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Muurame sai vahvistusta yritysyhteistyö-
hön, kun Janne Teppo aloitti kunnan yri-
tysasiantuntijana toukokuun alussa. 

Yritysasiantuntijan työnkuva kunnan 
toimijana ja muuramelaisten yritysten 
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Muuramen kunnan uusi yritys-
asiantuntija odottaa yhteyden- 
ottoja matalalla kynnyksellä. 

yritysten kansainvälistymisen tukemi-
nen, yhteistyö yrittäjäjärjestön kanssa, 
rekrytoinneissa auttaminen sekä yri-
tysten ja kumppanuustahojen verkot-
taminen keskenään. Yritysasiantuntija 
koordinoi Muuramen kunnassa myös 
teollisuus- ja liiketonttien sekä toimiti-
lojen myyntiä ja markkinointia.  

– On ollut hieno aloittaa työt kunnas-
sa, jolla on yrittäjäystävällinen maine 

Kevät toi Muurameen uuden yritysasiantuntijan - Janne Teppo alotti työt avoimin mielin. 

maailmalla. Vaikka olen ollut vasta tois-
ta viikkoa töissä täällä, niin olen saanut 
tuntumaa jo siihen kuuluisaan ”Muura-
me-henkeen”. Kaikesta aistii, että täällä 
on hyvä ja rento työilmapiiri. Vastaanot-
to kunnassa on ollut hyvää ja yhteistyö 
toimijoiden välillä on mutkatonta.

apuna on monipuolinen ja laaja. 
– Saan olla tekemisissä yrittäjyyt-

tä suunnittelevien asiakkaiden, mut-
ta myöskin käynnissä olevien yritys-
ten kasvusuunnitelmien parissa sekä 
kaikkea siltä väliltä – voisin sanoa, että 
työni on auttaa kaiken kokoisia muura-
melaisia yrityksiä heidän tarpeissaan, 
kasvussaan ja haasteissaan. 

Tepon työhön kuuluu lisäksi mm. Jatkuu sivulla 3

Senioreiden sauvakävely

TULE MUKAAN 
REIPPAILEMAAN!

Monipuolinen sauvakävelytreeni sisältäen 
alku- ja loppuverryttelyt sekä lyhyen 
jumppaosuuden. 

Aika: keskiviikkoisin klo 10–11.30 
Paikka: Ke 25.5. asti kokoontuminen Vanhan-
sahanpolun senioripuistossa ja ke 1.6. alkaen 
kokoontuminen urheilukentän kodalla, josta 
suunnataan Muuratharjun maisemiin. 

Ohjaaja: Kirsti Piirainen. Omat sauvat. 
Ryhmä on maksuton.

Tehtävänä 
yritysten 
auttaminen 

Julkinen tiedote jokaiseen kotiin Muuramessa me

Perälänrai�i 145 
41820 SAAKOSKI 
050 326 5374

PALVELEMME: 
MA–PE  9–19 
LA–SU 9–16

Osallistu puutarhalla viikkoarvontaan! 
Pääpalkintona robo�iruohonleikkuri. 

Paratiisin valikoima on kukkeimmillaan.   

Tule ja nouda omasi!

VERKKOKAUPPA: kpthonkanen.�
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Kuolleet: Raimo Juhani Pakkala 76 v.

Kastetut: Iiro Henrik Nissinen, Sampo 
Einar Viljami Karjalainen, Elmeri Johan-
nes Koskinen, Albert Eino Ilmari Haasto.

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

JUMALANPALVELUKSET

Su 22.5. klo 10 Messu, Sydämen puhet-
ta Jumalan kanssa. Ilvesmäki, Karjalainen.  
 
Su 22.5. klo 16 AIR-messu. Kahvitarjoi-
lu klo 15.15. alk. Puhujana teol.yo Joel Pie-
tiläinen (ks. mainos). Lisätietoja Mia-pas-
torilta, p. 050 594 3238. 
 
To 26.5. klo 10 Helatorstain messu, Ko-
rotettu Herra. Myllykoski, Laasio, mukana 
Virsiveljet  
 
Su 29.5. klo 10 Messu, Pyhän Hengen 
odotus. Myllykoski, Laasio, Höylä. Päivä-
rippikoululaisten konfirmaatio. 
 
Su 5.6. Helluntaimessu klo 10, Pyhän 
Hengen vuodattaminen. Hagman, Laasio.  
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DIAKONIA

26.5. Korpilahden retkelle ilmoittautu-
neet: Lähtö klo 9.15 kirjaston edestä ja paluu 
samaan paikkaan klo 15. Retken hinta 15 € 
kerätään bussissa.

Ti 31.5. klo 11-13 Lähimmäisen kammari 
Vihtalahden Kukkaniemessä Lounas ja kah-
vit kevätjuhlien merkeissä. Forsman.

Ti 7.6. klo 12-15 Kahvi- ja juttuseuraa, 
Nuuttilanrannan kerhohuone, Nuuttilantie 
6, käynti rivitalon uimarannan puoleises-
ta päädystä. Lisätietoja Johanna Kotkavuori 
040 352 5662.

To 9.6. klo 13–15 kahvi- ja juttutuokio 
Mannatuvalla. Johanna Kotkavuori.

Ke 15.6. klo 13–15 Omaishoitajien virkis-
tyspäivä seurakuntamajalla, hautausmaan 
takana. Lettuja, makkaranpaistoa ja sään sal-
limaa ohjelmaa. Sirpa Lahtinen, Elina Siro-
nen ja Hanna Forsman.

Ke 15.6. klo 12–14 Päihteetön päivä Meh-
tolassa. Hartaus, makkaranpaistoa, lettuja 
ja kahvit sekä saunomismahdollisuus. Vuore-
lan taksi hakee R-kioskilta klo 11.40, paluu 
klo 14. Ei tarvitse ilmoittautua. Kataikko, 
Leena Virtanen ja Jukka Tapiola.

Ruokapankki Mannatupa (Virastotie 2, 
Pizzapuodin vieressä), auki ma, ke ja pe, ruo-
kajakelu klo 10–11. Kahvi- ja puurotarjoilu. 
Pe klo 18.30–19 leipäjakelu. Huom! Pe leipä-
jakelun aika muuttunut! Ruokapankki, p. 050 
3548 844.

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

Vastaanotto diakoniatoimistoon  
ajanvarauksella: 
Kirsti Kataikko, p. 050 5943 225
Hanna Forsman, p. 050 5943 226
Etsivä vanhustyöntekijä Johanna Kot-
kavuori p. 040 525 662 (parhaiten tavoi-
tettavissa ma–to klo13–17)

YLEINEN SEURAKUNTATYÖ

To 19. ja 26.5. Torstaipiiri Mannatu-
valla klo 8. Keskustelua, kahvittelua ja 
rukousta. Tule rohkeasti mukaan! Vetäji-
nä Mia Hagman ja Tarmo Mäyränen.

Ma 23.5. Sanaa ja saunaa miehille klo 
18.30–20.30 Mehtolan saunalla (Mehto-
lannimentie 121 a). Lisätietoja: Raine Äy-
räväinen, p. 040 777 0082. 

Ma 30.5. klo 18 Hanna-piiri kokoontuu 
Mannatuvalla.

NUORISO

Nuortenilta pe 20.5. klo 18–22 srk ti-
lassa Virastotie 2. Kesä nuortenillat seu-
rakunta majalla 27.5. alkaen klo 18–22 
(Majatie 4). 

Pelikerho pe klo 16–18 srk tilassa, vii-
meisen kerran 27.5. Virastotie 2. Ohjaaji-
na Elias ja Milka.

LAPSET JA PERHEET

Päiväkerhoihin hakua on jatkettu 
10.6 saakka. Kerhot ovat 3–5 vuotiaille 
lapsille. Kinkomaalla (os.Purotie 2) päi-
väkerho on maanantaisin ja keskiviikkoi-
sin klo 9–12 ja keskustassa (os. Virastotie 
2) päiväkerho on torstaisin klo 13–15.30, 
hakea voi sivun www.muuramensrk.fi 
kautta. Päiväkerhot ovat maksuttomia. 
Lisätietoa Jaana p. 050 594 3236 / Mari 
p. 050 594 3235 

MUSIIKKI

To 19.5. klo 16 Virsiveljien harjoitus 
kirkossa
Kesän Päiväkahvikonsertit kirkossa keski-
viikkoisin klo 12– n.12.30
Ke 15.6., 29.6., 13.7. ja 3.8. Konsertteihin 
vapaa pääsy!

Roskien keräystalkoot toteutettiin tänä 
keväänä niin pikaisella aikataululla, että 
siitä ehdittiin jakaa tietoa kuntalaisille 
ainoastaan sosiaalisen median kautta. Il-
moittautumisia tuli kuitenkin kiitettä-
västi ja kunnanvirastolle kantautui myös 
sellaista huhua, että osa keräsi reippaasti 
roskia ilman erillistä ilmoittautumista. 
Loistavaa kansalaisaktiivisuutta! Kaik-
kien ilmoittautuneiden kesken kuiten-
kin arvotaan Muurame-tuotepalkintoja ja 
voittajille tullaan ilmoittamaan henkilö-
kohtaisesti. 

Hyvää osallistumista  
roskien keräystalkoissa! 

Kaikille mukana olleille isot kiitok-
set hienosta talkootyöstä! Erityiskiitok-
set lähtevät tällä kertaa Kinkomaan ja 
Isolahden koululaisille sekä Niittyahon 
päiväkodille, jotka tarttuivat haastee-
seen epäröimättä. Ja kiitokset myös Mus-
tankorkealle, jonne roskat saatiin viedä 
veloituksetta. Ensi keväänä uudelleen – 
pidetään kuitenkin sitä ennen kaikki yh-
dessä Muurame siistinä. 

JOHANNA PITKÄLÄ
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Valtuustokauden ensimmäinen vuo-
si alkaa olla muutamaa kokousta vail-
le valmis. Paikallisesti valtuustotyötä 
ovat värittäneet strategiaprosessi sekä 
korona-ajan jälkimainingit. Pandemian 
aiheuttamat rajoitukset alkavat olla men-
nyttä ja kuntastrategiakin saadaan toivot-
tavasti viimeisteltyä kesäkuun valtuuston 
kokouksen päätettäväksi. Kunhan vielä 
tietyt kunnan keskeiset virantäyttöpro-
sessit viedään valmiiksi, voidaan muu-
ramelaiseen syksyyn lähteä positiivisin 
mielin. 

Hyvinvointialuetta luodaan
Vuodenvaihteessa on edessä poikkeuk-
sellisen suuri muutos koko kuntakentäs-
sä hyvinvointialueiden saadessa järjestä-
misvastuulleen koko sosiaali- ja tervey-
denhuollon palvelukokonaisuuden sekä 
pelastustoimen. Kyseessä on kansalli-
sessa mittakaavassa historiallisen suuri 
hallinnollinen julkisen sektorin uudis-
tus. Keski-Suomeen luodaan parhaillaan 
hyvinvointialuetta, joka tulee työllistä-

mään yli 10 000 henkilöä ja vastaamaan 
noin miljardin euron budjetista. Kuntien 
budjetista siirtyy vastaavasti noin puolet 
valtion kautta hyvinvointialueille.

Tuleva vuosi siis merkitsee suurta muu-
tosta kuntien toimintaan ja vastuualuei-
siin. Asukkaiden terveyden ja hyvinvoin-
nin edistäminen jää kuitenkin kuntien 
vastuulle tulevaisuudessakin. Yhteistyö 
kuntien ja hyvinvointialueiden välillä 
tuleekin olemaan välttämätöntä ja vuo-
ropuhelun tulee olla aktiivista. Uuteen 
tilanteeseen on varauduttava kaikilla 
tasoilla ja kuntiin jäävät toiminnot tulee 
myös arvioida tulevaa toimintaympäris-
töä vasten. Niin viranhaltijat kuin luotta-
mushenkilöt ovat uuden edessä ja odotta-
mattomiin tilanteisiin on syytä varautua.

Kansallinen turvallisuus
Vaikka kansallinen turvallisuus tuntuu 
hieman kaukaiselta kuntapolitiikkaa aja-
tellen, on tällä hetkellä myös sillä saralla 
tapahtumaisillaan valtaisan suuria asioi-
ta. Näinä päivinä tullaan sinetöimään pää-

tös, joka käynnistää Suomen NATO-jäse-
nyysprosessin. Elämämme ennalta arvaa-
mattoman naapurin vaikutuspiirissä on 
ajautunut siihen pisteeseen, että kansal-
lisen turvallisuutemme kannalta suun-
nanmuutos on välttämätön. Lähikuu-
kaudet tulevat näyttämään, johtavatko 
nyt tehtävät päätökset kansakuntamme 
kannalta parhaaseen mahdolliseen loppu-
tulokseen. Kuten kaikki tietävät, ennus-
taminen, etenkin tulevaisuuden, on eri-
tyisen vaativaa. 

Luottamus on tärkeää
Tulevalle vuodelle on siis luvassa massii-
visia muutoksia, niin paikallis- kuin val-
takunnan tasolla. Muutokset voivat tuoda 
mukanaan myös epävarmuutta ja jopa pel-
koa. Mitä hankalammiksi ja epävarmem-
miksi ajat muuttuvat, sitä tärkeämpään 
rooliin nousee kyky yhteistyöhön ja kes-
kinäisen luottamuksen rakentamiseen. 
Poliitikkojen, paikallisten luottamushen-
kilöiden, virkamiesten ja asukkaiden on 
kyettävä saumattomaan yhteistyöhän ja 

Yhteistyön merkitys korostuu muutoksessa
rakennettava keskinäinen luottamus, jota 
eivät pääse häiritsemään kunta- tai puo-
luerajat. Muuttunut maailmantilanne ja 
meneillään oleva turvallisuuspoliittinen 
keskustelu on ollut tästä upea esimerkki 
kansallisella tasolla. Kokoomuksen ryh-
mä uskoo, että siihen päästään ongelmitta 
myös paikallisten muutosten kohdalla.

Kunnat eivät häviä mihinkään. Niiden 
vastuut ja tehtäväkenttä tulevat muuttu-
maan, mutta kunta tulee olemaan edelleen 
vahva yksikkö suomalaisten elämässä. 
Kokoomuksen valtuustoryhmä on sitoutu-
nut kohtaamaan tulevan vuoden muutok-
set avoimin mielin ja valmiina entistäkin 
vahvempaan yhteistyöhön niin valtakun-
nallisesti kuin paikallisesti yli kunta- ja 
puoluerajojen. Näkemyksemme mukaan se 
tulee olemaan välttämätöntä, jotta touko-
kuussa 2023 voimme jälleen valmistautua 
kesätauolle tyytyväisin mielin vahvassa, 
elinvoimaisessa ja eteenpäin katsovassa 
Muuramessa.

VILLE VÄYRYNEN,

KOKOOMUKSEN VALTUUSTORYHMÄ

Muuramessa yrityksen laajentamista, 
kehittämistä, sijoittumista tai työllisty-
mistä suunnittelevan yrittäjän kannat-
taa ottaa ensimmäiseksi yhteyttä juuri 
kunnan yritysasiantuntijaan. 

– Koen, että kunnan ja yrittäjien avoin 
vuoropuhelu on tärkeää ja toivonkin, että 
yrittäjät ottaisivat minuun helposti ja erit-
täin matalalla kynnyksellä yhteyttä, olipa 
asia mikä tahansa yrittäjyyteen liittyvä. 

Teppo toimi aikaisemmin yritysasi-
antuntijana Keski-Suomen TE-palveluis-
sa, sekä on ollut mukana TEAM-Finland 
verkoston toiminnassa. Verkostoista on 
hyötyä, sillä TEAM-Finland toimijoiden   
kanssa tehdään yhteistyötä myös uudes-
sa työssä.

– Autoin tehtävässäni yrityksiä mm. 
rekrytoinneissa ja kasvuaskeleissa, annan 
mielläni asiantuntijapanokseni niihin myös 
täällä Muuramessa. 

Avoimin mielin eteenpäin
Teppo iloitsee siitä, että saa tulla tekemään 
työtä eri tasoilla. Yhtenä päivänä voidaan 
tarttua yrittäjyyttä suunnittelevan liiketoi-
mintasuunnitelman sisältöön tai kannatta-
vuuslaskelmien laatimiseen, kun taas toise-

na päivänä katsellaan kauas ja maalaillaan 
isoja tulevaisuuden linjoja ja haarukoidaan 
potentiaalisia rahoituskanavia. 

Kaksi viikkoa Muuramessa työsken-
nelleen Tepon perehdytys on juuri saatu 
päätökseen ja pian alkaa varsinainen työ 
”kentällä”. 

– Odotan sitä, kun pääsen kunnolla 
asettumaan, tapaamaan muuramelaisia 
yrittäjiä ja kehittämään työtäni ja yleensä 
kaikkea mitä yritysasiantuntijan tehtävä-
kenttään liittyy. 

Vapaa-ajallaan Jyväskylässä asuva Teppo 
harrastaa perheliikuntaa eli patikoi luon-
nossa ja retkeilee avovaimon sekä 5-vuo-
tiaiden kaksospoikien kanssa. Omalla 
ajallaan hän harrastaa moottoripyöräilyä. 
Harrastuksiin kuuluvat myös kitaran soitto 
ja musiikin kuuntelu. 

– Musiikki on minulle suuri voimavara 
työn ja arjen keskellä, eri bändeissäkin 
nuorempana soitellut Teppo kertoo. 
TEKSTI JA KUVAT: JOHANNA SELL

Ota yhteyttä: Janne Teppo
Puh. 050 304 8425
janne.teppo@muurame.fi

Yritysasiantuntijan työpiste on kunnantalolla, mutta käytännössä työpäivä voi kulua 
myös yritysvierailuilla tai etätöinä kotoa käsin. 

Muuramenharjulla sijaitseva Suuruspään 
niitty on paikallisesti arvokas perinne-
biotooppi. Muuramen ympäristötoimes-
ta Kari Saari ja työpajan väki rakenta-
vat kevään kuluessa karja-aidan niityn 
ympärille, sillä keskikesällä sinne odo-
tetaan eläimiä laiduntamaan. Metsuri on 
jo aloittanut raivaamaan lepikkoa niityn 
rajoilta ja ranta-alueelta, jotta niitty pysty-
tään aitaamaan ja eläimille saadaan polku 
Muuratjärven rantaan. 

Muuramen kunnan ympäristötoimi kun-
nostaa niittyä laidunnusta varten Helmi-eli-
nympäristöohjelmasta 2021–2030 saadun 
avustuksen turvin. Uudenmaan ELY-keskus 
myönsi yhteensä 3,5 miljoonaa euroa tukea 
kunnille ja järjestöille luonnon monimuo-
toisuutta vahvistaviin töihin. Tiedossa on 

Suuruspään 
niitystä kesäinen 
olohuone
Tulevana kesänä muuramelaisia 
kutsutaan Suuruspään niitylle 
ihailemaan perinnemaisemaa.

eri puolilla Suomea niittyjen ja metsäisten 
elinympäristöjen hoitoa, soiden ennallis-
tamista, sekä pienvesien, rantaluonnon, 
lintuvesien ja kosteikkojen kunnostusta. 

Suuruspään niitty on ollut laidunnuskäy-
tössä todennäköisesti jo 1840-luvulta lähtien 
ja tulevina kesinäkin niitylle halutaan leh-
miä, hevosia tai lampaita. Näin niitty pysyy 
avoimena ja aurinkoisena, ja harvinaisem-
matkin niittykasvit pääsevät syksyn tullen 
kukoistamaan. 

Lisätietoa kesän upeasta luontokohteesta 
päivitetään Internet-sivuille: muurame.fi/
luonnonsuojelu. Kannattaa seurata myös 
kesän Muuramelainen-lehteä ja kunnan 
Instagramia. 

KATRIINA HAUTALA 

Jatkoa sivulta 1

Perinnebiotooppiniityt lisäävät luonnon monimuotoisuutta. Luonnonmukainen niitty 
houkuttelee tärkeitä pölyttäjiä luokseen.
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Kirjastolla, perhekeskuksella ja virastotalon ympäristössä
tapahtuu, lisätietoja� muurame.�i�kesapaiva

Klo 12-15 Askartelua kirjastossa
Klo 14-19 Pellepuisto, Virastotalon viheralue
Klo 15-18 Perhekeskuksessa avoimet ovet
Klo 17-19 Vilttikirpputori, Virastotalon viheralue (Huom! Ilmoittautuminen)
Klo 18 Runoteltta, Virastotalon viheralue 

Muuramen partio ja MLL – lettuja, kahvia, mehua ja makkaraa
Mustankorkean infopiste

 

Ohjelma
päivittyy, 

tarkista tiedot
verkkosivuilta!

7.6. 12-19

KesäpäiväMUURAMESSA

Ravintola Muurmanni järjestää 
10.–12.6.  historian ensimmäisen 
Muurame Fest -tapahtuman. 

Esiintyjäkaarti on vetovoimainen: per-
jantaina 10.6. kansaa viihdyttävät Matti 
ja Teppo sekä Meiju Suvas. Lauantaina 
11.6. lavan ottavat haltuun Tommi Länti-
nen, Kake Randelin ja Eini. Sunnuntain 
12.6. päiväesiintyjänä Pauli Hanhinie-
mi-trio. 

Ravintola Muuramannin yrittäjä Wal-
ter Frũhwirthin mielessä oli jo pidem-
pään muhinnut ajatus festareista. 

– Ajattelin, että olisi kiva saada jotenkin 
puhallettua kylälle pöhinää ja ravintola-
festarit olisivat siihen hyvä ratkaisu. Muur-
mannissa käy läpi vuoden artisteja, mutta 
tilat ovat rajalliset kuuluisimmille tähdil-
le. Festaritelttaan mahtuu kerralla kaikki, 
Frũhwirth iloitsee.

Yhteistyökumppani festivaalien jär-
jestämiseen löytyi tutusta ohjelmatoi-
mistosta, joka on myös aikaisemmin 
toimittanut ohjelmaa Muurmanniin. 
Ohjelmatoimisto Viihdeverkon agentti-
na ja eri projekteissa toiminut Juha Van-
hanen näki festivaaleissa heti mainion 
yhteistyömahdollisuuden. Mainuttuaan 
ideasta Viihdeverkon yrittäjälle Mika 
Lindénille, vastaus oli heti myönteinen.

Viihdeverkko Oy on myös aiemmin 

Muurame Fest räjäyttää
iskelmäkesän käyntiin

järjestänyt ravintolatapahtumia eri puo-
lilla Suomea normaalin ohjelmanmyyn-
nin lisäksi.  Muurame on Mikalle tuttu, 
koska hän on asunnut paikkakunnalla 
nuoruutensa. 

– Muurame on hieno paikka, jota keh-
taa markkinoida. Toivommekin festa-
reille runsaasti väkeä sekä Muurames-
ta että myös muualta Suomesta, kertoo 
Lindén.

Ensimmäisellä kerralla festareille ha-
luttiin esiintyjiksi Suomen rakastetuim-
mat kestosuosikit. 

– Iskelmä on pääosassa, ja voimme va-
kuuttaa että se ei hevin kuolekkaan.

Ravintola Muuramannin pihaan nou-
see suuri tapahtumateltta, joten säiden 
armoillakaan ei tarvitse värjötellä. 

– Ihmisillä on kova halu päästä koro-
na-ajan jälkeen kuulemaan hyvää live-
musiikkia. Olemme varmoja että vii-
konlopun jälkeen kaikki mukana olleet 
voivat kertoa hyvillä mielin kokemuk-
sestaan. Tällaisia legendaarisia artiste-
ja samalla kerralla näin monta ei tämän 
päivän festareilla yleensä nähdä, Linden 
päättää. 

Ennakkoliput tulevat myyntiin lippu.fi - 
palveluun. Lisätietoa tapahtuman Face-
book-sivuilla.

JOHANNA SELL

Eini

Meiju Suvas

Matti ja Teppo

Kake Randelin

Tommi Läntinen
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Verkostoidutaan 
yrittäjäillassa!
On aika pyöräyttää käyntiin taas 
kovasti kiinnostusta herättäneet 
ja kaivatut yritysvierailut, 
jotka tarjoavat osapuolille 
mukavasti ajatusten avartamista, 
näkemyksiä ja verkostoitumista.

Muuramen kunta järjestää jo perinteik-
kään yrittäjäillan tiistaina 24.5.2022 
klo 17 alkaen. Iltaan ovat tervetulleita 
kaikki muuramelaiset yrittäjät ja kun-
nanvaltuutetut! Osallistujilta pyydetään 
etukäteisilmoittautumista ruokailun 
jär jestämiseksi. 

Ilta alkaa kokoontumisella Autotalon 
parkkipaikalle. Tästä siirrytään yhdes-
sä tien toiselle puolelle, jossa osallistujat 
jaetaan pienempiin ryhmiin, jotka kier-
tävät vuorotellen Ledimainoksen, Ajan 
Koneen ja Hydroscandin tiloissa. 

Illan aikana päästään kuulemaan yri-
tysten tarinasta ja toiminnasta. Inspi-
roiva ilta päättyy yhteiseen ruokailuun 
Muurmannissa, jossa kuullaan mm. kun-
nan ajankohtaisia asioita ja tavataan kun-
nan uusi yritysasiantuntija Janne Teppo. 
Samalla päästää jakamaan ajatuksia mui-
den iltaan osallistuneiden kanssa.

Ilmoittaudu 
yrittäjäiltaan 
to 19.5. mennessä:
www.muurame.fi/yrittajailta

Muuramen yrittäjien  
tulevia tapahtumia:

∙ Yrittäjien kevätkokous,  
 Muurmanni 24.5.2022 klo 16
 
∙ Muuramen Kunnan  
 yrittäjäilta yritysvierailuineen 
 24.5.2022 klo 17

∙ Grillikoulu,  
 Syrjälän tila 21.6.2022

∙ Päijänne-risteily elokuussa 

Paikallinen Yritys: Padel Muurame Oy

Padel, uusi laji haltuun?
Oletko jo kokeillut huimaan 
suosioon noussutta Padelia? 
Tiesithän, että Muuramessa 
terveyskeskuksen 
vieressä on kentät, jotka 
palvelevat kelien salliessa 
aina toukokuusta pitkälle 
syksyyn. 

Kenttien yhteydessä palvelee myös 
kioski, josta pääsee ostamaan eri-
laisia virvokkeita, naposteltavaa 
ja vaikka jäätelöä sekä lahjakort-
teja ja välineitä. Terassille on mu-
kava poiketa myös ilman peliai-
keita ja kentän lasin läpi on myös 
helppo tutustua pelin saloihin.

Matalalla aloituskynnyksel-
lä hurmaava padel on sekoitus 
tennistä ja squashia. Padelia pe-
lataan aina nelinpelinä. Parasta 
padelissa on, että jokainen joka 
osuu palloon saa peliä aikaisek-
si. Et tarvitse mailapelikokemus-
ta saadakseen peliin jatkuvuutta 
ja kuntoa kohoamaan. Peli sopii 
mainiosti kaikenikäisille ja -tasoi-
sille pelaajille, ja se on äärimmäi-

sen sosiaalinen mailapeli. Esim. 
tennikseen verrattuna padeliin on 
helppo päästä sisään ihan ensim-
mäisestä pelikerrasta lähtien.

Muuramen Padel Oy:n yrittä-
jät kannustavat ennakkoluulotto-
masti kokeilemaan uutta lajia, ki-
oskista saa vuokrata välineitä ja 
kenttää on mahdollista vuokrata 
kertaluontoisesti tai varata vakio-
vuoro vaikka koko kesäksi. Myös 
yrityksille on tarjolla omia paket-
teja, joiden avulla on mukava tar-
jota esimerkiksi henkilöstölle lii-
kunnan iloa. Näistä kaikista saat 
lisätietoja yrityksen nettisivuilta:  
padelmuurame.fi

Kenttien sijainti 
Virastotie 13, Muurame
Puhelin 
044 235 38 40
S-posti 
asiakaspalvelu@padelmuurame.fi

Kesän 2022 uimakoulut
Muuramen uimahalli Aallottaressa

Uimakoulu 65€/oppilas,  
joka oltava maksettu ennen 
ensimmäistä kertaa. Ryhmät 
kokoontuvat ma–pe.  
Lisätietoa uimaopettajilta  
p. 014 659 662

2. Jakso 6.6.–17.6. 
(ei perjantaina 10.6.) 
Klo 12–13 ....................Taitoryhmä 
Klo 13–14 ....................Alkeisryhmä

3. Jakso 20.6.–1.7. 
(ei perjantaina 24.6.)

Klo 9.30–10.30 .......Alkeisryhmä 
Klo 10.30–11.30 ......Sovellettu alkeisryhmä 
Klo 12–13 ...................Kymppiryhmä 
Klo 13–14 ...................Alkeisryhmä 
Klo 14.30–15.30 ......Sovellettu kymppiryhmä 
Klo 15.30–16.30 ......Kymppiryhmä 

Vapaat kurssit:
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Muuramen Sykkeen kevätnäytös 
Sykähdys järjestettiin jälleen 
kolmen vuoden koronatauon 
jälkeen lauantaina 23.4. 
Kulttuurikeskuksella. 

Näytös kokosi yhteen eri-ikäisiä ja -ta-
soisia voimistelun ja tanssin harrasta-
jia. Tällä kertaa näytöksen teemana oli 
fantasia. Lavalla nähtiin läpileikkaus 
vuoden aikana opituista taidoista niin 
keijukaisten, harrypottereiden kuin fee-
nikslintujenkin muodossa.

Sykähdyksessä esiintyi sekä kilpa- että 
harrasteryhmiä. Näin ollen jotkut olivat 
jo ehtineet esittää ohjelmaansa kisala-
voilla, kun toisille kyseessä oli ensiesi-
tys tai jopa ensimmäinen esiintyminen 

Voimistelu- ja tanssiesityksiä fantasiamaailmassa
ikinä. Sykähdyksessä jokainen esiintyjä 
sai olla tähti. Tunnelma oli kannustava, 
ja aplodipalkinnot yhtä suuria niin har-
raste- kuin kisaryhmillekin. 

Sykähdyksessä nähtiin esityksiä jouk-
kuevoimistelun, tanssillisen voimiste-
lun, cheertanssin ja showtanssin kil-
pailevilta ryhmiltä. Harrasteryhmien 
esityksiä nähtiin lisäksi esimerkiksi te-
line- ja akrobatiavoimistelusta, satuba-
letista sekä dancemixistä.

Erilaisten rajoitusten vihdoin päätyt-
tyä on selvä tilaus tapahtumille, joissa 
voi taas kokoontua. Sykähdyskin koko-
si Kulttuurikeskukselle tuvan täydeltä 
yleisöä noin kahdensadan esiintyjän li-
säksi.

JENNI HYÖTYNEN
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Joukkuevoimistelun harrastejoukkue Dahlia esiintyi Sykähdyksessä ohjelmalla 
Noituutta ilmassa. Taustalla näkyvän lavasteen lohikäärme on Elina Tuikan käsialaa.

Hanna-Kaisa Hämäläinen voitti 
vuoden 2021 parhaan lehtikuvan 
palkinnon sekä valittiin vuoden 
kuvajournalistiksi.
Velkapohjassa asuva valokuvaaja Han-
na-Kaisa Hämäläinen sai valtakun-
nallista tunnustusta taidokkaista ku-
vistaan. Pitkän uran tehnyt taiteen 
maisteri on kuvannut 21 vuoden aikana 
mm. Helsingin Sanomille, Suomen Ku-
valehdelle ja eri mediataloille ympäri 
Suomea. 

Hanna-Kaisa ehti vastata pikaises-
ti Muuramelaisen kysymyksiin ennen 
seuraavaa kuvauskeikkaa. 

Miten otetaan hyvä lehtikuva?
– Keskittymällä ja ripauksella tunnetta. 
Lähtökohtana on aina se että tutustun 
aiheeseen etukäteen. Saan usein toimit-
tajalta valmiin tekstin ja pääsen näin ju-
tun sisälle ennen kuvauksia. 

Millaista on hyvä kuvajournalismi?
– Se on kuin kivi kengässä, se härnää ja 
ravistelee katsojaa sopivasti muistutta-
malla, että maailma on myös tällainen. 
Hyvä kuva herättää, muistuttaa erilai-
sista maailmoista ja todellisuuksista. 

Mitä aiheita kuvaat mieluiten?
– Olen opetelut rakastamaan tätä työtä 
sellaisena kuin se on. Yrittäjänä ja va-
paana journalistina olen oppinut sytty-
mään erilaisista aiheista. Kuvaan paljon 
naistenlehtien trendikkäistä jutuista 
sanomalehtien asia-aiheisiin. Tykkään 
tehdä monenlaisia kuvauksia riippu-
matta aiheesta. Yritän aina saada kuvii-
ni aidot tunteet näkyviin. 

Kauanko olet asunut Muuramessa?
12 vuotta. Asuimme pääkaupunkiseu-
dula 16 vuotta ja muutimme Muura-
meen vuonna 2010. Yhtenä iltana vain 
päätimme mieheni kanssa, että muute-
taan takaisin Keski-Suomeen. Tuli tar-
ve pysähtyä, jättää pääkaupunkiseudun 
kiire ja palata takaisin. Veljeni ja äitini 
asuivat Muuramessa, se innosti muutta-

Valokuvaaja kertoo tarinaa kuvien kautta 

Hyvä kuva ravistelee

Vuoden lehtikuva 2021. Kuusivuotias Eemi Pakarinen perheineen toimittaa ruokakassia isoäidille köyden avulla. Isoäiti on joutunut 
olemaan koronakaranteenissa maaliskuusta 2020 alkaen. 

maan tänne. Muurame on sopivan pieni 
paikka, täältä pääsee lähtemään helpos-
ti kaikkialle. 

Mitä muuramelaisuus merkitsee?
Merkityksellistä on, että olemme itse-
näinen kunta Jyväskylän ympäröimänä. 
Muuramessa on pienen kunnan tunnel-
ma, mutta täällä tapahtuu isoja ja tärkei-
tä asioita. Kysyttäessä korostan aina että 
olen Muuramesta. Kun muutimme Muura-
meen, lauloimme innoissamme Keski-Suo-
men kotiseutulaulun ja olisin heti halun-
nut tutustua kaikkiin ihmisiin täällä!

Lempipaikkasi Muuramessa?
Ehdottomasti Muuratjärvi. Rakastan 
sitä puhdasta ja kirkasta järveä! Kesällä 

uimme, veneilemme ja kippistelemme 
ystävien kanssa järvessä. Ranta on ma-
tala, joten kahlaamme niin pitkälle kuin 
pystymme viinilasit kädessä ja juhlim-
me elämää! 

Millä kuvalla kertoisit Muuramesta?
Järvikuvalla. Haaveenani on tehdä kort-
tisarja Muuramesta. 

Otatko vapaa-ajalla kuvia?
Kyllä otan kännykkäkuvia, pidän visu-
aalista päiväkirjaa jatkuvasti niin ilois-
ta kuin suruista. 

Vinkkisi tavallisille kotikuvaajille
Teettäkää kuvia paperille ja koska digi-
kuvat voivat ajan myötä hävitä. Perin-
teiset kotialbumit ovat hieno juttu! Ot-
takaa kuvia kaikenlaisista tilanteista. 
Kuvissa saa näkyä tunteet. Hyvä valo on 
tärkeää. Kuvaamisen ei tarvitse olla va-
kavaa, kuvatkaa tunteella ja rennosti.

JOHANNA SELL

Hanna-Kaisa Hämäläinen otti ilolla vas-
taan Muuramen kunnan onnittelukukat 
voitokkaasta vuodestaan.  
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Teollisuusalueen hallien välissä ulvo-
va pohjoistuuli meinaa heittää ihmisen 
kumoon. Sakea helmikuinen lumipyry 
hävittää hetkeksi näkyvyyden. Suun-
nistan ovea kohti, jonka yllä lukee Pos-
liinipirtti. Kylmyys ja ankeus unohtuvat 
hetkessä, kun astun valtavan kokoiseen 
posliinitaivaaseen. Hallin seinät ja hyl-
lyt puhuvat valkoista lattiasta kattoon. 
Katsoipa minne vain, näkee kiiltäviä, 
maalaamattomia posliiniastioita odot-
tamassa ostajiaan ja maalaajiaan.

On maanantaipäivä ja Ketunkorventiel-
lä sijaitsevan Posliinipirtin viikottainen 
maalauskurssi alkamassa myymälän ta-
kahuoneessa. Kurssilaisia saapuu yrittäjä 
Tarja Hedmanin vetämään kerhoon ripo-
tellen. Naiset asettuvat tutuille paikoilleen 
ja vetävät kasseistaan työvälineet esille. 

Hedman on ohjannut posliininmaalaus-
ta 35 vuotta. Hän aloitti ohjaamisen Korpi-
lahdella, siirtyi myöhemmin Jyväskylään 
ja perusti kuusi vuotta sitten kurssitilan 
Muurameen. 

– Tässä työssä tapaa paljon ihmisiä ja olen 
iloinen, kun saan nähdä mitä kaikkea kau-
nista ja tarpeellista he maalaavat kotiin ja 
lahjaksi. Posliininmaalaus on todella an-
toisa ja mukava harrastus, Hedman kertoo.

– Jos 70–80 -luvuilla maalattiin etupääs-
sä klassisia kukkia, niin tänä päivänä ai-
heet ovat ihan mitä vain moderneista ku-
vioista omiin kiinnostuksen kohteisiin.
Riippuu toki aivan tekijästä mitä haluaa 
maalata, tässä on vain taivas rajana.

Maalaten läpi elämän
Muuramelainen Anja Häkkinen,  
89 v. on harrastanut posliinin-
maalausta 60 vuotta. Harrastus  
oli katkolla ainoastaan hetken,  
kun Muuramessa ei vielä  
ollut harrasteryhmää.

Vastavärit täydentävät toisiaan.  15 cm kokoiset 
jättisinivuokot koristavat tarjoiluvatia. 

Alfons Muchan teoksen mallista maalattu ”käärmevati” toimii hedelmävatina. 

Siveltimet valitaan aina työn mukaan. 

Kukkakuvio on ensin maalattu pohjalle mattavärillä. Sen 
jälkeen kupit on poltettu ja maalattu aidolla kullalla.

Tarja Hedman opastaa kurssilaisia kiertämällä jokaisen 
luona monta kertaa kurssin aikana. 

Piirros on ensin rajattu ja sitten moneen kertaan 
maalattu ja varjostettu.

Pian tuuli kirkaisee taas ulko-oven raos-
ta, mutta sisälle saapuu aurinko – Anja 
Häkkinen astuu lunta hiuksissaan ja 
hymy kasvoillaan halliin. Hän nostaa tar-
vikekassin pöydälle ja tervehtii iloisesti 
kaikkia kurssilaisia. 

– Pyrytti niin kauheasti ajaessa, mutta 
täällä sitä taas ollaan.

Anja on käynyt Tarjan vetämissä ker-
hoissa 35 vuotta.

– Maalaaminen on ollut minun terapaut-
tini ja ilon tuoja. Kun mieheni kuoli vuosi 
sitten, niin maalasin suruuni. Mutta yleen-
sä maalaan ilooni.

Tällä hetkellä Anjalla on kaksi työtä 
kesken. Hän nostaa maljakon pöydälle ja 
jatkaa kauniin kukka-aiheen maalaamis-
ta. Siveltimen vedot ovat varmoja, tottu-
neen maalarin kädenjälki on taitavaa. 

– Tästä tulee syntymäpäivälahja suku-
laiselle Arja kertoo.

Anja on ollut tuottelias tekijä. Vuosi-
kymmenten aikana töitä on kertynyt 
satoja. Kukat ja maisemat ovat Anjasta 
rakkaimpia aiheita, mutta muutakin on 
tullut tehtyä.

– Sukulaisillani on jo kaapit täynnä pos-
liinia, toivottavasti osa on myös käytössä.

Anja tuo kurssille välineiden lisäksi aina 
mukanaan myös iloa, lämpöä ja huumoria. 

– Harvassa ihmisessä on sellaista kepeää 
leikkimielisyyttä ja energiaa, mitä meidän 
Anjassa, Hedman hymyilee. 

– Minä rakastan myös tanssia, Anja sa-
noo ja näyttää kuinka lantio notkuu ja liike 
on lääke. 

Sisällä alkaa jo kuumottaa, vaikka ulko-
na pyryttää. 

– Anja on hyvä esimerkki nuoremmille 
ja uusille maalareille, koska hän tarttuu 
vaikeisiin ja haastaviin töihin, jotka vaa-
tivat useita, joskus kymmeniä tunteja val-
mistumiseen, Hedman kertoo. 

Posliininmaalaus on antanut Anjalle 
paljon. Hän on nauttinut siitä, kun on saa-

nut kuulua maalausyhteisöön ja ystävystyä 
toisten maalareiden kanssa. Kerholaiset 
ovat jopa tehneet yhdessä matkoja vuosit-
tain eri ”taidekohteisiin”.

–  On ollut ilo tehdä lahjoja ystäville ja su-

kulaisille. Kun teen uutta työtä, ajattelen 
aina sitä ihmistä, jolle lahja on menossa, 
Anja toteaa. 

TEKSTI JA KUVAT: JOHANNA SELL
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Tanssi- ja voimisteluseura 
Sykkeen vapaan tanssin 
aikuisten naisten LadiesIN-
joukkueen menestyksekäs kausi 
päättyi Sydän-Suomen LUMO-
tanssikilpailuun.

Joukkue saavutti hopeaa yli 20-vuotiaiden 
tanssin sarjassa ohjelmallaan Going on 
a Birdway. Ohjelmaa kuvattiin huikeak-
si kokonaisuudeksi, jossa draaman kaa-
ri ja heittäytyminen olivat huipussaan. 

Sykkeen naiset jälleen mitalijahdissa

Joukkue on saavuttanut jo aiemmin tänä 
vuonna kultaa LUMO-valtakunnallisessa 
kilpailussa ohjelmallaan Kivunkantajat.

Joukkuetta valmentavat Sykkeeltä tu-
tut tanssin puuhanaiset Sari Oksanen 
ja Minna Erkkilä.

Joukkue hakee uusia tanssijoita rivei-
hinsä: jos olet 35–65-vuotias nainen ja 
omaat vahvan tanssi- ja tai voimistelu-
taustan, sekä sitoudut tavoitteelliseen 
treenaamiseen, ota yhteyttä Sykkeen 
toimistolle.

MARIKA MANNINEN

LadiesIN -joukkueen mitalituuletukset Jyväskylässä.

HA
NN

A 
PÄ

IV
ÄH

ON
KA

Muuramessa päivää juhlistettiin kukka-
laitteen laskulla kotirintamamuistomer-
kille ja sen jälkeen puheiden, koskettavien 
muistelmien, musiikkiesitysten ja laulun 
merkeissä Muuramen sotaveteraaniker-
hon järjestämässä juhlassa seurakunnan 
tiloissa. 

Osmo Lukkarinen piti tilaisuudes-
sa tervetulopuheen, jossa hän korosti 
veteraanien merkitystä tärkein sanoin 

Kansallista veteraanipäivää 
vietettiin 35. kerran
Kansallisella veteraanipäivällä 
kunnioitetaan sotiemme 
veteraaneja sekä muistetaan 
sodan päättymistä ja rauhan 
alkamista 27. huhtikuuta. 

”himmetä ei muistot koskaan saa”. Yh-
distyksen puheenjohtajan Matti Kratsin 
puheessa tuli esille erityisesti tunnelmat 
sodan päättymisen jälkeen, toisaalta yl-
peys siniristilipusta, toisaalta itsenäisyy-
den kova hinta. Lisäksi hän mietti pitkää 
ajanjaksoa, jolloin sodasta piti vaieta ja 
kiitti Kalevi Sorsaa siitä, että veteraani-
päivä saatiin kansalliseksi juhlapäiväksi 
vuonna 1987. 

Juhlavassa ja lämminhenkisessä tilai-
suudessa saatiin kuulla useita puheen-
vuoroja, joissa tuli esille omat lapsuuden 
sotamuistot tai omien läheisten muistot. 
Musiikkiannista vastasi kanteleen soiton 
taituri Viliina Kinnunen ja samalla hän 
toi mukaan nuorta sukupolvea. 

TEKSTI JA KUVA: JOHANNA PITKÄLÄ

Kiitos tilaisuuden järjestäjille, Muuramen sotaveteraanikerhon vapaaehtoisille, 
Muuramen seurakunnalle sekä esiintyjä Viliina Kinnuselle!

Eläkeliiton Muuramen 
yhdistys järjesti huhtikuussa 
Nuorisoseurantalolla avoimen 
Kotiseutu tutuksi -tilaisuuden. 

Muuramen seurakunnan pitkäaikaisena 
kirkkoherrana tunnettu Simo Lampe-
la esitelmöi Muuramen syntyhistoriasta 
1500–1800 -luvuilla. 

Paikan päällä oli hyvä joukko asiasta 
kiinnostuneita kuulijoita, joista suurin 
osa muuramelaisia – joskin syntyperäi-
siä vain muutama.   

Esitelmänsä alussa Simo kertoi useis-
ta kirjoista, joista voi lukea niin Muu-
ramen kuin lähialueen historiasta ja li-
säksi erityisen mielenkiintoisena hän 
mainitsi Perttu Immosen kirjoittaman 
Suomen rahvaan historian, jossa tuodaan 
mm. piian elämään uutta näkökantaa. 

Muuramessa oli alun perin lähinnä 
saamelais- ja lappalaistyyppistä kiertä-
vän elämäntavan asutusta kunnes 1500 
-luvulle tultaessa hämäläiset tilalliset 
alkoivat hankkimaan Keski-Suomesta 
eräalueita ja Muurame muodostui päl-
käneläisten eräalueeksi. Muuramen ny-
kyiset pohjoisrajat ovatkin vanhoja erä-
alueiden rajoja. Vakituisesta asutuksesta 
Muuramessa sen sijaan saadaan kiittää 
Kustaa Vaasaa, joka julisti asuttamatto-
mat alueet ”meidän, Jumalan ja Ruotsin 
omaisuudeksi” ja kannusti asuttamaan 
alueita verovapauden avulla. Tämä joh-
tikin iso Muuramekylän syntyyn Muu-
ramejoen pohjoispuolelle ja hieman 
myöhemmin Alamuuramen syntyyn 

Kotiseutu tutuksi

eteläpuolelle. Edelleen tänä päivänä vaa-
lialueen rajat noudattavat Muuramejoen 
pohjois- ja eteläpuolta. Asuttamisen ai-
kana myös savolaisia siirtyi asumaan 
Muuramen alueelle. Tuona aikana Muu-
ramen rakennettiin  mm. Lullin ja Saa-
ren alkutalot, joista myöhemmin on 
syntynyt taloja, joiden nimet tunnetaan 
Muuramessa edelleen joko tiloina, aluei-
na tai teiden nimissä. 1700-luvulla ta-
pahtunut isojako poisti vanhan sarka-
jaon haittoja, väestönkasvu oli suurta ja 
syntyi tarvetta uusille taloille ja alueille 
kuten Kinkomaalle ja Isolahdelle.

Merkittävä piirre ajanjaksoa on lukui-
set sodat aina vuoteen 1809 saakka ja 
ruotuväen kerääminen sotiin. Sotaan 
lähteneistä vain harva palasi takaisin 
kotiin ja yleensä syy hengenlähtöön oli 
sotaväessä riehuneet taudit. Venäjän 
vallan aikana autonominen Suomi pala-
si rauhan aikaan ja teollistumisen aika 
tuli myöhemmin.  

TEKSTI JA KUVA: JOHANNA PITKÄLÄ

Simo Lampela ja Eläkeliiton Muuramen 
yhdistyksen nettijäsensihteeri Eila 
Salmela

Kotitarveviljely: Lavatarhan
perustaminen -työilta
18.5.2022 klo 18, Muuramen kirjasto

Lapsen ääni-kuoron konsertti:  
Kevät toiveen taimia kantaa
23.5.2022 klo 18, Muuramen kirkko

Helatorstain maksuton jumppapäivä
26.5.2022 klo 9.45, ALIVE,  
Setäläntie 3

Vaarallisen jätteen kierrätysauto 
31.5.2022 klo 14, Muuramen tori

Aliven ilmaista jumppaa!
1.– 15.6. Zumba 45 / Tuuli
Kaikille avointa ja maksutonta  
jumppaa keskiviikkoisin klo 18 
Leikarin hiekkakentällä. Säävaraus! 
Sateella tunti järjestetään ryhmä-
liikuntasalissa, Setäläntie 3.

Kesäpäivä Muuramessa
7.6.2022 klo 12–19, Muuramen  
keskusta / useita tapahtumapaikkoja 
Lisätiedot ja ilmoittautuminen  
Vilttikirppikselle:  
muurame.fi/kesapaiva

Runoteltassa kolme runoilijaa  
+ open mic, 7.6.2022 18
Muuramen kunnanviraston viheralue

Muuramessa tapahtuu Koirankakkaroskis-
tarroja infopisteeltä
Kevät paljastaa taas talven aikana 
teille, puistoihin ja rannoille 
unohdetut koirankakat. 
Muurame on mukana Koirankakkaroskis 
.fi -kampanjassa, jonka avulla kikkareet 
löytävät helpommin tiensä roskapönttöi-
hin. Koirankakkaroskis.fi on kahden yk-
sityishenkilön perustama kansalaisliike, 
jonka päämääränä on vähentää luontoon 
jätettäviä koirankakkoja. Erityisesti pien-
taloalueilla ongelmana on, että kunnan 
ylläpitämiä roskiksia ei ole. Koirankak-
karoskis-tarralla pientalon omistaja voi 
ilmoittaa ohikulkeville koiranulkoilut-
tajille, että talon roskikseen saa pudottaa 
pussiin noukitun pökäleen. Kun saalista 
ei tarvitse kantaa kilometrien matkaa ko-
tiroskikselle asti, halukkuus kerätä kakat 
paranee.

Voit hakea tarran omaan roskikseesi kun-
nan infopisteeltä sen aukiloloaikana. 
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Muuramen Yrityksen nuoret painijat me-
nestyivät Porissa  ja Kokkolassa järjeste-
tyissä kisoissa huhtikuussa. 

Simo Nieminen (pojat 17 v., 75 kg) ja 
Onni Myllymäki (pojat 14 v., 68 kg) j si-
joittuivat ensimmäisiksi omissa sarjois-
saan Porissa järjestetyissä Olavi Niemen 
muistopaineissa 2.4.2022.

Kokkolassa pidetyssä kreikka-
lais-roomalaisen painin SM-kilpailuis-
sa  9.4.2022 Simo Nieminen tuli kolman-
neksi  ja Onni Myllymäki neljänneksi 
U15, 68 kg-sarjassa.

Menestystä
Muurameen
painissa

Urheilua

HUOM! 
TOUKOKUUSSA tanssia myös

sisällä Rajalan salissa!
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KE 4.5.-25.5. 

klo 10.30-11.30 

FASCIAMETHOD / Tii

n

a

 R

.

 

 

18.30 - 19.30
KAHVAKUULA
Leikarin kenttä / 
vaihtuva ohjaaja

17.30 - 18.20
KESÄJAMIT
Leikarin kenttä /
vaihtuva ohjaaja 

31.5. alkaen

10 - 11.30
SENIOREIDEN
SAUVAKÄVELYJUMPPA
Muuramen harju, 1.6.
alkaen kok.
urheilukentän kodalla,
toukokuussa
senioripuistossa,
Vanhansahan polku /
Kirsti P.18 - 19 

FASCIAMETHOD
Kunnantalon
takanurmi / Elina T.

6.6. alkaen

  

17.30-18.20
ZUMBA
Leikarin kenttä /
Petra F.

KESÄ 2022  2.5.-31.8.2022ryhmäliikuntakalenteri

18.30-19.30
TOIMINNALLINEN
TREENI
Korpilahden koulun
piha / Meri N.

Ajalla 4.5.-29.6.

18-19
PUISTOPILATES
Kunnantalon
takanurmi / Kirsti P.

8.6. alkaen
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MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

18.30 - 19.30
KESÄJUMPPA
Leikarin kenttä /
vaihtuva ohjaaja

18.30-19.30
KAHVAKUULA
Leikarin kenttä /
vaihtuva ohjaaja

MAKSUTON!  
Yhteistyössä Muuramen 
kunnan kanssa!

KESÄN JUMPPAKORTIT:

Kausikortti työssäkäyvät 85 e
Kausikortti ei-työssäkäyvät 75 e
10 kr. kortti ulkotunneille 50 e
15 kr. kortti ulkotunneille 75 e

+ jäsenmaksu 15 e vuodelle 2022
uusille jäsenille 

Kesän tunneilla käyvät myös aiemmin 
ostetut ulko- ja sisätuntien kertakortit.

Kertamaksu 7e 
(tasaraha tai mobilepay, koodi 
47700)

Lisätiedot, korttitilaukset: muuramensyke.fi / toimisto@muuramensyke.fi / 050-4954725

17.30-18.30
ZUMBA
Korpilahden koulun
piha / Marja K.

Ajalla 2.5.-30.5. ja
15.8.-29.8.

Huom! Ajantasaisimman tiedon tuntimuutoksista/-peruutuksista
saat liittymällä WhatsApp-ryhmään laittamalla viestiä numeroon 050-4954725. 

Muuramessa ja Korpilahdella omat ryhmänsä. 

7-10 -vuotiaiden tanssi- ja 
voimisteluleiri 6.-10.6. klo 9-15 
Kulttuurikeskuksella, ilm. 22.5. mennessä, lisätiedot
muuramensyke.fi

Kolmannen kerran Miss Plus-
koot semifinaaliin osallistunut 
Tanja Mäkeläinen nappasi 
vihdoinkin finaalipaikan. 

Muuramen Y4 Yrittäjyystalolla 19.3. 
2022 järjestetty Miss Plus-koot -semi- 
finaali toi yhden  unel man  lähemmäk-
si Niittyahossa asuvan Mäkeläisen elä-
mää, kun kilpailu poiki finaalipaikan  
kymmenen kaunottaren joukosta. 

– Aivan ihanaa, kun saan toteuttaa 
unelmiani ja haaveitani monimuotois-
ta kauneutta tukien. Haluan kannustaa 
muitakin naisia olemaan rohkeasti yl-
peitä kurveistaan.

Miss Plus-koot kilpailu on tarkoitettu 
pluskokoisille naisille, jotka omaavat 
positiivisen ja rohkean elämänasenteen. 
Osallistujien on oltava halukkaita esiin-
tymään ja olemaan hyvänä esimerkkinä 
muille. Myös terveellisen ja liikunnalli-
sen elämäntavan toivotaan olevan tär-
keää osallistujalle, kerrotaan Elegance 
Fashion Finlandin verkkosivuilla. 

Semifinaalissa viimeisillään raskaa-
na olleen Mäkeläisen perheeseen syntyi 
neljäs lapsi huhtikuussa, joten finaaliin 
mennään pienen vauvan äitinä. Mukana  
kisoissa kannustamassa ovat kaikki lap-
set sekä puoliso.

– Haluan omalla heittäytymiselläni 
olla esimerkki tulevien sukupolvien nai-
sille. Kaiken kokoiset naiset ovat kaunii-

ta ja omia unelmiaan kohti kannattaa 
kurkotella.

Mäkeläinen on aina rakastanut kaik-
kea kauneuteen liittyvää ja nauttii, kun 
saa tuoda tärkeää asiaa esille. Hän on 
myös kilpailuhenkinen, finaali onkin 
ollut vuosikausien haave. 

– Toivon menestyväni Miss Plus-koot 
kilpailussa saadakseni lisää kokemus-
ta ja valmiuksia toimia mm. juonto- ja 
edustustehtävissä.

Tällä hetkellä kilpailun yleisöäänes-
tys on meneillään Miss Plus-koot -kil-
pailun sosiaalisessa mediassa. Finaa-
li järjestetään 28.5.2022 Kauppakeskus 
Forumissa Jyväskylässä. Voittaja pääsee 
mallitoimisto Elegance Fashion Finlan-
din plusmalliksi ja saa tuotepalkintoja.

JOHANNA SELL

KUVAT: HANNA MAKKONEN

Muuramelainen 
kilpailee voitosta

Miss Plus-koot Jyväskylä finaalissa kilpailee kymmenen 23–40 vuotiasta naista eri 
puolelta Suomea. 

Tanja Mäkeläisen neljäs lapsi syntyi 
semifinaalin ja finaalin välissä.

Lähipalvelut
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Muuramen kunnan asemakaavoja 
nähtävillä:

1) Paloaseman asemakaava. Suunnit‐
telualue sijoittuu keskustan länsipuo‐
lelle, Sillanniityn asemakaava‐alueen 
välittömään läheisyyteen. 

2) Pappilan asemakaava. Asema‐
kaava koskee korttelin 211 tonttia 1, 
osoitteessa Jaakkolantie 2. Tontin 
omistaa Muuramen seurakunta.

Ehdotusaineistot ovat julkisesti  
nähtävillä 18.5.–16.6.2022.

Kunnan jäsenillä ja osallisilla, joiden 
asumiseen, työntekoon tai muihin 
oloihin kaava saattaa vaikuttaa, 
on mahdollisuus esittää kirjallinen 
muistutus ennen nähtävänä olon 
päättymistä osoitteella Kunnanhalli‐
tus, PL 1, 40951 Muurame tai info@
muurame.fi 

Kaava‐aineistot ovat nähtävillä 
kaavoituksen verkkosivulla www.
muurame.fi/vireilla-olevat-kaavat 
sekä Muuramen kirjastossa asiakas‐
palveluaikoina (os. Virastotie 8)

Lisätietoa kaavoista antaa kaavoi‐
tusarkkitehti, puh. 040 566 3101 tai 
kehittämisjohtaja, puh. 044 704 628.

Muuramessa 18. toukokuuta 2022

MUURAMEN KUNTA
Kunnanhallitus

KUULUTUS

www.muurame.fi/kuulutukset

Koivisto-Valkola-Pyyppölä tiekunnan VUOSI-
KOKOUS Pidetään keskiviikkona 15.6.2022  
klo 18 Anoppilassa, Punasillantie 4, 40950 
Muurame. Käsitellään sääntömääräiset asiat. 
Tiehoitokunnan laatima maksuunpanoluettelo 
2022 nähtävillä tieosakkaille Koivisto-Valko-
la-Pyyppölä nettisivuilla. Osoitekenttään osoi-
te: www.tiekunta.fi/koivisto-valkola-pyyppola. 
Salasanat ovat entiset ja tarvittaessa voit tie-
dustella niitä tiehoitokunnalta. Jos haluat osal-
listua Teamsin kautta, voit pyytää Teams kutsun 
osoitteesta: antti.perttula@meconet.net. Muis-
tathan ilmoittaa tiekäyttöön liittyvistä muutok-
sista tiehoitokunnalle. TERVETULOA!

Muuramen Sotaveteraanikerho 
Kevään viimeinen kokoontuminen 
on ke 25.5. klo 13 Seurakunnan ti-

lassa (Virastotie 2). Vieraamme ft Satu Kilpinen 
kertoo apuvälinetoiminnasta. Kahviraha 5 € (ei 
arpajaisia).

Ma 23.5.2022 retki Ritun 
Puutarhalle klo 17.30.  

Omat kyydit. Ke 6.7.2022 Säynätsalon retki, 
kohteena Alvar Aallon Muuratsalon koetalo 
klo 11-12 sekä sen jälkeen lounas/kahvittelu 
ja sään mukaan pieni kävely Säykin satamaan. 
Muuramen Marttayhdistyksen jäsenille, minimi 
osallistujamäärä 10 ja maksimi 15. Opasmaksu 
esittelystä 15€ eläkeläiset ja 30€ työssäkäy-
vät+omakustanteinen ruokailu. Kimppakyytejä 
pyritään järjestämään.  Sitovat ilmoittautumi-
set viimeistään 25.5.2022 tekstiviestillä Merjalle 
040 5623 647 tai soittamalla.

Järjestöt ilmoittavat

Rajahongan vesiosuuskunnan varsinainen ko-
kous pidetään perjantaina 20. päivänä tou-
kokuuta 2022 klo 18 alkaen Keljonkankaan 
ABC-aseman kokoustilassa. Kahvitarjoilu! Ter-
vetuloa! Vesiosuuskunnan hallitus.

Muuramelaisen Lapsen ääni-kuoron konsert-
ti Kevät toiveen taimia kantaa ma 23.5. Klo 18 
Muuramen kirkossa. Konsertissa esitetään su-
kupolvien sävelketju-projektin lauluja. Kuoroa 
johtaa Anni Hintsala, säestäjä Venla Huhtala. 
Vapaa pääsy. Tilaisuudessa mahdollisuus lah-
joittaa Kirkon ulkomaanavun Ukrainan keräyk-
seen ja ostaa kuoron keväistä CD- levyä. Lisä-
tietoja: lapsenaani.fi

Eläkeliiton Muuramen 
yhdistys ry Toukosiu-

naus/kotiseutu tutuksi  1.6.2022 klo 12 yhteis-
työssä Rannankylän maamiesseuran kanssa 
Kantalan hevostilalla, Mehtolanniementie 33. 
Sään salliessa mahdollisuus patikoida Meh-
tolan luontopolulla ja lähellä sijaitsevalle laa-
vulle. Tarjolla pientä purtavaa. Kesäretki A&A 
Elämyspuistoon 8.6.2022, Särkijärventie 581 
Korpilahti. Mahdollisuus viettää kesäinen il-
tapäivä ulkoilemalla. Paikka sijaitsee lähellä 
Struven ketjun Oravivuoren mittauspistettä. 
Tarjolla retkieväiden mukaista purtavaa, lähtö 
kimppakyydeillä Nuorisoseurantalon pihalta 
klo 11.30.

Muuramen Yritys ry:n kevätvuosi-
kokous pidetään ke 25.5. klo 17.30 
lukion tiloissa. Esillä sääntömääräi-
set asiat. Tervetuloa!

Muuramen Taideseura: 
ma 13.6. klo 15–19 Frans-

silan taidepajalla. Tule tekemään kanssamme 
katiskaverkosta hattu ulos tai vanerikeppari. 
Lapset voivat tulla aikuisen kanssa  tekemään 
itselleen hepan. Paja sään mukaan ulkona tai 
sisällä Franssilan pajassa. Voit tuoda kierrätys- 
ja luonnonmateriaalia koristeiksi. Ota vanhat 
nahkahanskat käsien suojaksi. Pajamaksu 10 
€ sis.perusmateriaalit ja välipalaa. Ilm. ja lisät. 
Jatta 040 867 2447 tai Eeva-Maija 050 460 
3774.

Muuramen Eläkkeensaajat ry. Ke-
vään kerhotoiminta lopetetaan 
torstaina 2.6.2022 urheilukentän 

kodalla. Klo 12 alkavassa tapahtumassa, hei-
tetään yhdistyksen mölkkymestaruuskilpai-
lu, paistellaan ilmaisia makkaroita ja juodaan 
kahvia ja mehuja. Keskiviikkona 20.7 mennään 
katsomaan Riihivuoren teatterin "Tukkijoel-
la" esitystä. Jäseniltä lipun hinta on 20 euroa, 
sisältäen lipun ja kahvin väliajalla. Sitovat il-
moittautumiset toukokuun loppuun mennessä 
Irjalle puh. 050 361 6005  

Keskustanaisten Muuramen osas-
to ry. Sääntömääräinen vuosiko-
kous ke 25.5.2022 klo 18.30 Ra-
vintola Muurmannin kabinetissa. 
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 
määräämät asiat, Lappeenrannan 

puoluekokousedustajan valinta ja yhdistyksen 
toiminnan jatko. Paikalla Keskustanaisten Kes-
ki-Suomen piirin puheenjohtaja Anne-Maria 
Perttula. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

 
 

 

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
25.5. klo 10–12

Monikulttuurisia kohtaamisia
keskiviikkona 18.5. klo 17–19

Toukokuun avoimet leikkiaamut
tiistaisin 24.5. ja 31.5 klo 9–12 
Tee leikkitreffit ystävän kanssa, ei ohjattua toimintaa.

Perhetyön kesäkerhot 8–10 vuotiaille
7.–8.6. ja 14–15.6. Ilmoittautuminen 27.4.–24.5.  
hannamaija.hakonen@muurame.fi

Muutokset mahdollisia. Muutoksista  
ilmoitamme Muuramen perhekeskus fb ja insta.

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

Perhekeskuksessa 
tapahtuu: Aikuisten juoksukoulu 2022

Mitä?

Kenelle?

Koska?

•  Tiivis tehopaketti entistä nautinnollisempaan juoksemiseen

•  Juoksutekniikka, vetoharjoittelu ja voimaharjoittelu 

•  Hinta 32 euroa

•  Järjestäjä: Muuramen kunta: Liikkuva Muurame

• Aloittava juoksuharrastaja

• Juoksua jo harrastavalle virikkeitä,  
   harjoitevinkkejä ja innostusta

• Tiistaisin 31.5., 7.6., 14.6., 21.6. ja 28.6. 

• 1,5–2 tuntia/harjoituskerta

• Muuramen urheilukentällä

• 25.5. mennessä. Mukaan otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä   
   16 osallistujaa.

• Ilmoittautuminen on avoinna: muurame.fi/juoksukoulu

Ilmottaudu!
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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 8.6., paino valmiit ilmoitusaineistot jätet-
tävä 1.6. 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, Varkaus

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 Vastaanotto ilman ajanvarausta  

ma–to klo 8–9, 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

Vanhus- ja 
vammaispalveluiden 

neuvonta ja palveluohjaus

Neuvonta- ja 
palveluohjausnumero  

on 040 7152 991. 
Numerosta vastataan 

ma–pe klo 9–11.

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 9.35–10.30 
Isolahden koulu to 9–9.40
Pysäkit ajetaan keväälle viimeisen 
kerran 30.5. ja 2.6. 

Kirjastoautot
Martti ja Wivi

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

Muuramen pääkirjaston 
asiakaspalveluajat

31.5. saaakka:  
Ma–To 11–19, Pe 11–16 
1.6. alkaen:  
Ma ja To 11–19, Ti, Ke ja Pe 11–16

Poikkeukset: 
pe 20.5. vain omatoimi
ke 25.5. asiakaspalvelu 11–16
to 26.5. vain omatoimi
to 23.6. asiakaspalvelu 11–16
pe 24.6. vain omatoimi

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

Kinkomaan 
omatoimikirjasto
Omatoimikirjasto avoinna  
joka päivä 7–21 kirjastokortin 
numerolla ja PIN-koodilla.  
Ongelmatilanteissa ota  
yhteyttä pääkirjastoon  
asiakaspalveluaikoina. 

PERHEKESKUS
Mukana elämässä.

TOIVO- 
perheohjaus

chat-linjoilla  
pe klo 12–14
Liity chattiin 

www.muurame.fi/perheohjaus

Chatissa keskustellaan 
luottamuksellisesti ja 

anonyymisti

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 
mobiililaitteiden 

käytössä?

19.5.
viimeinen
kerta tänä
keväänä

Ostetaan

Puutalo kauniilta paikalta 
Muuramesta tai lähiseudulta

Voi olla myös pientila.
Kaikki tarjoukset huomioidaan.

Puh. 040 514 5018
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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.

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

 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

Muuramen  
Teollisuustyöntekijät  

järjestää jäsenille  
perinteisen 

SYYSRETKEN 
9.–11.9.2022  

Rakvereen Viroon

Matka sisältää:
∙ Tilausajokuljetuksen 
 Muurame–Rakvere–Muurame  
 (ylitys Tallinkin laivoilla 
	 molempiin	suuntiin)
∙ 2 yön majoituksen: 
 Aqva Spa Hotel 
∙ Perjantaina 3-ruokalajin illalli-
 nen hotellilla sekä aamupalat
∙ Lauantaina retki Narvaan

Matkan hinta: 
100 euroa / jäsen 
Jos paikkoja jää, niin 
200 euroa / avec

Sitovat	ilmoittautumiset	14.–19.6.	
klo 17 jälkeen Arto Liikaselle  
Puh.	040	735	4855

Matka maksetaan ammattiosaston 
tilille 19.6 mennessä. 
FI60	5339	2520	0028	63	
viite	3447
Matkaa ei voi perua ja omavastuuta 
ei	palauteta	ilman	painavaa	syytä.

Muuramen Kukka- ja  
Hautaustoimisto

Kannel
Kukkia myös kotiin kuljetettuna!
Virastotie 2 , alapiha

040 135 4060 / Kukkakauppa
040 654 1524 / Hautauspalvelut

Kesämökki Muuratjärven tai 
Päijänteen rannalta Muuramesta. 
Puh. 040 588 3461.

Ostetaan omaan käyttöön 
RANTA- TAI MUUTEN HYVÄLLÄ  

NÄKÖALALLA VARUSTETTU TONTTI 
tai vastaavalla paikalla oleva talo.  

Myös mökit ja mökkitontit.
Tarjoa rohkeasti! P. 040 594 3853

Ostetaan

Painovalmiit aineistot ke 1.6.
mennessä: johanna.sell@muurame.fi 

tai 040 777 4263

Seuraava lehti  
ilmestyy 8.6.


