa näiden hyvien tulosten 
tekemiseen. Mitään väärää ei ole 
kyllä siinäkään, että hyviä päätök-
siä tehneet valtuutetut ja niitä on-
nistuneesti toteuttaneet työnteki-
jät ottavat myönteisen palautteen 
tyytyväisinä vastaan.


työntekijät ansaitsevat tässä merkit-
tävässä muutosvaiheessa julkista tun-
nustusta hyvin tehdystä työstä kunnan 
eteen. Minulle selvisi vasta konsulttityön 
myötä, että saan työskennellä Suomen 
”tehokkaimmassa” kunnassa ja uskoak-
seni se on uutinen myös monelle muulle 
päättäjälle, työntekijälle ja kuntalaiselle.


JYRI MÄNTYLÄ   


VT. HALLINTOJOHTAJA  


 


Kuntastrategiaa päivitettiin Muuramen Kulttuurikeskuksessa vaaltuutettujen ja 
viranhaltijoiden kesken. 


KOTIPIHAILTA
Kulttuurikeskuksen Muuramesalissa


torstaina 7.4.2022 klo 18


HELPPOHOITOINEN PIHA  
Hortonomi (AMK) Raisa Heino  
Vihersuunnittelu Sarastus Oy


TAKAPIHAN VILLIYRTTIEN 
HYÖDYNTÄMINEN KOTIKEITTIÖSSÄ


Hortatuotekehittelijä Hanna Penttilä


Kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen.    
Vapaa pääsy. Tervetuloa!


Järjestäjät: Muuramen Marttayhdistys ry 
ja Muuramen kirjasto- ja kulttuuripalvelut
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Muuramen valtuuston kokous pidetään 
virastotalon valtuustosalissa maanan-
taina 21.3.2022 kello 17.00. 


Kokouksen asialista on nähtävänä  
kunnan verkkosivuilla www.muurame.fi.


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


Muurame 17.3.2022


Ville Väyrynen
valtuuston puheenjohtaja


www.muurame.fi


KOKOUSKUTSU


Muurame yllätti positiivisesti 
uuden työntekijän. Pienessä 
kunnassa avun saaminen on tehty 
helpoksi. 


Vuoden alusta Muuramen kunnassa lap-
siperhepalveluiden sosiaalityöntekijänä 
aloittanut Mia Hiekkamäki on ollut tyy-
tyväinen uuteen työympäristöönsä.


– Tämä on sopivan pieni ja ihmislähei-
nen kunta hoitaa vaativia sosiaalihuollon 
tehtäviä, Hiekkamäki sanoo. 


Aikaisemmin  mm. Pelastakaa Lapset 
ry:ssä, Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä 
ja Jyväskylän kaupungilla työskennellyt 
Hiekkamäki kokee, että pienen kunnan 
etu asiakkaille on matala kynnys pyytää 
apua, kun sitä tarvitsee. 


– Vanhemmuus on vaativa laji, eikä ole 
häpeä pyytää apua. Pyrimme löytämään 
ratkaisuja arkeen ja tarjoamaan erilaisia 
tukitoimia perheiden ja vanhemmuuden 
avuksi.


Lapsiperheiden sosiaalityö on ennaltaeh-
käisevää ja varhaisen tuen työtä. Sosiaali-
työntekijät auttavat lapsiperheitä heidän 
haasteissaan, tekevät yhteistyötä koulujen, 
nuorisopalveluiden ja muiden lapsiper-
heiden kanssa toimivien tahojen kanssa.


Palkitsevinta työssä Hiekkamäen mie-
lestä on yksinkertaisesti lapsiperheiden 
auttaminen. 


– Työmme tarkoitus on tietysti auttaa 
muuramelaisia perheitä, ja jos yhdessä 
perheen kanssa onnistutaan löytämään 
ratkaisuja, jotka helpottavat perheen elä-
mää, on se kaikkein palkitsevinta.


Työn vastapainoksi Hiekkamäki harras-
taa pika- ja kestävyysjuoksua, jalkapalloa, 
hiihtoa ja joogaa.


– Liikkuessa pää nollaantuu hyvin. Myös 
omasta hyvinvoinnista ja työssä jaksami-
sesta pitää huolehtia.


Toivo perheohjaus
Muuramessa tarjotaan sosiaalihuollon 
lisäksi luottamuksellista ja maksutonta 
varhaisen tuen TOIVO-perheohjausta lap-


Matala kynnys pyytää apua


selle, nuorelle tai vanhemmalle. TOIVOn 
perheohjaajiin voi olla yhteydessä jos on 
pieniäkin haasteita arjessa, joihin ei itse 
meinaa löytää ratkaisua. Tällaisia haas-
teita voivat olla esim.
• arjen ja vapaa-ajan toimimattomuus
• koulunkäynnin pulmat
• vuorokausirytmin haasteet
• kaverisuhteiden hankaluudet
• perheen vuorovaikutuksen pulmat
• huoli perheen hyvinvoinnista


Perheohjaajiin voit olla yhteydessä:  
• puhelimitse: 050 576 0233, 040 820  
 6509, 040 865 7602, 050 308 3924 
• s-postilla: perheohjaus@muurame.fi
• chatissa perjantaisin klo 12–14. 
Chatissa on mahdollista keskustella 
anonyymisti ja luottamuksellisesti. 


Perheohjaajat ovat tavattavissa Muuramen 
perhekeskuksessa osoitteessa Virastotie 5.


Lapsiperheiden sosiaalityö
Lapsiperheiden sosiaalityöhön voitte 
ottaa yhteyttä, kun tarvitsette apua ja 
neuvontaa esimerkiksi arkielämän suju-


miseen liittyvissä asioissa
• asumiseen ja talouteen liittyvissä  
 asioissa
• lapsen kasvun ja kehityksen  
 tukemisessa
• vanhemmuudessa ja jaksamisessa
• lähisuhde- ja perheväkivaltatilanteis- 
 sa tai muissa kriisitilanteissa


Yhteydenoton sosiaalihuoltoon tuen tar-
peen arvioimiseksi voi tehdä kirjallisesti 
lomakkeella, puhelimitse tai käymällä 
virastossa, Virastotie 5.


Muuramen sosiaalitoimisto 
Puhelinajat ma, ke, pe klo 12–13
Kaisa Thessler
sosiaalityöntekijä
040 744 5989
kaisa.thessler@muurame.fi
Mia Hiekkamäki
sosiaalityöntekijä
040 865 7603
mia.hiekkamaki@muurame.fi


TEKSTI JA KUVA: JOHANNA SELL


Mia Hiekkamäki tapaa apua tarvitsevia perheitä heidän kotonaan tai sosiaalitoimiston 
tiloissa. 


SDP:n valtuustoryhmän puheenvuoro


SoTe-uudistuksen myötä myös Muuramen 
Sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät kun-
nan vastuulta perustettavan hyvinvoin-
tialueen vastuulle. Monella muurame-
laisella on varmasti huoli paikallisista 
sosiaali- ja terveyspalveluista. Valtakun-
nallisestikin mitattuna nämä palvelut 
ovat olleet Muuramessa edullisia ja laa-
dukkaita. 


Keski-Suomen hyvinvointialue on kui-
tenkin hyvissä käsissä. Tammikuun alussa 
pidettyjen aluevaalien jälkeen Keski-Suo-
men hyvinvointialueen valtuusto on ehti-
nyt jo pitämään ensimmäisen kokouk-
sensa, jossa muuramelaiset Jani Kok-


ko ja Ville Väyrynen saivat merkittävät 
luottamustehtävät. Jani on toimikaudella 
2022–2025 aluevaltuuston puheenjohtaja, 
kun Ville taas on vastaavalla toimikaudel-
la aluehallituksen ensimmäinen varapu-
heenjohtaja. 


Tulevaisuudessa kuntalaisten hyvin-
voinnista pystytään pitämään huolta mm. 
sivistyspalveluilla sekä laajalla tarjonnalla 
harrastusmahdollisuuksia. Muuramessa 
onkin panostettu opetuspalveluihin ja 
fasiliteetteihin. Isolahden päiväkoti-koulu, 
Kinkomaan koulun laajennus ja Mäkelän-
mäelle rakentuva uusi koulu hyvinä esi-
merkkeinä tästä panostuksesta. 


Merkittävä hyvinvointia edistävä tekijä 
on kunnan liikuntapalvelut. Tästä syys-
tä onkin ilahduttavaa, että Riihivuoreen 
löytyi rinnetoimintaan yrittäjät ja toimin-
ta saatiin hyvin käyntiin. Hiihtolomalla 
monet muuramelaiset pääsivät nauttimaan 
hyvistä keleistä ja rinteistä järkevän mat-
kan päässä. Lisäksi Mäkelänmäen kou-
lun yhteyteen suunniteltu liikuntahalli 
edistää merkittävästi mahdollisuuksia 
tuottaa laadukkaita liikuntapalveluita 
Muuramessa.


Muuramen demarit toivottaa rauhallista 
ja valoisaa kevättä kaikille!


Muuramessa voidaan hyvin


Omavalmentaja tuntee  
asiakkaan
Muuramessa Kuntakokeilussa työs-
kentelee tällä hetkellä neljä omaval-
mentajaa. Kunnan puolelta työskente-
levät palveluohjaajat Satu Huhtakan-
gas ja Neeariina Luukas. Te-toimiston 
puolelta työskentelevät omavalmenta-
jat Meeri Hilpinen ja Ilkka Andsten. 


–   Keväällä 2021, kun kokeilu käyn-
nistyi, oli haasteita uuden opettelun 
ja henkilöstön vaihtuvuuden vuoksi. 
Tällä hetkellä työ on rutinoitunutta ja 
asiakkaita on kontaktoitu ahkerasti, 
Huhtakangas kertoo.


Kuntakokeilun asiakkailla on oma 
työntekijä eli omavalmentaja ja sitä 
kautta asiakas saa yksilöllistä palve-
lua. Asiakasmäärät omavalmentajilla 
ovat kohtuulliset, jotta asiakkaille jäisi 
enemmän aikaa. 


–  Tunnemme asiakkaiden tilanteen 
kokonaisuutena ja pyrimme palvele-
maan heitä sujuvasti ja kokonaisvaltai-
sesti. Konsultoimme myös paljon toi-
siamme ja teemme yhteistyötä muiden 
kunnan hallintokuntien kanssa esim. 
palkkatukipaikkojen osalta, Huhta-
kangas toteaa.


Uusi asiakaspalvelumalli
Kuntakokeilussa eletään myös tällä 
hetkellä jatkuvassa muutoksessa. Uusi 
asiakaspalvelumalli alkaa 2.5.2022.


– Tämä tarkoittaa, että asiakkaaseen 
ollaan yhteydessä ja tavataan entistä 
useammin, Huhtakangas kertoo. 


Myös laissa tapahtuu muutoksia 
työnhakuun ja työttömyysturvaan 
liittyen.  


Pidemmän tähtäimen suunnitelma-
na on TE-palveluiden siirtäminen kun-
tien vastuulle vuoden 2024 aikana. 
Hallitus on esittänyt kuntakokeilun 
jatkamista 2024 loppuun asti. TE-pal-
velujen siirtäminen kunnille tarkoi-
tuksena on tuoda palvelut lähemmäk-
si asiakkaita. Kun työllisyyspalvelut, 
kunnan koulutuspalvelut sekä elin-
keinopalvelut ovat saman järjestäjän 
vastuulla tukevat palvelut nopeamman 
työllistymisen tavoitetta. Kunnilla on 
hyvät lähtökohdat tarjota asiakkaille 
kohdennettuja ja paikallisten työmark-
kinoiden tarpeisiin sopivia palveluja.


JOHANNA SELL


Jatkoa sivulta 1.


Seuraa tilejämme somessa:
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Kuolleet: Liisa Hokkanen 92 v.,  
Helena Anneli Oikarinen 74 v.,  
Tuomo Samuli Hirvinen 62 v.
Kastetut: Konsta Ilmari Neuvonen,  
Bea Aida Olivia Virtanen.


Kirkkoherranvirasto avoinna ma ja ke 
klo 9–12. Virastotie 2 (R-kioskin vie-
ressä), p. 045 2637 929, virasto.muura-
me@evl.fi


JUMALANPALVELUKSET


Kaikki aamujumalanpalvelukset py-
ritään suoratoistamaan seurakunnan 
FB-sivulla ja YouTube-kanavalla. 


Su 20.3. Messu kirkossa klo 10, Jeesus, 
pahan vallan voittaja. Ilvesmäki, Laasio. 


Su 27.3. Messu kirkossa klo 10, Herran 
palvelijatar. Hagman, Laasio.


Su 27.3. AIR-messu (#armoailoarak-
kautta) kirkossa klo 16. Uusi musiikilli-
nen ja rento vapaaehtoisvoimin toteutettu 
iltapäivätapahtuma alkaa klo 15.15 iltapäi-
väkahvilla ja jatkuu yhteisellä messulla 
klo 16. Musiikista vastaa oma Messubän-
dimme. Omaa ohjelmaa lapsille (AIR-py-
his) ja nuorille. Tervetuloa yllättymään 
positiivisesti! 


La 2.4. Taizé-messu kirkossa klo 18, 
Hagman, Laasio, Karjalainen. Messus-
sa lauletaan Taizén lauluja, kuunnellaan 
raamatuntekstejä ja hiljaisuutta sekä ru-
koillaan rauhaa omaan elämään ja koko 
maailmaan. Ennen messua klo 17 luen-
to aiheesta Muuramen kirkko rukouksen 
huoneena (ks. mainos).


Su 3.4. Messu kirkossa klo 10, Kärsimyk-
sen sunnuntai. Myllykoski, Laasio.


Ti 5.4. klo 14 Ehtoolliskirkkohetki 
Koskikodilla, Ilvesmäki, Laasio.


DIAKONIA


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


To 17.3. klo 12–14 Lähimmäisen kam-
mari Nuorisoseurantalolla. Kevätpols-
kaa Hillojen tapaan. Vuorinen.


Ke 23.3 klo 12–14 Päihteetön päi-
vä Mehtolassa. Hartaus, ruoka ja kah-
vit sekä saunomismahdollisuus. Vuorelan 
taksi hakee R-kioskilta klo 11.40, paluu 
klo 14. Ei tarvitse ilmoittautua. Kataikko, 
Leena Virtanen ja Jukka Tapiola.


To 24.3. klo12–14 Lähimmäisen kam-
mari Nuorisoseurantalolla. Virsiveljet 
ja Johanna Laasio.


To 31.3. klo12–14 Lähimmäisen kam-
mari Nuorisoseurantalolla. Vieraana 
Jokikievarin laulajat. Lahtinen.


Ke 6.4. klo 10–12 Virkistyspäivä Nuo-
risoseurantalolla. Forsman, Lahtinen. 
Vieraana laulaja Jonna Ortju. Ruoka ja 
kahvit 6 €. Kuljetuksen (3,30 € suunta) tar-
vitsevat soitettava viim. 5.4. klo 12 men-
nessä, p. 050-3680086.


To 7.4. klo 10–11.30 Omaishoitajapii-
ri Nuuttilanrannan kerhohuoneella os. 
Nuuttilantie 6. Forsman, Lahtinen
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To 7.4. klo 12–14 Lähimmäisen kamma-
ri Nuorisoseurantalolla. Ehtoollishartaus, 
Hagman ja Kataikko. Tutustumista etsivään 
vanhustyöntekijään Johanna Kotkavuoreen. 
Keittopäivä.


Ke 13.4. klo 12–14 Päihteetön päivä Meh-
tolassa. Hartaus, ruoka ja kahvit sekä sau-
nomismahdollisuus. Vieraana kanttori Anna 
Karjalainen, toivelauluja. Vuorelan taksi ha-
kee R-kioskilta klo 11.40, paluu klo 14. Ei 
tarvitse ilmoittautua. Kataikko, Leena Virta-
nen ja Jukka Tapiola.


Ruokapankki Mannatupa (Virastotie 2, 
Pizzapuodin vieressä), auki ma, ke ja pe, ruo-
kajakelu klo 10–11. Kahvi- ja puurotarjoilu. 
Pe klo18–18.30 leipäjakelu. Ruokapankki, p. 
050 3548 844.


Mannatuvan kautta voi tilata korjausompe-
lua ja tietokonehuoltoa. Tiedustelut ja tila-
ukset p. 050-5709455.


Vastaanotto diakoniatoimistoon ajanva-
rauksella: Kirsti Kataikko, p. 050 5943 225
Hanna Forsman, p. 050 5943 226


Etsivä vanhustyöntekijä Johanna Kotka-
vuori p. 040 352 5662 (Parhaiten tavoitetta-
vissa ma-to klo13–17)


Tulossa:
To 14.4. klo 13–15 Kahvi- ja juttutuokio 
ikäihmisille Mannatuvalla (Virastotie 2, 
Pizzapuodin vieressä). Tervetuloa tutustu-
maan uuteen etsivään vanhustyöntekijään 
Johanna Kotkavuoreen.


LÄHETYS
 
Ti 22.3. Lähetyspiiri klo 13-14.30 srk:n 
väistötiloissa.


YLEINEN SEURAKUNTATYÖ


To 17.3., 24.3., 31.3. ja 7.4. Torstaipiiri 
klo 8–9 Mannatuvalla. Keskustelua, kah-
vittelua ja rukousta. Tule rohkeasti mukaan! 
Vetäjinä Mia Hagman ja Tarmo Mäyränen.


Pe 18.3. AIR-ilta Leppiniemillä klo 18 
(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). Vapaa-
ta oleilua, hengailua, pelailua ja pientä purta-
vaa klo 15–17. Ohjelmallinen osuus klo 17-19 
(lastenhoito). Jos tarvitset lastenhoitoa, il-
moita siitä edelliseen perjantaihin mennes-
sä Ella Wihiselle, p. 050 463 9830. Mukana 
myös Tommi Wihinen ja Heikki Myllykoski. 


Su 20.3. klo 16–17 Murusia elämästä -ilta 
srk:n tiloissa (Virastotie 2). Illan vieraa-
na Eki Kotomäki. Illan aiheenamme elämän 
ylä- ja alamäet. Ohjelmassa yhteislaulua, 
musiikkiesityksiä, runo- ja hartaustekstejä. 
Musiikista vastaa Riitta Reijonen. Tilaisuus 
päättyy kahvi/teehetkeen.


Ma 21.3. ja Ma 4.4. klo 18.30–20.30 Sa-
naa ja saunaa miehille Mehtolan saunalla 
(Mehtolannimentie 121 a). Lisätietoja: Raine 
Äyräväinen, p. 040 777 0082. 
 
Ti 22.3. klo 14 Hartaushetki Koskikodil-
la, aikuistyöntekijä Päivi Honkonen.


Ti 22.3. klo 10–12 Ikinuorten ilopiiri 
Mehtolan saunalla (Mehtolanniementie 121 
a) 22.3. Ritva Saras, 29.3. Päivi Honkonen ja 
Ritva Pietikäinen, 5.4. Ritva Saras. Kahvit, 
hartaus ja yhdessäoloa erilaisten teemojen 
ympärillä. Tiedustelut: aikuistyöntekijä Päi-
vi Honkonen p. 050 5943 229.


To 24.3. klo 10–12 KOKENEET KONKA-
RIT Kinkomaan koululla, seurakunnan ti-
loissa (talon pääty/alakerta, Purotie 2). Päivi 
Honkonen ja Pirkko Klen. Kahvit, hartaus ja 
yhdessäoloa erilaisten teemojen ympärillä.  
Tiedustelut: aikuistyöntekijä Päivi Honko-
nen p. 050 5943 229.


Su 27.3. Kirkkoherran opetushetki kir-
kossa klo 14–15. Heikki Myllykoski opet-
taa uskon peruskysymyksistä omaan rentoon 
tyyliinsä kolmen vartin opetustuokioissa. 
AIR-messun etkot alkavat klo 15.15.


Pe 1.4. Majataloilta kirkossa klo 18. Mu-
siikkia, rukousta ja rukouspalvelua. Puhuja-
na Kansanlähetyksen piirijohtaja Harri Ala-
tupa, musiikissa House Band. Kahvitarjoilu. 


La 2.4. Luento kirkossa aiheesta Muura-
men kirkko rukouksen huoneena, senio-
ripsykologi Arto Mikkonen (ks.mainos).


La 2.4. Taidepainotteinen päiväretriit-
ti klo 11-16.30 srk:n tiloissa (Virasto-
tie 2). Tervetuloa hiljentymään ja kuunte-
lemaan omaa mieltä ja kehoa luottamuksen 
ilmapiirissä. Erityistä taideosaamista ei tar-
vita, avoin mieli työskentelylle riittää! Ret-
riittipäivää vietetään osittain hiljaisuudessa. 
Retriitti jatkuu kirkolla klo 17 luennolla ja 
Taize-messulla (ks. mainos). Retriittipäivän 
hinta on 15 euroa, sisältää alku- ja päätös-
kahvit sekä lounaan. Lisätietoja ja ilmoittau-
tumiset ma 28.3. mennessä: Päivi Honkonen, 
p. 050 594 3229 tai paivi.honkonen@evl.fi


Jeesus sanoi: ”Tulkaa minun luokseni kaikki te 
työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille 
levon.” (Matt. 11:28)


Tulossa:


La 23.4. KLO 10–15 PARISUHDEPÄI-
VÄ Mehtolan saunalla (Mehtolanniemen-
tie 121 a). Tule virkistymään ja hakemaan 
virtaa parisuhteeseen! Ohjelmassa on alus-
tuksia ja työskentelyä oman puolison kanssa 
niin sisällä kuin ulkona luonnossakin. Yhtei-
nen lounas ja kahvit, lastenhoito järjestetty. 
Parisuhdepäivässä mukana: Janne ja Anna 
Alenius, Marianne ja Hannes Heinilä sekä 
perheneuvoja Pasi Lampinen. Ruokailu 6 €/ 
aikuinen ja 3 €/lapsi. Lisätietoja ja ilmoittau-
tumiset to 14.4. mennessä: Päivi Honkonen, 
p. 050 594 3229 tai paivi.honkonen@evl.fi


YSTÄVÄTOIMINTAA tehdään yhteistyös-
sä SPR:n, seurakunnan ja kunnan toimes-
ta. Ystäviä kaivataan nuorille, työikäisille ja 
varttuneemmillekin, sillä yksinäisyys ei kat-
so ikää. Jos haluat ystäväksi tai haluat ystä-
vän itselle, ota yhteyttä ystävävälityksestä 
vastaavaan työntekijään Päivi Honkoseen p. 
050 594 3229. Varmimmin saa kiinni ti klo 
13–17.


NUORISO


Nuortenilta pe 25.3. ja 8.4. klo 18–21 
srk:n tilassa. HUOM! Ei nuorteniltaa 18.3. 
nuortenleirin takia.  
Nuorten yökahvila pe 1.4. klo 18–23.30 
srk:n tilassa.
Pelikerho pe klo 16–18 srk tilassa, Viras-
totie 2. Ohjaajina Elias ja Milka.
Lyhtyilta pe 18.3. ja 1.4. Kinkomaalla, lisä-
tietoja nuorisotyönohjaaja Nelli Nuolikoski  
4-7 luokkalaisille klo 18-20 koulun alaker-
rassa, 14-18 vuotiaille klo 18-21 koulun ylä-
kerrassa.


LAPSET JA PERHEET


Perhekerhot ma klo 9.30–11.30 Kinko-
maalla (Purotie 2), pe klo 9.30–12 Virasto-
tie 2:n tiloissa. 


Taaperopiiri ma klo 10–12 Virastotie 2:n 
tiloissa.


Vauvapiiri ma klo 13–15 Virastotie 2:n ti-
loissa.


Perheillat torstaisin Kinkomaalla (Puro-
tie 2) parittomilla viikoilla klo 17.30–19.30 
ja Mehtolassa (Mehtolanniementie 121 A) 
parillisilla viikoilla klo 17.30-20. 
Päiväkerhoon ilm. alkaa ma 21.3.
Kesäleirit 3–6 vuotiaille, ilm. alkaa ma 21.3. 
Päiväleirit pidetään 31.5–1.6 ja 2.6-3.6 
Mehtolassa. 


MUSIIKKI


Ke klo 18 Tauonpaikan harjoitus kirkossa.


To klo 16 kirkossa 17.3. Virsiveljien har-
joitus 


To klo 18 kirkossa 17.3. ja 31.3. Sävelsis-
kojen harjoitus


To 24.3. klo 18 kirkossa 
TOIVEVIRSI-ILTA 
’Oi muistatko vielä sen virren’


Toiveita ottavat vastaan  
Johanna Laasio 050 594 3219  
tai Mika Ilvesmäki 050 594 3217, 
s-posti: etunimi.sukunimi@evl.fi


Illan kolehtituotto Kirkon 
Ulkomaanavun kautta  
Apua Ukrainaan


Tekstiviesti AUTA10(10€)  
nroon 16499, MobilePay 44533







