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Aino Frondelius kävi ensimmäisen 
kerran uimakoulussa 5-vuotiaana, 
vuonna 2019. Korona-aika kuitenkin ai-
heutti tauon harjoitteluun ja jo opitut 
asiat pääsivät unohtumaan. 

– Rohkeus uimiseen kärsi ja koulun 1.
luokan uimahallikäynneillä Aino ei us-
kaltautunut isoon altaaseen, Ainon äiti 
Anna Frondelius kertoo.
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Aino oppi uimaan - vesi ei enää pelota
Vettä ja uimista arasteleva lapsi 
voi oppia mainioksi uimariksi, 
kun opetus on kohdallaan. 
Kahdensanvuotias Aino oppi 
uimaan yksityisopetuksessa 
ja on tällä hetkellä ryhmänsä 
innokkaimpia uimareita. 

Tuolloin vanhemmat miettivät, miten 
Ainoa voisi parhaiten opettaa ja rohkais-
ta uimiseen. Anna-äiti löysi uimahallin 
sivuilta maininnan yksityistunneista ja 
otti yhteyttä Muuramen uimahallin esi-
mieheen Riikka Uurtioon. 

– Yksityisopetuksen sisältö mukailee
kesäuimakoulun opetusta ja suositte-
len sitä aina tarpeen mukaan, jos lapsi 

ei esim. aikataulujen takia tai muusta 
syystä pääse ryhmäopetukseen, Uurtio 
kertoo. 

Ainolle järjestyi yksityisopetusta ke-
sälle 2021. Hän kävi tunneilla viisi ker-
taa ja jo tuossa ajassa kehitys oli todella 
nopeaa.

Aino Frondelius ui ja sukelteli tottuneesti Aallottaren ison altaan syvässä päädyssä.

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  Muurame

Kotipizza MUURAME
Setäläntie 2, 40950 MUURAME
Puh. 0400 420 409, Avoinna: Ma–La 10.30–21, Su 11–20
Tilaa jälkkäriksi Ben&Jerry’s jäätelöä! Vain meiltä B&J Topped Chokolate Caramel Cookie Dough. Jädet myös kotiinkuljetettuina!

Kotipizzan ilmoitus

Jatkuu sivulla 3

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

KOTITARVEVILJELYN KEHITTÄMINEN 
-hankkeen esittely

Hankevetäjä Riitta Peräinen
Keski-Suomen maa- ja kotitalousnaiset

NYT VOIT SAADA
KULJETUKSEN JOPA

ILMAISEKSI!
Kampanja-aikana voit saada kotiinkuljetuksen

hiljaisena hetkenä jopa hintaan 0 €. Tilausta sisään kotipizza.fi

Kuljetuksemme hinta määräytyy

alueen kysynnän mukaan.

KAMPANJA-AIKA
28.3.-10.4.2022

Tilaa jälkkäriksi Ben&Jerry´s jäätelöä! Vain meiltä B&J Topped Chokolate Caramel Cookie Dough. Jädet myös kotiinkuljetettuina!

Kotipizza Muurame

Puh. 0400 420 409, Avoinna:ma-la 10.30-21, su 11-20
Setäläntie 2, 40950 Muurame
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Kuolleet: Taimi Marjatta Vilhelmiina 
Kantala 86 v., Anna-Liisa Hautala 85 v., 
Erkki Olavi Vesander 76 v., Erkki Herman 
Juurikkala 55 v.

Kastetut: Nooa Antton Allan Raatikai-
nen, Eino Adam Laine, Ailei Linnea Gori-
nelli, Rasmus Pentti Oskari Temone, Lilja 
Matilda Valtamäki.

Vihityt: Heikki Olavi Hermanni Haapa-
mäki (Muuramen srk) ja Laura Elina In-
keri Vaskelainen (Jyväskylän srk)

Kirkkoherranviraston asiakaspalvelu
pis te avoinna ma ja ke klo 9–12.  
Os. Virastotie 2 (Rkioskin vieressä), p. 
045 263 7929, virasto.muurame@evl.fi.

JUMALANPALVELUKSET

Kaikki aamujumalanpalvelukset pyri
tään suoratoistamaan srk:n FBsivulla 
ja YouTubekanavalla. 

Su 10.4. Palmusunnuntain messu klo 
10. Myllykoski, Laasio. 

Su 10.4. AIRmessu klo 16. Kahvitarjoi-
lu klo 15.15. alk. Puhujavieraana Heli Kar-
humäki (ks. mainos). Lisätietoja Mia-pas-
torilta, p. 050 594 3238.

Ma 11.4. ja ti 12.4. Hiljaisen viikon il
takirkot klo 18. 

Ke 13.4. Lasten ja perheiden iltakirkko 
klo 18. 

To 14.4. Kiirastorstain iltamessu klo 
18. Mukana Studiokuoro, joht. Hannu 
Ikonen. Ilvesmäki, Karjalainen. Kuljetus 
kirkkoon: Isolahti ja Rannankylä: Tuomas 
Niemisen taksi p. 050 411 3241. Keskusta, 
Vihtalahti, Niittyaho, Saarenkylä ja Kin-
komaa: Janne Vuorelan taksi, p. 0400 590 
269. Ilmoittautuminen suoraan takseihin.

Pe 15.4. Pitkäperjantain sanajumalan
palvelus klo 10. Ilvesmäki, Laasio ja Tau-
onpaikka.

La 16.4. Pääsiäisyön messu klo 22.  
Hagman, Karjalainen. 

Su 17.4. Pääsiäispäivän messu klo 10. 
Mukana Sävelsiskot ja Virsiveljet. Mylly-
koski, Laasio.  

Su 18.4. 2. pääsiäispäivän messu klo 10. 
Myllykoski, Karjalainen. 

Su 24.4. Messu klo 10, Ylösnousseen 
todistajia. Ilvesmäki, Laasio. Kylväjältä 
vierailemassa Liisi Niemelä, Liisa ja Juha 
Leppäaho. Kirkkokahvit ja Kylväjän toi-
minnan esittelyä.

Su 24.4. AIRmessu klo 16. Puhujavie-
raana Jukka Jämsén (ks.mainos). Lisätie-
toja Mia-pastorilta, p. 050 594 3238.

DIAKONIA

To 7.4. klo 10–11.30 Omaishoitajien 
vertaistukiryhmä Nuuttilanrannan ker-
hohuoneella, Nuuttilantie 6. Forsman, 
Lahtinen.

To 7.4. klo 12–14 Lähimmäisen kam
mari Nuorisoseurantalolla. Keittopäivä. 
Ehtoollishartaus Mia Hagman, Kikka Ka-
taikko. Etsivä vanhustyöntekijä Johanna 
Kotkavuori esittäytyy.
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Ti 12.4. ja ti 19.4. klo 1012  Ikinuorten 
ilopiiri Mehtolan saunalla, Mehtolannie-
mentie 121 a. Päivi Honkonen ja Ritva Pieti-
käinen 12.4., Ritva Saras 19.4. Kahvit, hartaus 
ja yhdessäoloa erilaisten teemojen ympärillä. 
Tied.Päivi Honkonen, p. 050 5943 229.

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.

To 14.4. Kiirastorstaina EI Lähimmäisen 
kammaria.

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

To 14.4. klo 19 Kiirastorstain iltakirkko 
kirkkokyydit ks. jumalanpalvelukset.

Ke 20.4. klo 13 Syntymäpäiväjuhlat kai
kille 70, 75, 80 ja 85vuotiaille, tam-
mi-kesäkuussa syntyneille. Kutsumme teidät 
messuun Muuramen kirkkoon, jonka jälkeen 
juhlakahvit. Tarvittaessa voitte varata kyy-
din numerosta 050 594 3226. Kutsu on kah-
delle.

To 21.4. klo 12–14 Lähimmäisen kamma
ri Nuorisoseurantalolla. Tanssituokio, An-
ne-Marika Turpeinen ja Sirpa Lahtinen

To 21.4. klo 13–14 Aikuisten kehitysvam
maisten hartaus ja kahvihetki Väistöti
lan salissa. Forsman ja Kataikko.

Ti 26.4. klo 11–13 Vihtalahden lähimmäi
sen kammari Kukkaniemessä. Lounas ja 
kahvit, pientä ohjelmaa ja hartaus. Forsman.

To 28.4. klo 12–14 Lähimmäisen kam
mari Nuorisoseurantalolla. Ulkoilutuokio. 
Pirkko Vuorinen.

TULOSSA

To 26.5. Helatorstain virkistävä kevät
retki Korpilahdelle. Tervetuloa levähtä-
mään hetkeksi! Bussikuljetus Korpilahden 
kirkon messuun, ja ruokailemaan sekä kak-
kukahveille Vaarunhoviin, missä yhteislau-
luja Ritva Oksasen johdolla. Lähtö kirjaston 
edestä klo 9.15, paluu klo 15. Ilm. kirkkoher-
ranvirastoon klo 9–12 ma-to 17.5. mennessä, 
p. 045 2637 929. Hinta 15 €. Lähimmäisen 
kammarin emännille maksuton.

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 korjausom
pelua ja tietokonehuoltoa. Tiedustelut ja 
tilaukset p. 050 570 9455.

Vastaanotto diakoniatoimistoon ajanva
rauksella: Kirsti Kataikko, p. 050 5943 225
Hanna Forsman, p. 050 5943 226
Etsivä vanhustyöntekijä Johanna Kotkavuo-
ri p. 040 352 5662 (Parhaiten tavoitettavissa 
ma-to klo13–17)

LÄHETYS

Ti 5.4 ja ti 19.4. klo 13–14.30 Lähetyspii
ri srk:n tilassa, Virastotie 2.

YLEINEN SEURAKUNTATYÖ

To 7.4., 14.4. ja 21.4. klo 8–9 Torstaipii
ri Mannatuvalla. Keskustelua, kahvittelua 
ja rukousta. Vetäjinä Mia Hagman ja Tarmo 
Mäyränen.

Pe 8.4. klo 18 AIRilta Leppiniemillä 
(Teerentie 2). Ilm. Markukselle, p. 0500 496 
046. Tervetuloa virkistymään yhteisen ylis-
tyksen, rukouksen ja Sanan parissa!

Ke 13.4. klo 10–11 ja 16.30–17.30 Hiljai
sen viikon rukouskävely. Lähtö R-kioskin 
parkkipaikalta. Rukoukset ohjaavat hiljen-
tymään Muuramen keskustan maisemissa. 
Tervetuloa kokeilemaan miniretriittiä! Tied. 
Päivi Honkonen, p. 050 5943 229.

To 14.4. klo 10–12 Kokeneet konkarit 
srk:n tiloissa Kinkomaan koululla, Pu-
rotie 2. Sisäänkäynti alapihan kautta leikki-
puiston läpi, ovi talon päädyssä. Mukana Päi-
vi Honkonen ja Pirkko Klen. Ota halutessasi 
mukaan joku nuoruuteesi liittyvä kuva tai 
esine. Kahvit, hartaus ja yhdessäoloa erilais-
ten teemojen ympärillä. Kaikenikäiset kon-
karit tervetulleita! Tied. Päivi Honkonen, p. 
050 5943 229.

La 23.4. klo 10–15 Parisuhdepäivä Meh
tolan saunalla, Mehtolanniementie 121 a. 
Tervetuloa virkistymään ja hakemaan virtaa 
parisuhteeseen! Alustuksia ja työskentelyä 
oman puolison kanssa. Lastenhoito järjes-
tetty. Lounas+kahvit (6 €/aik. ja 3 €/lapsi). 
Mukana Janne ja Anna Alenius, Marianne ja 
Hannes Heinilä sekä perheneuvoja Pasi Lam-
pinen. Lisätietoja ja ilm. to 14.4. mennessä 
Päivi Honkoselle. p. 050 594 3229 tai paivi.
honkonen@evl.fi

Su 24.4. klo 14 Kirkkoherran Heikin 
opetushetki Väistötiloissa (Virastot. 2). 
Tervetuloa rennolle luennolle uskon perus-
asioista. Kahvit tarjotaan kirkolla klo 15.15 
AIR-messun etkoilla. 

Ma 25.4. klo 18.30–20.30 Sanaa ja saunaa 
miehille Mehtolan saunalla (Mehtolanni-
mentie 121 a). Lisätietoja: Raine Äyräväinen, 
p. 040 777 0082. 
 
Teemme YSTÄVÄTOIMINTAA yhteis
työssä SPR:n ja kunnan kanssa. Ystäviä 
kaivataan nuorille sekä työ- ja seniori-ikäi-
sille. Jos haluat ystäväksi tai kaipaat ystä-
vää, ota yhteyttä Päivi Honkoseen p. 050 594 
3229 ti klo 13–17.

NUORISO

Nuortenilta pe 8.4. ja 22.4. klo 18–22 srk 
tilassa. Huom. EI nuorteniltaa 15.4. (pitkä-
perjantai) 
.
Pelikerho pe klo 16–18 srk:n tilassa, Vi-
rastotie 2. Ohjaajina Elias ja Milka.

Lyhtyilta pe 29.4. Kinkomaalla, 4–7 -luok-
kalaisille klo 18-20 koulun alakerrassa, 14-
18 -vuotiaille klo 18-21 koulun yläkerrassa.

LAPSET JA PERHEET

Viikolla 15 (11.418.4) EI kerhoja eikä 
perhekerhoja!

Hiljaisella viikolla (15) mahdollisuus kiertää 
pääsiäispolku oman aikataulun mukaan Meh-
tolan luontopolulla, kirkonmäellä sekä Niit-

tyahon, Kinkomaan, ja Isolahden koulujen 
pihapiirissä.

Ke 13.4 klo 18.00 Hiljaisen viikon lasten 
ja perheiden iltakirkkohetki Muuramen 
kirkossa.

Perhekerhot ma klo 9.30–11.30 Kinko
maalla (Purotie 2), pe klo 9.30–12 Viras-
totie 2:n tiloissa. 
Taaperopiiri ma klo 10–12 Virastotie 
2:n tiloissa.
Vauvapiiri ma klo 13–15 Virastotie 2:n 
tiloissa.
Perheillat torstaisin Kinkomaalla (Pu-
rotie 2) parittomilla viikoilla klo 17.30–
19.30 ja Mehtolassa, Mehtolanniementie 
121 a, parillisilla viikoilla klo 17.30-20. 

Syksyllä alkaviin päiväkerhoihin ilmoittau-
tuminen 6.5. saakka www.muuramenseura-
kunta.fi 

Kesän päiväleirit Mehtolassa 31.5–1.6, 
2.6–3.6, 3–5 vuotiaille, 6.67.6. Ilm. 
30.4. saakka www.muuramenseurakunta.fi  

Muuramelaisten yhteinen perheretki 
Puuhapuisto Veijariin 26.5 klo 9 17. 
Ilm. 4.4–13.5 kirkkoherranvirastoon ma-
to klo 9–12, p. 045 263 7929. Aikuiset 20€, 
15€ ensimmäinen lapsi ja 10€ seuraavat lap-
set (myös vaunuilla matkustavat). Ilmoita, 
mikäli mukana on rattaat. Hinta sis. bussi-
matkan, sisäänpääsyn, ohjelman bussissa ja 
perillä sekä tarjoilun (sämpylä, grillimak-
kara, pillimehu/kahvi, Makupalavanukas 
sekä paluumatkalla makeinen). Hinta ei saa 
olla lähtemiselle esteenä, ota tarv, yhteyttä; 
anna.sainpalo@evl.fi, p. 050-5943228.

MUSIIKKI

Ke klo 18 Tauonpaikan harjoitus kirkossa.
To 7.4. klo 16 Virsiveljet ja klo 18  
Sävelsiskot kirkossa.
To 14.4. klo 16 srk:n tila, Virastotie 2,  
Virsiveljet ja Sävelsiskot
To 21.4. klo 16 Virsiveljet ja klo 18  
Sävelsiskot kirkossa.
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Jatkoa sivulta 1.

– Se oli aluksi aika jännittävän tun-
tuista, kun en osannut uida, mutta roh-
kaistuin joka kerta enemmän ja lopussa 
tuntui jo tosi kivalta, Aino kertoo.

– Oli aivan ihanaa nähdä, kuinka 
uiminen alkoikin sujumaan, veden 
arastelu väistyi ja tilalle tuli iloinen ja 
rohkea uimari, joka luotti itseensä ja 
taitoihinsa vedessä, Anna-äiti kertoo.

Uurtion mielestä on tärkeää valaa 
vanhempiin uskoa, että kaikki lapset 
etenevät uimaopetuksessa lähtötasosta 
huolimatta ja oppivat lopulta uimaan. 
Muuramen uimaopettajat osaavat ottaa 
huomioon myös erityisyyden ja esim. 
neuropsykiatrisista haasteista kärsi-
vät lapset.

– Vanhempien on hyvä kertoa lapsel-
le, kuinka tärkeää on oppia vesitaitoja 
ja mitä hyötyä uimataidosta on. Kun 
oppii uimaan, niin vesi ei enää jänni-
tä ja siellä osaa toimia – saa vapauden 
nauttia vedestä, Uurtio kertoo. 

Uimisesta tuli harrastus
Yksityisopetuksen jälkeen Aino jatkoi 
uimista Muuramen uimahallin Vesi-
peuhu-harrastusryhmässä. Aino on 
viihtynyt siellä niin hyvin, että har-
rastus on jatkunut tähän päivään asti 
kerran viikossa. Ainon uintitaidot ovat 
kehittyneet vuodessa todella paljon ja 
uimahallikäynneistä on tullut osa per-
heen arkea. 

– Oli kiva päästä Vesipeuhu-ryhmään. 
Uiminen on kiva harrastus ja toivoisin 
voivani jatkaa sitä, Aino kertoo.

Aino odottaa jo kovasti kesää ja uimis-
ta luonnonvesissä. Hän on myös laatinut 
”opetussuunnitelman” äidin uimataidon 
parantamiseksi. 

– Koska omat uimataitoni ovat aikoi-
naan jääneet välttäviksi, Aino on päättä-
nyt, että äidinkin on aika oppia uimaan. 
Olen tästä samaa mieltä ja valtavan 
onnellinen päästessäni Ainon oppi-
laaksi, nauraa Anna-äiti.

JOHANNA SELL

Perussuomalaisten valtuustoryhmän puheenvuoro

Perussuomalaisia päättäjiä
Viime keväänä käytiin kuntavaalit. Muu-
ramessa ryhmämme osalta vaalit menivät 
erinomaisesti. Kuntalaisten luottamuk-
sen ansiosta, valtuustoryhmämme koko 
tuplaantui, ollen nyt neljä valtuutettua 
ja neljä varavaltuutettua, yhteensä kah-
deksan. Suuret kiitokset kuuluvat siitä 
äänestäjillemme! Tällä kertaa ajattelim-
mekin hieman esitellä uusia päättäjiä ja 
aktiivisia toimijoitamme.

Kari ’Kapo’ Pajunen on toiminut Muu-
ramen kuntapäättäjänä jo useamman vuo-
den. Hän on monelle tuttu kyläläinen ja 
erittäin aktiivinen perussuomalainen. Val-
tuuston lisäksi hän toimii hyvinvoinnin 
ja palveluiden lautakunnassa, sekä mm. 
pelastuslaitoksen johtokunnassa.

Heli Räisänen starttasi toisen muu-
ramelaisen valtuustokautensa ja jatkaa 
edelleen kunnanhallituksen jäsenenä. 
Hänet on nimetty myös eduskuntavaa-
liehdokkaaksi tuleviin vaaleihin.

Aki Lilja pääsi läpi varsinaiseksi val-

tuutetuksi. Edellisellä kaudella hän toimi 
varajäsenenä, joten päätöksenteossa hän 
on ollut mukana jo pidempään. Valtuus-
ton lisäksi Aki kuuluu elinvoiman ja kas-
vun lautakuntaan, ensin varajäsenenä, 
siirtyen varsinaiseksi jäseneksi kauden 
puolivälissä.

Antti Lasanen on uusin tulija. Upealla 
äänimäärällä suoraan valtuustoon. Antti 
on aktiivinen päätöksentekijä ja kuuluu 
elinvoiman ja kasvun lautakuntaan varsi-
naisena jäsenenä kauden puoliväliin saak-
ka, vaihtaen sitten Akin kanssa paikkaa.

Lisäksi valtuustoryhmäämme kuuluvat 
myös varavaltuutetut Niko Oksa, tarkas-
tuslautakunnan varsinainen jäsen, Mikko 
Holmberg, tarkastuslautakunnan varajä-
sen, Arttu Karila, hyvinvoinnin ja palve-
luiden lautakunnan varajäsen, ja Harri 
Hämäläinen, varavaltuutettu.

Tällä porukalla olemme aloittaneet 
uuden valtuustokauden. Ensimmäinen 
tärkeä kokonaisuus on juuri työn alla, kun 

kunnan strategiaa päivitetään. Työn tulisi 
valmistua kesäkuun loppuun mennessä. 
Lisäksi vuotta rytmittää valmistautumi-
nen hyvinvointialueen toiminnan aloi-
tukseen vuoden 2023 alussa. Olemme siis 
useamman uuden asian äärellä. Pääsemme 
vaikuttamaan myös siihen, millaista tule-
vaisuutta luodaan. Me perussuomalaiset 
olemme kuntalaisen puolella.

Tulevana kesänä olemme jälleen tavat-
tavissa telttatapahtumissa. Ensimmäinen 
kalentereihin merkitty muuramelainen 
tilaisuus on markkinat, jotka tauon jäl-
keen palaavat tutulle paikalleen Muura-
men keskustaan. 

Tulkaahan moikkaamaan ja vaihtamaan 
ajatuksia ja kuulumisia. Uudet jäsenet 
ovat myös tervetulleita toimintaamme! 

Nähdään!

Aurinkoista kevättä toivottaa
PERUSSUOMALAISTEN VALTUUSTORYHMÄ

Muuramen kunta onnittelee kunniamerkkien saajia huomionosoituksen johdosta. 
Kuvassa yrittäjä Juha Mutanen, Kuntaliiton erityisasiantuntija Sami Niemi sekä 
Muuramen kunnanjohtaja Ari Ranta-Aho.

Kunniamerkkejä
Muurameen
Koronarajoitusten lievennyttyä kunnan-
valtuusto kokousti pitkästä aikaa viras-
totalolla valtuustosalissa. Remontoiduis-
sa tiloissa järjestetyn kokouksen alkuun 
saatiin juhlava avaus, kun valtuuston 
puheenjohtaja Ville Väyrynen ja II vara-
puheenjohtaja Tiina Mikkola luovuttivat 
kunnan hakemat kunniamerkit. 

Tasavallan presidentti oli myöntänyt 
viime itsenäisyyspäivänä pitkäaikaisel-
le kunnanjohtaja Ari Ranta-aholle Suo-
men Leijonan ritarimerkin, Muuramen 
entiselle hallintojohtaja Sami Niemelle 
Suomen Valkoisen Ruusun ansioristin 
sekä pitkän valtuusto- ja järjestöuran jo 
tähän mennessä tehneelle yrittäjä Juha 
Mutaselle Suomen Valkoisen Ruusun I 
luokan mitalin kultaristein.

Neljänsillä annoksilla pyritään tehostamaan 
yli 80-vuotiaiden suojaa vakavaa, sairaala-
hoitoista tautia vastaan, sekä ennen kaikkea 
vähentämään iäkkäiden koronasta johtuvia 
kuolemia. Neljännen koro narokoteannoksen 
voi ottaa, kun edellisestä rokotuksesta on 
kulunut aikaa 3 kk.

Iäkkäiden hoivakodeissa neljänsiä annok-
sia suositellaan kaikille ilman varsinaista 
alaikärajaa. Neljättä annosta ei kuitenkaan 
katsota tarpeelliseksi esimerkiksi kehitys-
vammaisten hoivakodeissa asuville nuo-
remmille henkilöille, vaan suositus kos-
kee nimenomaan iäkkäitä. Jos taustalla on 
sairastettu korona, niin se korvaa yhden 
rokoteannoksen.

Aikoja koronarokotukseen Muurames-
sa voi varata 28.3. alkaen numerosta: 014 
659 309.

Yli 80-vuotiaat 
voivat varata 
aikoja 4.
koronarokote-
annoksille

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?

Kesän 2022 
uimakoulut

Tarkempaa tietoa 
seuraavassa lehdessä 

sekä muurame.fi/
uimakoulut

Ilmoittautuminen
alkaa 4.5. klo 12

Muuramen uimahalli  
Aallottaressa

Muuramen kunnanhallitus päätti yksi-
mielisesti 14.3.2022, että Ukrainan 
sodan uhreille annetaan tukea 1 euro 
/ Muuramen kunnan asukasmäärä eli 
yhteensä 10 433 euroa. Avustus makse-
taan Suomen Punaiselle Ristille. 

Muurame antaa 
tukea Ukrainan 
sodan uhreille  
1 euro / asukas
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Niittyahossa vietettiiin 
Varhaiskasvatuspäivää

Niittyahon päiväkoti kutsui kunnanhalli-
tuksen ja hyvinvoinnin ja palveluiden lau-
takunnan seuraamaan, miten ryhmässä 
toteutuu kunnan varhaiskasvatussuun-
nitelma.  

Varhaiskasvatusta toteutetaan päivä-
kodeissa moniammatillisesti tiimeissä, 
joissa tällä hetkellä on opettajia, lasten-
hoitajia ja avustajia. Kokopäiväpeda-
gogiikka mahdollistuu toimittaessa 
yhdessä kunkin erityisosaaminen huo-
mioiden – opettajalla on päävastuu toi-
minnan pedagogisesta suunnittelusta, 
vaikuttavuuden arvioinnista ja kehittä-
misestä.

Varhaiskasvatuksen sosionomin teh-
tävänkuvaa laaditaan parhaillaan täy-
dentämään tiimejä lasten kasvun ja ke-
hityksen sekä perheiden hyvinvoinnin 
tukemiseksi.

Opeta - älä oleta
Niittyaho on mukana LUonnontieteet ja 
MAtematiikka – LUMA2024 valtakun-
nallisessa kehittämistyössä ja tämä nä-

Valtakunnallista Varhaiskasvatus-
päivää vietettiin 17.3.2022.  
Tavoitteena oli tarkastella 
päiväkotien toimintaa opettajan 
työn näkökulmasta.  

Vieraille tarjottiin kahvia ja lasten leipomia sämpylöitä sekä evästystä millaisin 
keinoin Muuramen varhaiskasvatusta voisi edelleen kehittää.

kyy projekteina ja aktiivisena yhteistyönä 
LUMA Suomen ja eri yliopistojen kanssa. 
Korona-ajan digiloikka toi Niittyahoon 
niin Jyväskylän kuin Helsingin ja Oulun-
kin yliopistot virtuaalisesti tutkimustyö-
pajojen muodossa.

LUMA2024 -toimintaa myös dokumen-
toidaan aktiivisesti ja tehdään näkyväksi 
esimerkiksi Instagram-päivityksin. Pro-
jektit eivät ole irrallisia esityksiä vaan 
projektioppiminen on toimintatapa, jos-
sa aihetta työstetään monin eri tavoin: 
kielen, matematiikan, tietotekniikan ja 
taiteiden keinoin toiminnallisesti, kuten 
lapselle on luontaista.  

Myös kokopäiväpedagogiikka on 
kehittämisen kohteena, jotta kaik-
ki päivän hetket nähtäisiin ja hyödyn-
nettäisiin arvokkaina oppimisen mah-
dollisuuksina; mottona ”OPETA – ÄLÄ 
OLETA”.

Kaveri- ja tunnetaidot vahvistuvat oh-
jauksessa ja harjoituksen kautta; projek-
tien ryhmätyöskentely konkretisoi mi-
ten tarvitaan erilaista osaamista, jotta 
yhteinen tavoite saavutetaan ja kuinka 
epäonnistuminen on osa oppimispro-
sessia.

Luonto oppimisympäristönä
Kaikissa Muuramen varhaiskasvatusyk-
siköissä on hyvät mahdollisuudet päästä 
lähiluontoon ja LUMA2024 verkostossa 

Kasper Patinen ja Niilo Kärnä näyttivät Jani 
Kylmälahdelle miten shakkia pelataan. 

pyritään hyödyntämään entistä enem-
män luontoa oppimisympäristönä. 

 Luottamushenkilöiden vierailu päi-
väkodissa mahdollisti vuorovaiku-
tuksen, jonka kautta välittyi moni-
puolisemmin tietoa, kuin esittelijän 
papereista toimielinten kokouksissa.  

 Niittyahon päiväkoti kiittää lämpi-
mästi niitä, jotka saivat aikatauluihinsa 
järjestymään vierailun. Muuramen päi-
väkodeissa on koronan sen taas sallies-
sa aina avoimet ovet: tervetuloa tutus-
tumaan!  

SUVI-JAANA AHO

KUVAT: JAANA RISSANEN

Valtuusto käsitteli kokouksessaan 
21.3.2022 kuntalaisten ja valtuutettujen 
tekemiä aloitteita. Yhtenä käsiteltävänä 
asiana oli kuntalaisaloite koirapuistos-
ta. Aloite on parhaillaan valmisteltava-
na elinvoiman ja kestävän kasvun lauta-
kunnalla. Aloite toimitettiin kuitenkin 
tiedoksi valtuustolle, sillä mikäli hanke 
etenee, se kuuluu kaavoituksen osalta val-
tuuston päätettäväksi.

Lautakunta on päättänyt, että liikunta-
puiston asemakaavoituksen yhteydessä 
laaditaan hanketta koskeva osallistumis- 
ja arviointisuunnitelma loppuvuodesta 
2022 ja mahdollinen aluevaraus koirapuis-
tolle tutkitaan kaavaprosessin yhteydessä. 
Päätös hankkeen toteuttamisesta tehdään 
tämän jälkeen. Toteutuessaan hanke val-
mistuisi aikaisintaan vuonna 2025.

Lisätietoja antavat tarvittaessa:

kehittämisjohtaja 
Susanna Paananen 
p. 044 704 6280 

liikuntajohtaja 
Hannele Alanärä 
p. 040 582 5066

Koirapuiston 
paikkaa selvitetään 
kaavoituksen 
yhteydessä

Muuramen Yritys järjesti lapsille parin 
vuoden tauon jälkeen hiihtotapahtu-
man. Osallistujia eri ikäsarjoihin saatiin  
mukaan kiitettävästi, lähes 80 lasta. La-
dut olivat mitä parhaimmassa kunnos-
sa – kiitos siitä kunnan latumestareille. 
Luisto-ongelmia ei varmaan ollut kenel-
läkään. Hiihdot käytiin läpi erinomaisen 
aurinkoisessa säässä. Pakkasta oli vain 

Lasten hiihtokisat 
aurinkoisessa 
säässä

Luka Tuimala valmistautumassa omaan 
hiihtosuoritukseensa.  

muutama aste ja tuulta ei nimeksikään. 
Runsasluminen talvi, olympiahuuma 

ja suomalaisten hyvä menestys hiihto-
laduilla ovat innoittaneet laduille tänä 
talvena enemmän hiihtäjiä kuin aikai-
sempina talvina. Tämä näkyi myös seu-
ramme tapahtumassa. Laduilla nähtiin 
ja kuultiin monta iivoa ja kepaa vanhem-
pien ja isovanhempien kovasti kannus-

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

To 7.4. Keittopäivä. Ehtoollishartaus  
(SRK/ Etsivä vanhustyöntekijä  
Johanna Kotkavuori, Kataikko ja Hagman)

 To 14.4. Hiljainen viikko 
Ei Lähimmäisen Kammaria

 To 21.4. Tanssituokio  
(Kunta/ Anne-Marika Turpeinen ja Sirpa Lahtinen)

 To 28.4. Kevätulkoilua, makkaranpaistoa  
(SPR/ Vuorinen)

To 5.5. Kevätjuhla 
Kammarin 30-vuotisjuhla  
yhdessä Kevakerhon kanssa

taessa. 4-vuotiaat ja nuoremmatkin pun-
nersivat pitkän hiihtomatkan reippaasti. 
Se oli liikunnan iloa parhaimmillaan. 
Kaikki palkittiin osallistumismitalilla ja 
mehulla.

Hiihtäjien ajat löytyvät seuramme sivul-
ta osoitteessa www.muuramenyritys.net.

 
MARTTI MUHONEN



Numero 5, 6.4.2022 5

 
 

 

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

Kuluneet vuodet ovat saaneet 
jokaisen meistä tekemään 
ainakin jotain muutoksia omaan 
elämäämme. Myös yrittäjät 
ovat olleet muutosten tuulten 
armoilla. 
On kuitenkin muistettava, ettei kaik-
ki muutokset ole aina huonoja, on myös 
tehty paljon hyviäkin asioita ja toisinaan 
vasta pakko saakin katsomaan asioita 
vähän ”boksin ulkopuolelta”, uudistaen 
ja uudistuen.

Nyt kuitenkin suunnataan katseet 
eteenpäin ja toivomme, että maailman 
myllerrys tasaantuu mahdollisimman 
pian. Arvokkaaksi voimavaraksi on ym-
märretty taas aidot kohtaamiset, ver-
kostoituminen, vertaistuki, terveys ja 
ihan vain arkinenkin juttuseura. Näitä 
mahdollisuuksia Muuramen Yrittäjät-
kin haluavat nyt erityisesti tarjota jäse-
nilleen alkaneen vuoden aikana. 

Hallituksen järjestäytymiskokouk-
sessa päätettiin vuoden 2022 teemoiksi 
juuri Yhteistyö ja Yhteisöllisyys. Yhte-

Muuramen Yrittäjien kuulumisia

Muutoksen tuulissa mukautuen, 
yrittäen ja onnistuen

nä tärkeänä yhteistyön muotona hallitus 
pitää kunnan ja yrittäjäjärjestön aktii-
vista yhteistyötä, tästä esimerkkinä on 
kunnan virkamiesten ja yrittäjien hal-
lituksen säännölliset yhteiset lounas-
tapaamiset, joissa päivitetään kuulu-
misia puolin ja toisin. Lisäksi olemme 
erityisesti yrittäjinä uuden edessä, kun 
kunnassa aloittaa nyt keväällä uusi yri-
tysasiantuntija. Hallitus haluaa luoda 
vahvan ja eteenpäin vievän yhteyden hä-
nen kanssaan, jotta mm. kaikilla yrittä-
jillä olisi mahdollisimman matala kyn-
nys tarvittaessa ottaa häneen yhteyttä.

Vaalimme jatkumoa yrittäjyydelle
Kevään aikana Yrittäjät tekevät Nisulan-
mäen koulun oppilaiden kanssa yrittä-
jä-yhteistyötä, jonka tarkoituksena on 
tutustuttaa oppilaita juuri yrittäjän ar-
keen, hypätään siis perinteisiä TET- ja 
taksvärkkijaksoja hieman syvemmälle. 
Yrittäjien hallitus näki tämän mahdol-
lisuuden yhteistyöhön erittäin tärkeä-
nä ja toivookin tästä alkavan jokavuoti-
nen perinne, jolla heräteltäisiin tärkeää 
kiinnostusta yrittäjyyttä kohtaan. 

Kevään yhteistyöhön mukaan lähti-
vät haastekampanjalla seuraavat yri-
tykset: 

∙ Riihos Oy/ Jarkko Jalonen
∙ Höyste Oy (Anoppila)/Seija Heikkilä
∙ Premeka Oy/Juha Keto-Tokoi
∙ M-Levy Oy/Niko Puhakka
∙ Serimedia Oy/Maiju ja Simo Manninen 
∙ Ommellinen Oy/Liisa Häkli
∙ Keski-Suomen Yrityskiinteistöt Oy/ 
 Juha Mutanen
∙ Soitin Jylhä Oy/Jyrki Jylhä
∙ Bemax Oy (Vaihtoautomaa)/ 
 Niko Leskinen
∙ Alive Training & Therapy Oy/ 
 Markus Metsänen
∙ Silee Oy/Katariina Leskinen 
∙ Weikko Trading Oy/Veikko Pitkälä

Kiitos kaikille osallistujille jo nyt, 
tämä on tärkeää työtä yrittäjien ja Muu-
ramenkin elinvoiman kannalta! Lisäksi 
Muuramen Yrittäjät tulevat perinteisesti 
muistamaan taas keväällä yrittäjähen-
kisiä opiskelijoita stipendeillä niin Ni-
sulanmäen koululta kuin Muuramen lu-
kiostakin.

Tulevan kevään ja kesän tapahtumia 
jäsenille
Koitamme järjestää kaikkia jäseniä kiin-
nostavia tapahtumia pitkin vuotta. Nyt 
jo kalenteriin voi merkitä muutaman 
kevään ja kesän päivämäärän, jolloin 
paikalliset yrittäjät pääsevät kokoontu-
maan ja verkostoitumaan: 

∙ Keski-Suomen Yrittäjäjuhla  
 Paviljongilla la 23.4.  
 (ilmoittautuminen 8.4. mennessä)

∙ Muuramen Yrittäjien yleinen  
 kokous Anoppilassa + Yrittäjäilta  
 yritysvierailuineen yhteistyössä  
 Muuramen kunnan kanssa ti 24.5. 
 
∙ Grillikoulu Syrjälän tilalla ti 21.6. 

Kaikista näistä ja muistakin tulevista 
tapahtumista laitetaan sähköpostia ja 
muistutellaan yrittäjien some-kanavilla.

Myötätuulta ja menestystä kaikille!

MUURAMEN YRITTÄJIEN HALLITUS
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Muuramen kunnassa taaperoiden 
luontosuhteen vahvistaminen on 
otettu osaksi Liikkuva Muurame 
-strategiaa. 

Turun ammattikorkeakoulun Kuntoutuk-
sen ja liikunnan integraation YAMK-opin-
noissa toteutetussa kehittämisprojektissa 
neuvolan ja perhetyön välille kehitettiin 
Luontoaskel taaperon tahdissa -toiminta-
malli. Kehittämisprojektista vastasi terve-
ydenhoitaja Lotta Katajapuu-Rutanen.

Luontoaskel taaperon tahdissa – Luon-
tosuhteen vahvistaminen perhekeskuskon-
tekstissa -kehittämisprojektin tavoittee-
na oli lisätä perheiden, perheohjaajien 
ja terveydenhoitajien ymmärrystä taa-
peroikäisen lapsen kehityksestä sekä 
luontokontaktien, fyysisen aktiivisuu-
den ja unen vaikutuksista pienen lapsen 
hyvinvointiin. Tavoitteena oli myös ke-
hittää uudenlaista tapaa lähestyä pikku-
lapsiperheiden arjen haasteita neuvolas-
sa sekä perheohjauksessa.  

Luonnosta apua haasteisiin
Luontoaskel-toimintamallissa neuvo-
lassa ja perheohjauksessa pyritään otta-
maan taaperoikäisten perheissä ulkoi-
lua ja luonnossa oleilua aktiivisemmin 
puheeksi. Lisäksi voidaan pohtia, voi-
siko ulkoilua ja luontokontakteja lisä-
tä arkeen ja näiden avulla vaikuttaa taa-
peroperheissä yleisiin haasteisiin kuten 
vuorovaikutuspulmiin, uniongelmiin ja 

Luonto tukee lasta
tahtoikäisen tunteenpurkauksiin. Neu-
volan ja perheohjauksen välille kehi-
tettiin Luontoaskel-lähete, jolloin per-
heohjaajat tietävät, että perhettä voisi 
kiinnostaa lähestyä arjen pulmia luon-
non ja liikkumisen hyvinvointihyötyjen 
kautta.

Kehittämistyötä tehtiin yhteistyös-
sä neuvolan ja TOIVO-perheohjauksen 
kanssa palvelumuotoilun menetelmiä 
hyödyntäen. Luontoaskel-lähetteen li-
säksi neuvolan verkkosivuille on koottu 
Luontoaskel taaperon tahdissa-tietosivu 
perheille ja muillekin aiheesta kiinnos-
tuneille. Sivustolle on kerätty tutkittua 
tietoa unen ja liikkumisen vaikutuksis-
ta taaperon kehitykselle, vinkkejä mi-
ten ja missä voi Muuramen alueella taa-
peron kanssa liikkua luonnossa sekä 
linkkilista, josta löytyy tukea ja neuvoja 
taaperon kehityksen tueksi.

Luontoaskel taaperon tahdissa -toi-
minta täydentää Liikkuva Muurame 
-toiminnan palveluketjua eri-ikäisil-
le kuntalaisille. Kunnassa on kehitetty 
viime vuosien aikana poikkihallinnol-
lisella yhteistyöllä toimintamallit Liik-
kuva varhaiskasvatus, Liikkuva koulu, 
Liikkuva opiskelu ja Liikkuva aikuinen. 
– Tämän taaperoiden toimintamallin 
avulla pystymme laajentamaan Liik-
kuva Muurame -strategian toteutuksen 
myös perheiden pienimpiin, iloitsee lii-
kuntajohtaja Hannele Alanärä.

Luontoaskelia koko perheelle
Taaperoikä on merkittävä vaihe fyysi-
sen ja motorisen kehityksen, tunnesää-
telytaitojen ja oppimisen kannalta ja 
fyysisellä aktiivisuudella näitten kehit-
tymistä voidaan tukea. Luonnossa fyy-
sinen aktiivisuus lisääntyy ja motoriset 
taidot vahvistuvat poluilla kulkien ja ki-
ville kiipeillen. Luonnossa oleilu lievit-
tää stressiä, kohentaa mielialaa ja tukee 
lasten sosiaalisten taitojen kehittymistä 
mm. monipuolistamalla leikkejä. Vas-
tustuskyky kasvaa, kun pienet sormet 
tutkivat sammalia ja marjamättäitä ja 
ulkoilu rytmittää taaperon päivää ja sen 
myötä voi pidentää yöunta. Ulkoilu ja 
luonnon äärellä vietetty aika on aina pa-
rempi vaihtoehto ruutuajalle, jonka on 
todettu heikentävän unta ja ravitsemus-
ta, lisäävän paikallaanoloa ja vaikut-
tavan jopa heikentävästi kielelliseen ja 
kognitiiviseen kehitykseen pienillä lap-
silla. Meidän aikuistenkin on hyvä huo-
lehtia omasta hyvinvoinnistamme, jotta 
jaksamme huolehtia jälkipolvestamme 
ja heidän oikeuksistaan terveeseen ja 
hyvinvoivaan tulevaisuuteen. Otetaan 
yhdessä luontoaskeleita!

TEKSTI JA KUVAT: LOTTA KATAJAPUU-RUTANEN 

Luontoaskel-toimintamallin kehittämi-
sestä vastasi terveydenhoitaja Lotta 
Katajapuu-Rutanen osana YAMK-
opintojaan.

Metsä tarjoaa taaperolle runsaasti mahdollisuuksia eri taitojen harjoitteluun. Luonto-
altistukset lisäävät myös vastustuskykyä.

Rehtori Petri Palve halusi laittaa kor-
tensa kekoon ensi syksynä valmistuvan 
Mäkelänmäen koulun rakentamispro-
jektissa ja piti oman työelämään tutus-
tumispäivän eli TET-päivän 28.2.

– Osallistun muutenkin koulun suun-
nitteluun ja raksakokouksiin, joten oli 
aika luontevaa kääriä hihat ja lähteä päi-
väksi raksalle auttamaan, Palve kertoo.

Projekti sujuu mallikkaasti
Mäkelänmäen koulun rehtorina vuo-
desta 2020 toiminut Palve odottaa in-
nolla uuden koulun valmistumista. 
Vanha koulu seisoo uuden vieressä ja 
Palve näkee päivä päivältä kuinka uusi 
koulurakennus valmistuu.

– Yllättävän vähän rakentaminen on 
haitannut arjen koulutyötä. 

Suurimpana haasteena on ollut väli-
tuntialueiden jakaantuminen kolmelle 

Reksin TET-päivä Mäkelänmäen koululla
alueelle. Työväentalon piha on onnek-
si saatu vuokrattua koulupäivien ajaksi 
kuluvaksi lukuvuodeksi.

– On tärkeää että oppilailla on välitun-
tisin tilaa liikkua ja mielekästä tekemistä.
Ensi syksynä tilanne korjaantuu, kun uu-
den alapihan kenttäalueineen pitäisi olla 
jo välituntikäytössä. 

Rehtorin TET-päivän pituus oli nor-
maali rakennushenkilön työpäivän pi-
tuus 7–15.30 puolen tunnin ruokatauol-
la.  Päivän työtehtävinä perehdytyksen 
jälkeen oli kahden ”kylän” väliseinien 
villoitusta ja levyttämistä.

– Onneksi oli kokemusta raksahom-
mista jo vuosien takaa, oman talon ja 
mökin remontoinnista sekä edellisestä 
kouluhankkeesta. 

JOHANNA SELL

Mäkelänmäen koulu otetaan käyttöön tammi kuussa 2023. Rehtori Petri  
Palven TET-päivä kului nopeasti raksalla aurinkoisessa säässä. 

Viime vuoden lopussa järjestetyn Muu-
ramen tulevaisuuskyselyyn vastan-
neiden kesken arvottiin kolme Muura-
me-tuotekassia. Arpaonni suosi  Riikka 
Kumpulaista Petri Palomäkeä ja Sirpa 
Leskistä.

Palkinnot on luovutettu voittajille. 
Valtavasti onnea kaikille!

Arvonnan voittajat
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Ritva-Sofia Lintulle
Osmansolmu
Muuramelaiselle keramiikka-
taiteilija Ritva-Sofia Lintulle 
myönnettiin 23.3. Kalevalaisten 
Naisten Liiton Osmansolmu-
tunnustus. 

Osmansolmu on ikiaikainen onnea 
tuottava merkki. Se on myös Kalevalais-
ten Naisten Liiton Elsa Vuorjoen rahas-
tosta myönnettävä korkein tunnustus, 
joka innostaa kalevalaisia naisia jär-
jestötyössään. Osmansolmuja on jaet-
tu vuodesta 1979 lähtien. Suomalaisen 
kulttuurin vaaliminen ja edistäminen 
on kaikille Osmansolmun saajille sydä-
men asia ja koko elämän kantava voima.

Ritva-Sofia Lintu on toiminut Jyväs-
kylän Kalevalaisten Naisten hallituk-
sen aktiivisena jäsenenä vuosina 2002–
2016. Hän on ollut jäsenyytensä ajan  
monipuolisesti mukana yhdistyksen 
toiminnassa tapahtumien suunnitteli-
jana ja toteuttajana sekä valovoimaisena 
esiintyjänä niin paikallisesti kuin valta-
kunnallisesti. Linnun laaja-alainen tai-
teilijuus on tuonut syvyyttä sekä Jyväs-
kylän Kalevalaisten toimintaan ja että 
koko Kalevalaisten naisten verkostoon, 
Kalevalaisten Naisten Liiton tiedottees-
sa kerrotaan. 

Jäätyään eläkkeelle opettajan töis-
tä Lintu innostui rakutekniikasta ja on 
tehnyt satoja Kalevala-aiheisia kera- Lintu sai rintaansa uniikin Osmansolmun, jonka on suunnitellut Börje Rajalin ja 

valmistanut Kalvela Koru Oy. 

miikkatöitä, joita on ollut näyttelyissä 
mm. Keski-Suomen museossa, Valamon 
luostarissa, Turussa Pyhän Henrikin 
ekumeenisessa Taidekappelissa ja Muu-
rame 100 -taidenäyttelyssä nuorisoseu-
rantalolla. Viimeisin ponnistus on tai-
dekirja, jonka hän kokosi kesällä 2021 
Kullervo-aiheisista töistään. Tätä ennen 
ovat ilmestyneet runo- ja rakutaidekir-
jat Kiisseliviikset (2001) sekä Kalevalan 
naiset (2003) yhdessä Anneli Koposen 
kanssa. Jälkimmäisessä teoksessa Lin-
nun rakutyöt kuvittivat Kalevalan ru-
noja, jotka kertovat sekä eepoksen kes-
keisistä että vähemmän tunnetuista 
naishahmoista.

JOHANNA SELL

Jyväskylän Kalevalaiset Ry luovutti Lintulle Osmansolmun ja onnitteli juhlapäivänä.

Ritva-Sofian aviomies Unto Lintu valmisti kehykset pääsiäistripyykkiin. 

Kullervon vanhemmat -teos sai 
kulmiinsa sirot kukat, joiden malli löytyi 
Muuramenharjulta. 

Kunnan uuden jättihankkeen, Mäke-
länmäen koulun harjannostajaisia vie-
tettiin 31.3. Tilaisuus alkoi työmaakier-
roksella, jossa vieraille esiteltiin iso osa 
talosta ja kerrottiin sen rakennusvai-
heista. 

Valoa tulvivassa talossa on haluttu ot-
taa huomioon ergonomia, ekologisuus, 
esteettisyys ja akustiset olosuhteet. Li-
säksi valaistukseen, sisäilman laatuun, 
viihtyisyyteen, järjestykseen ja siiste-
yteen on kiinnitetty erityistä huomio-
ta. Koulun värimaailma on suunniteltu 

Mäkelänmäen uudella koululla
harjannostajaiset

harmoniseksi – lämpöä henkii myös ra-
kennuksen ulkopinta, jossa on lautaver-
hoilu.

Uuteen koulurakennukseen sijoittu-
vat luokat kolmannesta kuudenteen ja 
yksilöllisen opetuksen pienryhmät, yh-
teensä 500 lasta. Hankkeen kustannus-
arvio on n. 16 miljoonaa euroa. 

Harjakaiset jatkuivat naapurikoulun 
ruokasalissa, jossa tarjottiin hernekeit-
toa ja kahvit. Tilaisuudessa esiintyi Mä-
kelänmäen koulun lapsikuoro.
JOHANNA SELL

Kantaisät Ilmarinen, Lemminkäinen ja Väinämöinen olivat isotöisiä teoksia, joihin 
Lintulla on erityinen tunnearvo.
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Röntgenhoitajana sairaala Novassa työskentelevä Nina Mäkinen harjoittelee 
voimanostoa salilla 3-4 kertaa viikossa työn ja jaksamisen mukaan. 

Muuramen Yritystä edustava  
Nina Mäkinen nosti 12.2.2022 
avoimen sarjan kultaa 
varustevoima-noston SM-
kisoissa sarjassa alle 69 kg 
tuloksella 315 kg .

Nina Mäkinen aloitti voimanostouran-
sa puolivahingossa keväällä 2016. Kipi-
nä lajiin sai alkunsa henkilökohtaisesta 
menetyksestä ja sairastumisesta – uusi 
laji täytti tyhjiön Mäkisen elämässä ja toi 
mukanaan paljon iloa ja uusia kavereita.

Mäkinen oli työpaikan kuntosalilla 
törmännyt joskus vuosia aikaisemmin 
tuttavaansa Timo Rautiaiseen, joka 
yritti innostaa häntä voimanoston pa-
riin. Rautiainen oli tuonut voimanos-
ton Muuramen Yritykseen 70-luvulla ja 
on itse tehnyt pitkän kilpailu-uran la-
jin parissa. Ajatus voimanostosta ei sil-
loin vielä ottanut tuulta alleen, Mäkinen 
treenasi salilla lähinnä peruslihaskun-
toa ja teki jalkatreenejä.

Vuonna 2015 Mäkinen sai diagnoosin 
MS-taudista ja vuoden 2016 alussa hän 
joutui lopettamaan rakkaan hevosensa. 

– Olin hukassa ja mietin mitäpä sitä 
elämälläni tekisin. Samoihin aikoihin 
törmäsin ruokalassa taas Rautiaiseen ja 
heitin hänelle kommentin, että milloin 
aletaan treenaamaan. Siitä se ajatus sit-
ten lähti, Mäkinen kertoo.

Heti kilpailemaan
Kuusivuotiaasta asti ratsastusta harrasta-
neelle ja nuoruusvuotensa kilpaa ratsasta-
neelle Mäkiselle oli luontevaa, että hän al-
koi kilpailemaan voimanostossa.

– En ole missään nimessä ihminen, 
joka motivoituu vain salilla käymisestä.

Mäkinen kertoo olevansa laiska sielu 
ja yrittäisi päästä salilla vain helpoim-

Uusi laji toi SM-kultaa 
ja iloa elämään

Alavudella kisattiin Boreal 
Hanmoodon ottelusalikilpailut, 
joissa muuramelaiset pärjäsivät 
loistavasti. Kilpailijoiden 
ikähaarukka oli kisoissa 6–46 
vuotta.

Kaikki ottelijat olivat uuden edessä. D-sar-
jassa otelleet Aleksit osallistuivat ensim-
mäistä kertaa kilpailuihin. Otteluissa 
oteltiin 2x1 minuutin erillä ja sallittuja 
tekniikoita olivat lyönnit ja potkut keski-
vartaloon, sekä jalasta kiinniottaminen 
ja kaataminen. Ottelut oteltiin D-sarjassa 
semikontaktilla, eli tuomari puuttui her-
kemmin ottelijoiden voiman käyttöön.

Kokeneempien C-sarjalaisten: Aar-
nin, Paavon ja Tuomaksen kisat oteltiin 

Muuramelaiset
menestyivät

Boreal Hanmoodo Muurame Ry -seuran vetäjä Antti Junikka sekä mitalin otelleet  
urheilijat Aleksi Vesiaho, Tuomas Sääskilahti, Aleksi Mäkinen, Paavo Mäki-Välkkilä ja 
Aarni Sirén.

ensimmäistä kertaa täydellä kontaktil-
la. Sarjan otteluissa sai lisäksi käyttää 
monipuolisemmin potkutekniikoita ja 
kaataa vastustajan maahan erilaisil-
la kampeilla ja heitoilla. Kilpailuissa on 
painoluokat.

Muuramelaisten sijoitukset:
Tuomas Sääskilahti  C-sarjan kultaa
Paavo Mäki-Välkkilä  C-sarjan kultaa
Aarni Sirén  .................C-sarjan hopeaa
Aleksi Mäkinen  ..........D-sarjan kultaa
Aleksi Vesiaho  ............D-sarjan hopeaa

Seuraavaksi Alavudella otellaan Boreal 
Hanmoodon SM-kilpailut 21.5.2022,  jois-
sa muuramelaiset kilpailijat ovat myös 
edustettuina.

Artikkeli ja kisatulokset:  
https://www.borealhanmoodo.com/l/
maaliskuun-salikisat-oteltiin-aurinkoi-
sissa-merkeissa/

ANTTI JUNIKKA

EE
KA

 R
AU

TI
O

malla, jos ei olisi palava halu kilpailla.
– Olen tosin kova jännittämään kil-

pailuja ja aina ennen kisoja mietin, että 
miksi ihmeessä tätä tulee tehtyä. Tun-
nelma kisoissa on kuitenkin niin mah-
tava, että sinne haluaa aina uudelleen. 

Mäkinen aloitti kilpauransa klassises-
sa voimanostossa, jossa kilpaillaan ilman 
tukea antavia varusteita.  Pari vuotta sit-
ten hän innostui varustevoimanostosta ja 
siitä hän nappasi tänä vuonna SM-kultaa.

– Tässä lajissa nälkä kasvaa syödessä 
ja nostetut kilot ruokkivat nälkää ja aja-
vat treenaamaan lisää. Salilla on tuttu 
luottoporukka, joiden kanssa huumori 
on helppoa ja hyvä fiilis ajaa minut par-
haisiin suorituksiini, Mäkinen kertoo. 

– Tulevaisuudesta ei kukaan tiedä, 
mutta niin kauan kuin MS-tautini sallii, 
jatkan treenaamista. 

Palautuminen tärkeää
Silloin tällöin Mäkisen mielessä kytee 
pieni pelko, miten tauti tulee jatkossa vai-
kuttamaan voimien kehittymiseen ja jak-
samiseen. 

– Toistaiseksi kaikki on mennyt koh-
tuullisen hyvin. Kehittymistä tapahtuu 
koko ajan, vaikkakin ehkä hitaammin 
kuin haluaisin.

Mäkinen joutuu kiinnittämään pal-
jon huomiota palautumiseen ja mietti-
mään treenien jaksottamista väsymyk-
sen mukaan. 

– Väsyneenä salille ei kannata mennä, 
silloin ei tule kuin paha mieli. Silloin 
kun kulkee, niin kulkee todella hyvin. 

Vuodesta 2018 alkaen Mäkistä valmen-
tanut Harri Hagfors kertoo Mäkisen ole-
van todella helppo valmennettava.

– Nina noudattaa valmennusohjel-
maa säntillisesti. Välillä pitää treeniä 
vähän rauhoittaa taudin takia ja antaa 
enemmän aikaa palautumiseen. Tek-
niikan kanssa on ollut haasteita ja sen 
eteen tehdään töitä jatkuvasti.

Voimanosto on terapiaa
Mäkinen suosittelee liikuntaa ja  voima-
harjoittelua kaikille MS-tautia sairastavil-
le. On hyvä pitää toimintakykyä yllä aktii-
visesti mahdollisimman pitkään. 

– Kaikkien ei tarvitse eikä pidäkään 
lähteä kilpailut mielessä tähän lajiin. 
Voimanosto on terapiaa sekä keholle-
ni että mielelleni ja salilta olen löytänyt 
suurimmat kannustusjoukot, tsemppaa-
jat ja eteenpäin piiskaavat ystävät. 

Tautiin kuuluva fatiikkioireilu voi olla 
välillä lamaannuttavaa. Mäkinen ker-
too, että toisinaan kyyneleet kihoavat 
silmiin jo pelkästä ajatuksesta, että pi-
täisi vielä töiden jälkeen lähteä sohvalta 
salille. 

– Jään sohvalle sinä päivänä, kun uu-
pumus on pahimmillaan. Olen oppinut 
olemaan itselleni armollinen.

JOHANNA SELL
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Säästöpankki Sinetti laajentaa toimin-
taansa Keski-Suomessa ja avaa huhtikuun 
aikana palvelupisteen Muuramen kauppa-
keskukseen yhdessä Sp-Koti Tanja Heino-

muurame.fi/tapahtumat

Kirjametsä-näyttely
21.2.–20.4.2022 
Muuramen kirjasto

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 

Kino Metso: Maija Isola,  
Pohjolan satoa, Armotonta menoa 
ja Etsivätoimisto 
Henkka & Kivimutka
13.4.2022 klo 15.30
Muuramen Kulttuurikeskus, 
Muuramesali, Nisulantie 1

MLL Iltaperhekahvila  
joka toinen keskiviikko
Ke 13.4. klo 17.30–19
Perhekahvilaan ovat tervetulleita 
kaikki äidit, isät, isovanhemmat ja 
lapset, Perhekeskus, Virastotie 5

Muuramessa tapahtuu

•• 

• 

LEIRILLÅ VOIT MM .. HENGAILLA, PELA�bl:::A, 
NAUTTIA LOMASTA JA T0itJSTtJa tJtJSIIN 

KAVEREIHIN. 

LEIRI ON SUUNNATTU VUONNA 2010 JA 2009 
SYNTYNEILLE NUORILLE. LEIRIN HINTA 20€/HLÖ 

JOKA MAKSETAAN ILMOITTAUTUMISEN 
YHTEYOESSÅ.����-

ILMOITT AUTUMINEN AUKEAA 19.4. 
SITOVAT ILMOITTAUTUMISET 17.5. MENNE SS. 

ILMOiTT AUTUMiSET: 
WWW. MUURAME.Fi VALiTSE PIKALINKEIST �. 

---iLMOiTT AUTUMiNEN 
->LAPSET JA NUORET 

LISÄTIEDOT 
TANJA NUORISO-OHJAAJA 

P. 040 506 2876
  OUTI NUORISO-OHJAAJA 

P. 050 573 6103

•

Säästöpankki Sinetti laajentaa toimin-
taansa Keski-Suomessa ja avaa huhtikuun 
aikana palvelupisteen Muuramen kauppa-
keskukseen yhdessä Sp-Koti Tanja Heino-
nen Oy LKV:n kanssa. 

– Sp-Kodin kanssa jatkuneen yhteis-
työn seurauksena pankin toimialue 
laajenee luontevasti Muurameen. Pal-
velemme nykyisiä ja tulevia asiakkai-
tamme yli konttori- ja aluerajojen yhdis-
täen digitaaliset kanavat ja paikallisen 
palvelun. Me Sinetissä haluamme pal-
vella asiakasta heidän itse valitsemis-
saan kanavissa joko verkossa tai kas-
votusten, kertoo Säästöpankki Sinetin 
toimitusjohtaja Hannu Syvänen.   

 – Muuramen seudun asuntomarkki-
noilla on liikenteessä paljon ostajia ja 
kauppa käy, joten on luontevaa laajentaa 
toimintaa myös sinne suuntaan. Muura-
melaisia asunnon ostajia ja myyjiä pal-
velee paljasjalkainen muuramelainen 
kiinteistönvälittäjä, joka tuntee alueen 
ja on toiminut siellä pitkään.  Yhteistyö 
on ollut Sinetin kanssa hedelmällistä ja 
sitä on mukava jatkaa, kertoo Sp-Koti 
yrittäjä Tanja Heinonen. 

Säästöpankki 
Sinetin toiminta 
laajentuu 
Muurameen

Yritysuutisia

Muuramessa tapahtuu

Mitä villiyrttejä voi hyödyntää ruuanlai-
tossa? Mitä kannattaa ottaa huomioon, 
että omasta pihasta saa helppohoitoisen? 
Mitä kaikkea kotitarveviljely voi pitää si-
sällään? 

Tule kuulemaan näistä ajankohtai-
sista aiheista Marttojen ja kunnan jär-
jestämään kotipihailtaan Muuramen 

Kotipihailta järjestetään taas! 
kulttuurikeskuksen Muuramesaliin 
tors taina 7.4. klo 18, kahvitarjoilu klo 
17.30 alkaen. Mukana illassa hortonomi 
Raisa Heino Vihersuunnittelu Saras-
tuksesta, hortatuotekehittelijä Hanna 
Penttilä ja hankevetäjä Riitta Peräinen 
Keski-Suomen maa- ja kotitalousnaisista.  
Vapaa pääsy – tervetuloa!  

Villiyrtit ovat parhaimmillaan alkukesästä ja niiden kerääminen kuuluu jokamiehen
oikeuksiin.

Seuraa tilejämme somessa:



10 Numero 5, 6.4.2022

Muuramen kunta ilmoittaa Muuramentien ja Kinkovuorentien risteysalueen asema-
kaavan vireille tulosta ja Kaijalantien asemakaavan muutos- ja laajennusehdotuksen 
nähtävillä olosta.

1) Muuramentien ja Kinkovuorentien risteysalueen asemakaava vireille.  
Asemakaavalla mahdollistetaan risteysalueen liikennejärjestelyjen parantaminen.

Asemakaava-aineisto on julkisesti nähtävillä Muuramen kirjastossa asiakaspalvelu-
aikoina (os. Virastotie 8) 6.4.–19.4.2022.

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

2) Kaijalantien asemakaavan muutos ja laajennusehdotus. 
Suunnittelualue sijaitsee keskustassa Kinkovuorentien varrella, rajautuen Kotiran-
nan asuntoalueeseen. 

Asemakaava-aineisto on julkisesti nähtävillä Muuramen kirjastossa asiakaspalveluai-
koina (os. Virastotie 8) 6.4.–5.5.2022.

Kaavahankkeesta voi nähtävillä olon aikana esittää kirjallisen muistutuksen, joka 
tulee osoittaa kunnanhallitukselle, PL 1, 40951 Muurame tai info@muurame.fi 

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

Muuramessa 6. huhtikuuta 2022

MUURAMEN KUNTA

KUULUTUS

www.muurame.fi/kuulutukset

PERHEKESKUS
Mukana elämässä.

Avoin päiväkoti:  
maanantaisin ja torstaisin klo 9–12.30

MLL:n Perhekahvila: 
parillisen viikon keskiviikkona klo 10–12 ja
parittoman viikon keskiviikkona klo 17.30–19

Elämän alussa ryhmä: 
parittoman viikon keskiviikkona 13.4. ja 27.4. klo 10–12

Muuramen perhetyön kotatapahtuma
urheilukentän kodalla: tiistaina 12.4. klo 16–18

Kohtaamis-ilta perheille: 
Monikulttuurisia kohtaamisia:  
 (ke 20.4. peruttu) 18.5. klo 17–19

Erityislapsiperheiden vertais-ilta: 
maanantaina 2.5. klo 18–19.30

Tervetuloa mukaan!
Muutokset mahdollisia. Seuraathan Muuramen Perhekeskus fb ja insta.

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

Tervetuloa Perhekeskukseen!

Ohjelmassa:
∙ erilaisia entisajan  
 pelejä / leikkejä
∙ mahdollisuus frisbee- 
 golfin kokeiluun
∙ kepparirata, halutessa oma keppihevonen mukaan
∙ makkaranpaistoa
∙ mukavaa yhdessäoloa
Tervetuloa mukaan!               
Järjestää Muuramen Perhetyö

tiistaina 12.4. klo 16–18
Muuramen urheilukentän  
kodalla

Kotatapahtuma!Kotatapahtuma! 

Tämä hetki on tarkoitettu sinulle, 
joka olet menettänyt läheisesi. Koronan 
vuoksi tänä vuonna ei ole aloitettu sururyhmää, 
siksi kutsumme sinut Hiljaisen viikon tiistaina hetkeksi 
muistelemaan läheistäsi ja kahvittelun lomassa pohtimaan 
onko sururyhmän aloittamiselle tarvetta. Hetken lopuksi 
osallistumme yhdessä klo 18 alkavaan iltakirkkoon.

Hanna Forsman ja Kikka Kataikko

Hetki Surulle 
Ti 12.4. klo 17–18 
Muuramen kirkossa

MLL Muuramen 
paikallisyhdistys. 
Yhdistyksen sään-

tömääräinen kevätkokous pidetään 25.4. klo 18 
alkaen Muuramen perhekeskuksella (Virastotie 
5). Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Murmuu-teatteri. Ylimää-
räinen yhdistyksen ko-
kous järjestetään torstaina 

21.4.2022 klo 17. Asialistalla Murmuu-teatterin 
sääntömuutosten hyväksyminen. Kokouk-
seen ilmoittautuminen maanantai 18.4. klo 
18 mennessä Murmuu-teatterin sähköpos-
tiin teatteri@murmuu.fi. Kokous järjestetään 
etäyhteyksillä. Tarkemmat tiedot kokoukseen 
osallistumisesta toimitetaan ilmoittautuneille 
kokousta edeltävänä päivänä. Terveisin johto-
kunta.

Muuramen Golfseura ry:n 
kevätkokous pidetään 
torstaina 21.4.2022 klo 18 

Muuramen kulttuurikeskuksen Joutsensalissa. 
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. 
Ilmoittautuminen muuramegolf.fi sivuilta, ter-
vetuloa.

Eläkeliiton Muuramen 
yhdistys ry. Ti 19.4.2022 

klo 12 Muuramen nuorisoseurantalolla Koti-
seutu tutuksi / Muurame 1500–1800-luvuilla, 
kasvun ja kehityksen aika. Esitelmöitsijänä Simo 
Lampela. Esitelmän jälkeen keskustelua. Kahvi-
raha 2 €. Avoin tilaisuus kaikille kiinnostuneille.
Ma 18.4.2022 klo 10 Muuramen kirkossa juma-
lanpalvelus, johon toivotaan mukaan kaikkia 
eläkeläisjärjestöjä.

Muuramen Marttayh-
distys ry. Kotipihailta to 

7.4.2022 klo 18 Kulttuurikeskuksen Muurame-
salissa. Kts. ohjelma erillisestä jutusta. Muu-
ramen Martat historiaa saatavilla 30 €/ kpl.  
3 PÄIVÄN KOTIVARA -info ke 13.4. klo 17 Nuo-
risoseuran talolla. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Kalhon yksityistien tiekunnan vuosikokous 
23.4.2022 klo 12 Toivolassa. Esillä normaalit tie-
kokousasiat. Tervetuloa!

Järjestöt ilmoittavat

Muurame JHL 754 sääntö-
määräinen kevätkokous ke 
27.4.2022 klo 16.30 Anoppi-

lassa. Esillä yhdistyksen sääntömääräiset asiat. 
Kokousruokailu jäsenille, sitovat ilmottautu-
miset 19.4.2022 mennessä: paivi.leinonen1@
kolumbus.fi tai puh. 040 736 6148 iltaisin klo 
 18-20. Tervetuloa! JHL 754 yhdistyksen hallitus.

Muuramen Seniorit ry. Ke 20.4. klo 
13  harrastekerho Anoppilassa. Ker-
hossa pelataan lauta-, muisti- ja 
korttipelejä, tehdään omia käsitöitä 

tai voi vain keskustella päiväkahvien lomassa. 
Tervetuloa mukaan!

Muuramen Sotaveteraanikerho. 
27.4. Kansallisena veteraanipäivä-
nä klo 12.30 laskemme kukkalait-

teen Kotirintamamuistomerkille, jonne lähtö 
kimppakyydeillä R-kioskin pihasta klo 12.15. Klo 
13 seurakunnan tiloissa (Virastotie 2) kakkukah-
vi ja vierailijoiden ohjelmaa.

Muuramen Taideseura. 
Muotokuva-akvarelli-

maalausleiri, ohjaajana Virpi Lehto 22.4. klo 15–
20 ja 23.4. klo 10–16, ilm. Eeva-Maija 050 460 
3774. Kankaanpainanta laatoilla 2.5 ja 9.5 , tied. 
ja ilm. Ulla 044 288 2244.

Muuramen osakaskunnan varsinainen kokous 
pidetään rav. Riihikelossa, os. Riihivuorentie 313, 
40950 Muurame ke 20.4.2022 klo 13 alkaen. 
Kokouksen alussa ruokailu. Kokouksessa käsi-
tellään sääntöjen määräämät asiat. Pöytäkirjan 
nähtävilläolopaikka  ja -aika Muuramen Kukka- 
ja Hautaustoimisto Kannel  27.4.-11.5.2022.
Tervetuloa! Hoitokunta

Vihtalahden kyläseura ry. Sääntömääräinen 
vuosikokous Kukkaniemessä su 24.4. klo 15. 
Hallitus.

Keskusta Muurame. Yleinen kokous 
Anoppilassa ke 13.4. Klo 17.30 alkaen 

tarjolla kebabsalaattia + kahvit ja samalla kan-
sanedustaja Joonas Könttä kertoo ajankohtai-
sia asioita. Varsinainen kokous klo 18.30 alkaen. 
Tervetuloa!
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Muuramen kunta
Virastotie 8, PL 1, 40950 Muurame
vaihde p. 014 659 611

@uutisiamuuramesta

@muuramenkunta

www.muurame.fi • info@muurame.fi

Kunnanvirasto ja sosiaalitoimisto 
(Kelan asiointipiste)

ovat avoinna ma–pe klo 9–15

Kunnanviraston infopiste p. 014 659 660
Sosiaalitoimiston info p. 014 659 957

Muuramen kunnan tiedotuslehti. Ilmestyy keski-
viikkoisin 15 nroa/vuosi. Lehti jaetaan ilmaiseksi 
jokaiseen talouteen Muuramessa. Seuraava lehti 
ilmestyy 27.4., paino valmiit ilmoitusaineistot jä-
tettävä 19.4. mennessä. Tilaushinta Muuramen 
ulkopuolelle 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.

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

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

Muuramen pääkirjaston  
asiakaspalveluajat

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:

Muuramen pääkirjasto: 
Ke 6.4. ja 4.5. klo 18  .........Lukupiiri
To 7.4. klo 13–16  ...............Pääsiäisaskartelua
Ti 26.4. klo 18  ....................Meidänkirjaston vieraana 
 valokuvataiteen läänintaiteilija 
 Marko Hämäläinen,  
	 haastattelemassa	Vesa	Lahti

Kinkomaan omatoimikirjasto: 
Ti 12.4. klo 15 ja klo 18  ....Nukketeatteri

www.muurame.fi
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Ajanvaraus
p. 050 3400 390

Fysioterapeutti 
MINNA SEPPÄNEN
Vastaanotto Muuratkunnon tiloissa, 
Muuramentie 37

www.ftminna.asiakassivu.fi

040 575 5607

Virastotie 2, Muurame

kauneushoitolazenna.fi

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

Muuramen nuohouspalvelu

SÄHKÖASENNUKSET JA URAKOINTI

SÄHKÖASENTAJA
Marko Kinnunen

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

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

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

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

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

 nedeväjäteP PO
 toremunulevlap

  
 )ajathojsutimiot( 650483 0040 olatilY okkaaJ

  
 1269 852 010 grebmlaM iniA

  
 1169 852 010 aamnerouV airaM

  
 5169 852 010 alakhaP ajnaT

  
 6169 852 010 alaknoH ajraM

  
 2069 852 010 orA annaS

  
 )ajatsudesutuukav( 742286 0050 oronävyS akkriP

  
 etsipulevlap nemaruuM nedeväjäteP PO

 eelevlap  äkes atsuaravnaja namli nisiatsrot
 .61-01 olk ep-am alleskuaravnaja

 .atiulevlapassak iE
  

 !elliem naamioisa aolutevreT
  

isevajatep/fi.po.www   
 fi.po@isevajatep

www.hoitohuonemaisema.fi

LUONNOLLISET KAUNEUDEN-
JA IHONHOITOPALVELUT
HEMMOTTELUHOIDOT

SKY-kosmetologi Mari Palander
Siepontie 6 as 2  Muurame 

045 3413969


