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Maanantaina 13.6. klo 17–19 järjestetään 
Nuorisokeskuksella tilaisuus, jossa ker-
rotaan Hykari-hankkeesta tarkemmin. 
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Hykari on nimitys hankkeesta, 
jonka tarkoituksena on löytää 
hyvinvointikavereita  
ikääntyneille. 

sia toimia vapaaehtoisena, ideoidaan 
uutta, kuullaan mitä kaikkea hyvää va-
paaehtoistyö tuo tekijälleen ja lisäksi il-
lan aikana on puheenvuoroja sekä kes-
kustelua. 

Mukana illassa Hykari-hankkees-
ta hankekoordinaattori Asta Salonen, 
SPR:ltä Pirkko Vuorinen, Muuramen 
seurakunnasta Päivi Honkonen sekä 
Muuramen kunnalta osallisuus- ja kult-

Kaverin kanssa jäätelökin maistuu paremmalle. Iloista kesää toivottavat Ritva-Sofia Lintu ja Ulla Halttunen.

tuuripäällikkö Johanna Pitkälä. 
Lisätietoja Hykari-hankkeesta löydät  

verkkosivuilta: hykari.fi

Tule mukaan 13.6. tilaisuuteen! 
Osoite: Virastotie 2 . Tarjoilujen vuoksi  
ilmoittautumiset etukäteen:  
muurame.fi/hykari tai  
puhelimitse 050 595 3621. 
JOHANNA PITKÄLÄ

Tilaisuus on tarkoitettu kaikille ikään-
tyneiden parissa tapahtuvasta vapaaeh-
toistoiminnasta kiinnostuneille sekä jär-
jestöille. 

Illan ajatuksena on koota yhteen jär-
jestöjä ja muita toimijoita, jotka teke-
vät vapaaehtoistoimintaa ikääntynei-
den parissa sekä löytää mukaan uusia 
vapaaehtoisia. Kartoitetaan yhdessä 
Muuramen tarjontaa ja mahdollisuuk-

Julkinen tiedote jokaiseen kotiin Muuramessa me

Paperikupongit toimivat tuttuun tapaan

Kotipizza-ravintolassa. Kuponkikoodit verkkokauppaan

saat käyttöösi, kun kuulut Kotipizzan Kotijoukkoihin.

Kampanja-aika 30.5.-12.6.2022

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, Pandan nameja tai Taf felin sipsejä!

Hykari rantautuu Muurameen 
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Muuramen 
lukion kevään 
2022 ylioppilaat
Aaltonen Emma
Askolin Ilona
Autio Kasperi
Avikainen Anni
Berg Eetu
Holopainen Iida
Honkanen Jukka
Hytönen Tuomas
Hänninen Vilma
Immonen Aatos
Junttonen Veikko
Kangasaho Siiri
Kankaanperä Jere
Karppi Juuso
Ketola Väinö
Kiilamaa Jonna
Kinnunen Viliina
Kolehmainen Pinja
Korhonen Emilia
Kuivisto Lauri
Kulju Veeti
Kähönen Tapani
Laitinen Aada
Lakka Nea
Lamminpää Leo
Latukka Helmi

Kuolleet: Pekka Antero Simonen 80 v., 
Anita Anna-Maija Jermalainen 76 v., Juha 
Toivo Antero Salmi 60 v. 

Kastetut: Pihla Alexandra Hintikka, Rian-
na Olivia Kakkonen, Amanda Emma Maria 
Lahti, Lassi Oliver Liimatainen, Iida Elina 
Tuhkanen, Iiris Olivia Piiponniemi

Kirkkoherranvirasto on  avoinna ma ja 
ke klo 9–12. Os. Virastotie 2 (R-kios-
kin vieressä), p. 045 2637 929, s-posti: 
virasto.muurame@evl.fi

JUMALANPALVELUKSET

Kesäaikana striimaamme kuukauden 1. 
sunnuntaimessun: 5.6., 3.7. ja 7.8. Lähe-
tykset näkyvät seurakunnan FB-sivulla ja 
YouTube-kanavalla: muuramenseurakun-
ta.fi/striimaus.

Kesän konfirmaatiomessut  
(ei striimausta):
La 18.6. klo 10 (1. Marttinen)
La 18.6. klo 13 (1. Piispala)
La 2.7. klo 10 (2. leiri)
La 9.7. klo 10 (3. leiri)
Su 10.7. klo 10 (4. leiri)

Su 12.6. Messu klo 10, Pyhän kolminaisuu-
den päivä. Hagman, Anna-Maija Valjus. 

Su 19.6. Messu klo 10, Katoavat ja katoa-
mattomat aarteet. Myllykoski, Laasio.

La 25.6. Juhannuspäivän messu klo 10, 
Tien raivaaja. Hagman, Karjalainen. Mu-
siikissa mukana Riitta Reijonen. 

Su 26.6. Sanajumalanpalvelus klo 10, 
Kutsu Jumalan valtakuntaan. Hagman, 
Karjalainen. 

Su 3.7. Messu klo 10, Kadonnut ja jälleen 
löytynyt. Hagman, Laasio.

Su 10.7. Konfirmaatiomessu klo 10, 
pyhän aiheena: Armahtakaa! Myllykoski, 
Karjalainen, Salo. 

Su 17.7. Messu klo 10, Herran palvelukses-
sa. Myllykoski, Laasio.

Su 24.7. Messu klo 10, Rakkauden laki. 
Simo Lampela, Anna-Maija Valjus.

31.7. Messu klo 10, Kirkastettu Kristus. 
Lampela, Valjus.

7.8. Messu klo 10, Totuus ja harha. Hag-
man, Valjus.

DIAKONIA

Ti 7.6. ja ti 19.7. klo 12–15 Kahvi- ja 
juttuseuraa, Nuuttilanrannan kerhohuo-
ne, Nuuttilantie 6, käynti rivitalon uima-
rannan puoleisesta päädystä. Lisätietoja 
Johanna Kotkavuori 040 352 5662.

To 9.6. ja to 21.7. klo 13–15 Kahvi- ja 
juttutuokio Mannatuvalla. Johanna Kot-
kavuori.

Ma 13.6. Virikkeellinen kesäpäivä elä-
keläisille Nuorisoseuratalolla klo 12–
15. Mukavaa yhdessäoloa, ulko- tai sisä-
pelejä, kahvia ja pientä suolaista. Etsivä 
vanhustyöntekijä Johanna Kotkavuori.

Ti 14.6. klo 10–14 Päivä- ja työtoimin-
nan kesäpäivä Mehtolassa. Makkaran-
paistoa, lettuja, yhdessäoloa ja saunomis-
mahdollisuus. Taksikyyti.

Ke 15.6. klo 13–15 Omaishoitajien virkis-
tyspäivä seurakuntamajalla, hautausmaan 
takana.  Lettuja, makkaranpaistoa ja sään 
sallimaa ohjelmaa. Sirpa Lahtinen, Elina Si-
ronen ja Hanna Forsman.

Ke 15.6. klo 12–14 Kesäpäivä Mehtolassa. 
Päihde- ja mielenterveyskuntoutujille. Har-
taus, makkaranpaistoa, lettuja ja kahvit sekä 
saunomismahdollisuus. Vuorelan taksi hakee 
R-kioskilta klo 11.40, paluu klo 14. Ei tarvit-
se ilmoittautua. Kataikko, Leena Virtanen ja 
Jukka Tapiola.

To 16.6. klo 14–16 Kesäpäivä kaikenikäi-
sille Koskikodin nurmikentällä. Omat kep-
pihepat mukaan. Pullakahvi- ja mehutarjoilu. 
Etsivä vanhustyöntekijä Johanna Kotkavuori.

Su 17.7. klo 14 Kotakirkko Vihtalahden 
kodalla. Os. Petäjävedentie 733. Kuusan-
mäentieltä vasemmalle, Moksin tienhaaran 
jälkeen n. 200 m oikealla, hiekkakuoppien 
kohdalla alue, johon voi jättää auton, josta ko-
dalle n. 500 m kävellen. Kirkkokahvit, lettuja, 
makkaranpaistoa. Heikki Myllykoski, Johan-
na Laasio, Leena Virtanen.

Ke 27.7. klo 12–15 Virikkeellinen kesäpäi-
vä eläkeläisille Nuorisoseuratalolla. Mu-
kavaa yhdessäoloa, ulko tai sisäpelejä, kahvia 
ja pientä suolaista. Etsivä vanhustyöntekijä 
Johanna Kotkavuori.

Ruokapankki Mannatupa (Virastotie 2, Piz-
zapuodin vieressä), auki ma, ke ja pe, ruoka-
jakelu klo 10–11. Kahvi- ja puurotarjoilu. Pe 
klo 18.30–19 leipäjakelu. Huom! Pe leipäja-
kelun aika muuttunut! Ruokapankki, p. 050 
3548 844.

Mannatuvan kautta voi tilata korjausompe-
lua ja tietokonehuoltoa. Tiedustelut ja tila-
ukset p. 050 354 8844.

Vastaanotto diakoniatoimistoon  
ajanvarauksella: 
Kirsti Kataikko, p. 050 5943 225
Hanna Forsman, p. 050 5943 226
Etsivä vanhustyöntekijä  
Johanna Kotkavuori p. 040 525 662  
(parhaiten tavoitettavissa ma–to klo 13–17)

Hanna Forsman lomalla 
2.–12.6 ja 27.6.–24.7.
Kirsti Kataikko lomalla 
17.–22.6., 24.–26.6. ja 11.–7.8.
Johanna Kotkavuori lomalla 17.6.–15.7.

LÄHETYS

Anjan puodissa vielä kesä–heinäkuun seura-
kunnan kirpputoripöytä, jonka tuotto menee 
Ukrainan pakolaisten hyväksi.

YLEINEN SEURAKUNATYÖ

Torstaipiirit klo 8 Mannatuvalla jatkuvat läpi 
kesän. Tervetuloa keskustelemaan, kahvit-
telemaan ja rukoilemaan yhdessä. Mukana 
vaihdellen Mia Hagman, Tarmo Mäyränen ja 
Jukka Tapiola, tule sinäkin!

La 11.6. ja 6.8. klo 17–19 Kohtaamispaik-
ka iltanuotiolla Seurakuntamajalla, os. 
Majatie 4. Tule tutustumaan, tule tapaamaan 
tuttuja, sopii kaikille. Omat eväät/makkarat 
mukaan, sauna lämpimänä. Lisätietoja, aikuis-
työntekijä Päivi Honkonen, p. 050 594 3229.

Su 12.6. klo 15–19 Aito-ilta Mehtolan sau-
nalla, Mehtolanniementie 121 a. Vähän kuin 
nuortenilta, mutta aikuisille. Yhteistä puu-
hailua ulkona (sään salliessa), jalkapalloa, 
saunomista, pientä purtavaa. Opetus- ja jut-
tutuokion tilalla ehtoollishartaus klo 18. Ve-
täjinä Ella ja Tommi Wihinen. Huom! Tällä 
kerralla ei ole järjestettyä lastenhoitoa, mutta 
lapset voivat osallistua yhteisiin puuhiin. Ter-
vetuloa mukaan kaikenikäiset!

To 16.6. klo 10–12 Kinkomaan Kokeneet 
konkarit retkeilevät Seurakuntamajal-
la (Majatie 4) ulkoilun merkeissä. Mahdol-
lisuus olla sisätiloissa huonon sään sattues-
sa. Lähtö kimppakyydein Kinkomaan koulun 
parkkipaikalta klo 9.30. Tervetuloa mukaan! 
Lisätietoja aikuistyöntekijä Päivi Honkonen 
p. 050 594 3229.

Ti 21.6. klo 10–12 Ikinuorten ilopiiri 
Mehtolassa (Mehtolanniementie 121 a) ul-
koilun merkeissä. Mahdollisuus olla myös si-
sätiloissa huonon sään sattuessa. Lisätietoja 
aikuistyöntekijä Päivi Honkonen p. 050 594 
3229. Jos tarvitset kyytiä, ota rohkeasti yh-
teyttä!

Ti 21.6. klo 14 Hartaushetki Koskikodil-
la, aikuistyöntekijä Päivi Honkonen.

Pe 25.6. Juhannusjuhla Seurakuntama-
jalla klo 18–20.30. Tervetuloa pitämään 
hienoa perinnettä yllä! Mahdollisuus saunoa 
ja paistaa makkaraa. Kahvi- ja mehutarjoilu. 
Yhteislaulua ja hartaus sekä kokon sytytys 
klo 19 sään salliessa. Mukana Mia-pastori, 
Johanna-kanttori ja diakonissa Hanna.

Ti–Ke 12.–13.7. Löydä lahjasi -kurssit, 
vetäjinä Anna-Liisa ja Pekka Heikkilä. 
Raamatun mukaan Jumala on varannut eri-
laisia armolahjoja meille jokaiselle. Kun löy-
dät lahjasi, tiedät missä Herra haluaa sinua 
käyttää ja mikä on juuri sinun kutsusi Juma-
lan valtakunnan työssä.

LÖYDÄ LAHJASI 1 -peruskurssi ti 
12.7.2022 klo 9–21 sis. opetusta, rukousta 
ja käytännön harjoituksia. 

LÖYDÄ LAHJASI 2 -syventävä kurssi ke 
13.7.2022 klo 9–17 sis. syventävää opetus-
ta, rukousta ja käytännön harjoituksia. Päi-
vä on tarkoitettu niille, jotka ovat jo osal-
listuneet peruskurssille edellisenä päivänä 
tai aiemmin. Kurssimaksu 20 € päivältä. Srk 
tarjoaa osallistujille ti-lounaan, ke-lounas 
omakustanteinen. Ilm. Markus Leppiniemel-
le p. 0500 496 046.

To 4.8. klo 17–19 Ystävätoiminnassa va-
paaehtoisena ystävänä toimivien virkis-
tysilta seurakuntamajalla, Majatie 4. Li-
sätietoja aikuistyöntekijä Päivi Honkonen p. 
050 594 3229. Olet lämpimästi tervetullut! 
Myös uudet ystäviksi haluavat ovat tervetul-
leita iltaan! 

Ystävätoimintaa tehdään yhteistyössä seu-
rakunnan, SPR:n ja kunnan kanssa. Ystäviä 
kaivataan nuorille, työikäisille ja varttu-
neemmillekin, sillä yksinäisyys ei katso ikää. 
Vapaaehtoiseksi ystäviksi kaivataan niin 
miehiä kuin naisiakin. 

NUORISOTYÖ

Nuortenilta pe  10.6. ja 17.6. sekä 1.7. klo 
18-22 srk tilassa R- kioskin vieressä. 
Nuortenillat srk majalla 8.7., 15.7., 22.7. ja 
29.7. klo 18-22.

Seurakunta jakaa syksyllä stipendejä 
nuorille kristillisiä opintoja tai missiomat-
koja varten. Ks. tarkemmin juttu sivulla 9.

MUSIIKKI

Kesän päiväkonsertit keskiviikkoisin kirkos-
sa klo 12, katso ilmoitus ohessa.

To 7.7. kirkossa klo 19 Raine 60 v. ’Luu-
mäeltä oksalle ylimmälle’ -gospelkeikka 
Raine Äyräväisen muusikkoystävien kanssa. 
Mukana myös yhteislauluja.

Muuramen kirkko avoinna
6.6.–31.8. ma–pe klo 10–17.
Opas paikalla. Tervetuloa!

Lehtonen Eevert
Leppänen Netta
Lilja Laura
Lämsä Matias
Manninen Marianna
Montonen Tuuli
Niemi Oskari
Nieminen Kirsikka
Pajunen Daniel
Pennanen Onni
Puustinen Fiinu
Pöntiö Roosa
Rauhala Joona
Rintamäki Ella
Risku Antti-Jussi
Rosti Riku
Sabijan Sebastian
Turma Oona
Vanhala Juuso
Vassinen Elias
Viinikainen Hanna
Vilpponen Selma
Virrankari Tatu

Lämpimät onnittelut 
uusille ylioppilaille!

Ehdokasasettelua koskeva kuulutus
Muuramen seurakunnassa toimitetaan  
kirkkolain (KL) 23 luvun 9 §:n 2 momentin 
mukaisesti 20.11.2022 seurakuntavaalit, 
jossa vuoden 2023 alusta alkavaksi 
nelivuotiskaudeksi valitaan 23 jäsentä 
kirkkovaltuustoon.KL:n 23 luvun 2 §:n 
ja 3 §:n mukaan vaalikelpoinen seurakunnan 
edellä mainittuun toimeen on ehdokas,

1) joka viimeistään 15.9.2022 on merkitty   
 tämän seurakunnan läsnä olevaksi  
 jäseneksi, 
2) joka on konfirmoitu viimeistään  
 15.9.2022, ja joka täyttää 18 vuotta  
 viimeistään 20.11.2022
3) joka on kristillisestä vakaumuksesta  
 tunnettu, 
4) joka ei ole vajaavaltainen
5) joka on antanut kirjallisen 
 suostumuksensa ehdokkaaksi   
 asettamiseen, 
6) joka ei ole tämän seurakunnan
 viranhaltija tai  työsopimussuhteessa   
 oleva työntekijä. Valitsijayhdistyksen   
 perustamisasiakirja liitteineen mainittua  
 vaalia varten on toimitettava 15.9.2022
 kello 16  mennessä Muuramen  
 seurakunnan kirkkoherranvirastoon,  
 joka on avoinna maanantaisin ja  
 keskiviikkoisin klo 9–12 sekä  
 15.9.2022 kello 9–16.

 Kirkkoherranviraston osoite on:  
 Virastotie 2, 40950 Muurame.

 Valitsijayhdistyksen perustamis-
 asiakirjoja liitteineen on saatavana  
 kirkkoherranvirastosta ja verkko-
 sivuilta info.seurakuntavaalit.fi.

 Muurame 2.6.2022 
 Muuramen seurakunnan  
 vaalilautakunnan puolesta

 puheenjohtaja  
 Anna-Kaisa Ahlbom-Paintola

 KUULUTUS
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Ilmassa oli kihelmöivää jännitystä, kun 
Kinkomaan koulun oppilaat kerääntyi-
vät perjantaina 27.5. pihamaalle vastaan-
ottamaan odotettuja vieraita. Vanhen-
painyhdistyksen järjestämä vierailu oli 
vihdoin toteutumassa, kun kaksi edel-
listä tapahtumaa oli jouduttu perumaan 
koronan takia. 

Pienen odottelun jälkeen alkoi tapahtua, 
kun toinen toistaan komeammat pyörät 
kuskeineen lipuivat parijonossa matalien 
moottoriäänien ja kaasutusten säestämi-
nä pihaan. 

– Pyöriä piti tulla 5–10, tulikin 71! nauroi 
rehtori Pasi Heikkilä ohjatessaan moto-
risteja piha-alueella. Tilaa tehtiin pika-
vauhtia lisää ja kaikki pyörät mahtuivat 
hyvin lasten ihailtaviksi. 

Näyttävän pihaanajon jälkeen koululai-
set siirtyivät liikuntasaliin istumaan. Pian  
motoristit astelivat lavalle kuin rocktäh-
det raskaan musiikin kera. 

– Kädet ilmaan! kannusti yhdistyksen 
tiedottaja Marko Saarinen ja yleisö taput-
ti innokkaana musiikin tahtiin. Vaikutti 
siltä, että tällä porukalla ja tunnelmalla 
saisi koululaiset kiinnostumaan aiheesta 
kuin aiheesta. 

Motoristit 
toivat viestin
mukanaan
Motoristit koulukiusaamista 
vastaan MKKV ry. vieraili 
Kinkomaan koululla kertomassa 
kiusaamisen vastaisesta työstä.

Ari Santaharju veti huumoripitoisen shown tärkeästä asiasta muiden motoristien kera.
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Eläimet kyyditetään Moksin tilalta Kor-
pilahdelta heti, kun heinä on kasvanut 
sopivaan mittaan. Maatalousyrittäjä Suvin 
mukaan juhannuksen tietämillä tuoretta 
syötävää saattaa olla riittävästi. Lehmät 
laiduntavat niittyä lyhyen aikaa, ehkä 
kaksi viikkoa.  

Muuramen työpajan väki pystyttää aita-
tolppia kovalla kiireellä. Koko niittyä kier-
tävän karja-aidan rakentaminen on iso 
urakka. Työpajalta Pekka Piirainen ja 
Antti Puhakka totesivat, että juomapai-
kan rajaaminen on työlästä, koska ranta on 
ryteikköinen ja vielä tulvaveden vallassa.  
Suuruspään niitty sijaitsee Muuratharjul-
la Kultarannantien ja Suurusniementien 
risteyksen kulmassa.  Niitylle toivotaan 
runsaasti lapsia katsomaan lehmiä. Kävi-
jöiden kannattaa katsella eläimiä etääl-
tä. Sähköistetty aitaus on suljettu, ettei 
kukaan mene vahingossa aitaukseen. Leh-
mät saavat ruokansa niityltä ja niillä on 
juomapaikka rannassa.  

Niitty saa lehmät 
kesävieraaksi
Keskikesällä Suuruspään 
niityn perinnemaisema herää 
henkiin, sillä niitylle on tulossa 
emolehmiä ja vasikoita. 

Moksin tilan maatalousyrittäjät Suvi ja 
Henri kertoivat, että Hereford-sukuisia 
emolehmiä tulee noin kymmenen ja niil-
lä on kolmen kuukauden ikäiset vasikat 
mukanaan. Vasikoiden isä, Angus-sonni 
jää kesän viettoon Moksiin. 

Lisätietoja päivitetään Internet-sivuille: 
muurame.fi/luonnonsuojelu. Myös kunnan 
somekanavilla tullaan kertomaan niityn 
kuulumisia.  

KATRIINA HAUTALA  

Moksin tilan maatalousyrittäjä Suvi ja pikkuisäntä Valtti linjasivat lehmäaidan paikkaa 
Suuruspään niityllä. 
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Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. on tehnyt kiusaamisen vastaista työtä ja kiertänyt kouluissa eri puolilla Suomea jo 
vuodesta 2013 lähtien. Yhdistykseen kuuluu 450 jäsentä.

Motoristit osasivat kertoa vakavasta 
aiheesta hyvää energiaa ja huumoria puh-
kuen. Reilun tunnin mittainen vierailu 
jätti koululaisiin, opettajiin ja huoltajiin 
positiivisen muistijäljen. 

– Motoristit halusivat herätellä erityi-
sesti vähän isompia oppilaita siihen, että 
kaikki pitää ottaa mukaan yhteisöön ja 
että kiusaaminen on vain yksinkertai-
sesti väärin, kertoo Heikkilä. Lisätietoa 
yhdistyksestä: www.mkkv.fi
JOHANNA SELL
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Kunnanviraston 
kesäaikataulu 2022
Kunnanvirasto on suljettu 4.–22.7.  
Kunnan puhelinvaihde p. 014 659 611. 

Talous- ja hallinto-osasto sekä arkisto on suljettuna 4.–22.7. 

Asuntotoimisto on suljettuna 4.–31.7. 

Tiedotuslehti Muuramelainen on kesätauolla 27.6.–31.7.  
Tauon jälkeen lehti ilmestyy taas 10.8. Lehden aineistopäivä on 3.8.

Sosiaalipalvelut
Toimisto on suljettuna 4.–22.7.
Hoidetaan kiireelliset lastensuojelun sosiaalityön ja  
aikuissosiaalityön asiat. Puhelinajat: ma–pe klo 9–10 ja klo 13–14
Lastensuojelun sosiaalityö p. 040 744 5943
Aikuissosiaalityö p. 040 748 1658 
Sosiaalipäivystys ark. klo 16–8 ja viikonloppuisin p. 014 266 0149
Kelan asiointipiste on suljettuna 4.–22.7.  Asiointi tuona aikana  
Kelan Jyväskylän toimisto, Vapaudenkatu 40–42,  
40100 Jyväskylä. Avoinna ma–pe 12–16.
Vanhus- ja vammaispalveluiden toimisto  
on suljettuna 11.–31.7. Neuvonta- ja palvelu- 
ohjauspuhelimeen vastataan ma–pe klo 9–11.

Opetuspalvelut, toimisto on suljettuna  27.6.–31.7.

Varhaiskasvatuspalvelun toimisto on suljettuna  4.7.–5.8.
Kunnallista varhaiskasvatusta järjestetään supistetusti ajalla  
27.6–29.7. Rajalan ja Leikarin päiväkodeissa.  
Rajalan päivystysnumero ajalla 27.6.–8.7. on 040 592 2647 ja ajalla 
11.–29.7. 050 464 3503. Leikarin päivystysnumero p. 040 822 9017.
Avoimen päiväkodin ajankohtaisin tieto löytyy Perhekeskuksen  
verkkosivuilta: muurame.fi/perhekeskus-avoin-paivakoti sekä  
Perhekeskuksen Facebook- sivulta.

Työpaja on auki normaalisti. Eko Center (Kenttätie 3) suljettu 1.–31.7.

Elinvoiman ja kestävän kasvun osasto on suljettuna  4.– 22.7.
Vesi- ja viemäripäivystys sekä Vesijohtojen liittymäasiat  
p. 0400 737 988

Rakennusvalvonta Katselmuksia ei suoriteta, eikä lupia käsitellä 
27.6–31.7. Rakennusvalvontatoimisto on suljettu kokonaan 11.–31.7.

Liikuntapalvelut suljettuna 11.7.–14.8.
Matonpesupaikat, urheilukentät ja uimarannat  
sekä venelaiturit p. 040 848 9867.
Puistotoimi  p. 050 325 6975, ajalla 18.7.–7.8. p. 040 848 9867

Nuorisokeskus (Virastotie 2) Nuorisopalveluiden ajankohtaisin  
tieto löytyy kunnan sivuilta muurame.fi/nuorisokeskus-1  
sekä sosiaalisen median kanaviltamme (Instagram)

Uimahalli suljettu 4.7.–9.8. Uimahallin ajantasaisin tieto  
löytyy kunnan verkkosivuilta: muurame.fi/uimahalli

Muuramen pääkirjasto 1.6–31.8. Asiakaspalvelu avoinna: ma ja to 
klo 11–19, ti, ke ja pe klo 11–16. Omatoimi avoinna joka päivä klo 7–21 
kirjastokortin numerolla ja PIN-koodilla. Kinkomaan omatoimikirjasto 
avoinna joka päivä klo 7–21 kirjastokortin numerolla ja PIN-koodilla. 
Kirjastoautot eivät liikennöi koulujen kesälomien aikaan 
Muuramen Vuokra-asunnot (Virastotie 2), p. 040 145 2843.  
Toimisto palvelee kunnanviraston sulkuaikana sopimuksen mukaan 
eli soita tai lähetä sähköpostia olli-pekka.hautakorpi@muurame.fi 
asian hoitamiseksi henkilökohtaisesti.
 

Hyvää kesää!

Aurinkoinen tiistai, 24.5. kokosi yhteen Muuramen kunnanvaltuutettuja ja alueen 
yrittäjiä perinteiseen Yrittäjäiltaan. Illan aikana tutustuttiin yritysvierailun merkeissä 
muun muassa Punasillantiellä sijaitseviin Ajankone, Hydroscand ja Ledi Group 
yritysten toimintaan ja toimipaikkoihin. Vierailujen jälkeen osallistujat kokoontuivat 
ravintola Muurmannin illallispöydän ääreen nauttimaan maittavasta ruoasta ja 
hyvästä seurasta. Ilta oli kokonaisuudessaan onnistunut ja lämminhenkinen yrittäjien 
ja kuntaedustajien kohtaaminen, jota tahditti vapaamuotoinen keskustelu ja rennon 
letkeä ilmapiiri. 

JANNE TEPPO

Kuvaterveiset

The Payback Jam XV järjestetään 1.–3.7. 
luonnonkauniissa ympäristössä Havu-
mäki Ranch:llä, osoite Havumäentie 16, 
Muurame. Hip hop festivaaleilla on luvas-
sa mm. livemusiikkia, ringittelyä, 2 vs 2 
breikkibattlet sekä grafftitiseinä. 

Jamipäivät PE 17–20 & LA 13–20 ovat 
ikärajattomia ja päihteettömiä. 

Ohjelma:
PE 1.7. 17–20 
Kaikille avointa jamittelua, maalausta  
ja DJ:t soittavat musiikkia

LA 2.7. 13–20
Kaikille avointa jamittelua ja DJ musiik-
kia. Call out junior klo 13–15, ohjattua 
graffiti-maalausta (Arttu Martikainen) ja 
katutanssilajien ohjausta (Sanni Laine & 
Johanna Hurme) ja jameihin tutustumis-
ta. Breikkibattlet n. klo 18–20. 

The Payback Jam  tuo hip hop  
kulttuurin Havumäki Ranchille

Lisätietoja ja liput:  
Etu muuramelaisille nuorille: perjan-
tain ja lauantain päiväohjelma maksut-
ta, vapaalippu lunastettava etukäteen: 
muurame.fi/payback 
Muille viikonlopun lippu 25 €.  
Lisätietoja tapahtumasta:  
facebook.com/paybackjam/
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Hanna Rytin käsikirjoittama ja An-
na-Maija Ojansivun ohjaama Yks kaks 
kaupungissa on humoristinen ja moderni 
eläinsatu koko perheelle. Rooleissa Lilli 
Mäkinen, Sara Pitkänen ja Miki Huh-
tala. Ensi-iltaa vietetään lauantaina 9.7. 
klo 15 ja esityksiä on luvassa elokuun puo-
liväliin saakka. 

Kesäillan konsertissa nautitaan Sai-
ja Tuupasen ja Aki Metsälän kauniista 
duetoista ja kappaleista. Konsertti jär-
jestetään keskiviikkona 13.7. klo 20 ja li-
punmyynti aukeaa tunti aiemmin. 

Kaikki esitykset pidetään Hiekkarin-
teen lavalla, osoite Kuusanmäentie 7. 
Kahvio avoinna. Lisätietoja ja liput en-
nakkoon takula.tapahtumat@gmail.
com tai 045 639 9713

Hiekkarinteen lavalla lastenteatteria  
sekä kesäillan konsertti

Saija Tuupanen ja Aki Metsälä
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Turvaa Koulutie -kampanja alkoi perin-
teisesti kuvan tekemisellä. Samuel piir-
si kuvan koulussa kuvaamataidon tun-
nilla ja kiinnitti erityisesti huomiota 

Varo pieniä  
koululaisia!
Samuel Mäkinen taiteili tulevaksi 
syksyksi tärkeän muistutuksen 
autoilijoille. 

siihen, että auton perspektiivi oli kun-
nossa. Kolmio ja keltainen väri kuvassa 
lisäsivät huomioarvoa, jota liikentees-
säkin tarvitaan. Varo pieniä koululaisia 
-teksti on napakka ja tehokas viesti kai-
kille autoilijoille. 

Turvaa koulutie -kampanjan toteutti 
tänäkin vuonna Muuramen Lion Club 
yhteityökumppaneiden kera. Hankkeen 
isänä toimi tuttuun tapaan Jari Raulo. 

Samuelin tekemiä kortteja jaetaan ja 
kiinnitetään autojen tuulilaseihin kou-
lujen alkaessa. Kortteja on painettu 1500 
kappaletta, joten näkyvyys on taattu. 

JOHANNA SELL

Suurin työ on takana, kun kuva on valmis ja kortit painettu, miettivät Samuel ja Jari.
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Monipuolinen Syrjälän tilaKaikki
valmiina  
kesämatkailuun

Tervetuloa tutustumaan aitoon maatilaympäristöön  
10.6. klo 15–20. Samalla avoinna tilan lihapuoti!
Heinäkuussa aukeaa lähikukkapellon tarjonta.

Yhteystiedot: 
Syrjäläntie 63, Muurame 
Puh. 050 596 9931
syrjalamuurame@gmail.com   
syrjalantilamuurame.fi

Maukkain terveisin!
Minna Häkkinen

Tähti-Huvilat
Vietä lomasi

tasokkaassa huvilassa,
korkealla arjen

yläpuolella.
Riihivuori

www.tahtihuvilat.fi

Muurame
Ravintola
Riihivuoren 
huipulla 
Riihivuoren luonnonkauniil-
la huipulla sijaitseva, tunnel-
mallinen Ravintola Riihikelo 
palvelee kesällä kesäteatterin 
esityspäivinä 2 tuntia ennen 
esitystä, väliajalla ja esityksen 
jälkeen. Riihivuoren teatterissa 
nähdään tänä kesänä UIT-twis-
tillä maustettu ikiklassikko, 
Suomen suosituin kesäteatte-
rinäytelmä Tukkijoella. Esityk-
set Riihivuoren kesäteatterissa 
12.7.–13.8. Esitysten ohessa her-
kutellaan Ravintola Riihikelon 
virkistävillä väliaikatarjoiluil-
la. Ravintolassa A-oikeudet. 
Muina aikoina olemme auki ti-
lauksesta.

Yhteystiedot:
Riihivuorentie 313, Muurame
ravintolariihikelo.fi
Puh. 040 070 6691
myynti@ravintolariihikelo.fi

Vihtaharjun mökki
Vihtaharjun mökki, 100 m2  vuok-
rattavissa savusaunoineen ja pal-
juineen Muuratjärven rannalla.

Yhteystiedot: 
Puh. 0400 811 476
www.nettimokki.com/ 
muurame/4144

Skeittaa
ja majoitu
Havumäki Ranch tarjoaa ti-
laa vuokralle yksityiskäyttöön 
viikonloppuisin, ja toimii ar-
kisin hostellina. Pihasta löy-
tyvät monipuoliset puitteet ke-
säisin skeittaukseen ja talvella 
lumilautailuun. Kesäkaudella 
Havumäki Ranchilla järjeste-
tään sessareita keskiviikkoi-
sin (säävarauksella) klo 17–21, 
joihin ovat tervetulleita kaikki 
rullalautailun ystävät lapsesta 
aikuiseen. Luvassa skeittaus-
ta, musiikkia, saunomista ja 
luonnon rauhasta nautiskelua.  
Pääsymaksu: 10 €

Yhteystiedot: 
Havumäentie 16, Muurame 
Puh. 040 7485342
petteri@havumakiranch.fi
havumakiranch.fi

Poimi Muuramelaisen 
matkailuaukeamalta
kesän 2022 parhaat 
menovinkit!
Kokosimme 
muuramelaisilta 
matkailuyrityksiltä 
ja -toimijoilta kesään 
sopivia kohteita, joissa 
voit piipahtaa hetken, 
kokea uusia elämyksiä
tai vaikka majoittaa 
kesävieraasi!

Kesän    menovinkit!Kesän    menovinkit!

Vuokraamme matkailu- ja ret-
keilyautoja sekä asuntovaunu-
ja. Meiltä voit myös vuokrata 
markiisiin kiinnitettävän etu-
teltan, retkipöytiä, tuoleja, gril-
lejä, lasten matkasänkyjä, it-
sestään aukeavia telttoja yms. 
Myyme myös pienimuotoisesti 
retkeilytarvikkeita. 

Lisäämme mielellämme vuok-
rattavia vapaa-ajan tuotteita 
kysynnän mukaan. Mitä palve-
luja Sinä kaipaat? Otamme mie-
lellämme ehdotuksia vastaan!  

Yhteystiedot:
Rakennuskonevuokraamo
Ajankone
Punasillantie 5, Muurame
ajankone.fi/matkailuautot 
Puh. 044 414 0200
info@ajankone.fi



Majoitusta 
Muuramessa
Päijänteen rannalta Riihivuo-
ren laelle: Hotelli Vuorikelo, 
mökkejä, huviloita ja Riihivuo-
ri Caravan. Muurame-City huo-
neet keskustan tuntumassa. 

Yhteystiedot: 
Puh. 044 325 22 74
info@riihivuorenlomakyla.fi
riihivuorenlomakyla.fi  

Santtutonttu
vierailulle?

Kurkkaa:
santtutonttu.fi/videoni 
Puh. 050 581 3383
info@santtutonttu.fi 

Mistä kivasta paikasta tai ta-
pahtumasta haluaisit nähdä 
Suomen oman saunatontun 
iloisen vierailuvideon?
Tekstaa tai viestitä vastauksesi 
12.6. mennessä, niin olet mu-
kana Santtutonttu-laudeliinan 
arvonnassa!

014-3731 215

Meiltä pizzat moneen makuun! Tervetuloa!

Palvelemme:
TI-LA 10.30-21.00

SU 12.00-20.00

Virastotie 5, 40950 Muurame@marinellapizzeria

Kesä Kivitaskussa
Kivitasku on erilainen, tunnel-
mallinen ja mieleenpainuva 
maaseudun järvimiljöössä si-
jaitseva tila. Pihapiirissä lam-
paat ja kanat tervehtivät tulijaa. 

Kesä, heinä ja elokuussa:
Keskiviikkoisin Haikusaunan 
yleisövuorot, katso tarkem-
min: kivitasku.com/haiku-
sauna/yleisosauna/
Kesäkahvila Craft Cafe ja kä-
sityöpuoti Villa on auki myös 
keskiviikkoisin klo 12–17. Voit 
tehdä oman huopatyön tilan 
lampaiden villasta. Puodista 
löydät ekologisia, vastuullisesti 
tuotettuja oman tilan tuotteita. 

Yhteystiedot: 
Kivitaskuntie 48, Muurame 
Puh. 050 523 7740 
info@kivitasku.com 
kivitasku.com

Golfia kesäpäivänä
Muurame Golfin suositut  
McDonald ś golf liikuntaleirit: 
ma–ke 13.–15.6. klo 10–13
ma–ke 25.–27.7. klo 10–13

Viikoittaiset junioriryhmät  
alkavat 6.6. 

Lisätietoa: muuramegolf.fi

Yhteystiedot: 
Pyyppöläntie 316,, Muurame 
Puh. 040 548 6262
caddiemaster@muuramegolf.fi
muuramegolf.fi
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Kokeile jotain uutta!
Sukella Muuramessa!
Tule kokeilemaan laitesu-
kellusta tai aloita sukellus-
harrastus peruskurssilla!

Meillä on innostava ja am-
mattitaitoinen kouluttaja-
tiimi, jota yhdistää intohi-
mo sukeltamiseen. Myymme, 
vuokraamme, huollamme ja 
korjaamme sukellusvarusteita.
 
Meillä käy yleisimmät liikun-
taedut.

Yhteystiedot: 
Puh. 040 711 4957 
koulutus@divetime.fi 
divetime.fi 
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Valmistuttuaan valokuvaajaksi Petäjäve-
deltä vuonna 2014 muuramelainen Mik-
ko Puttonen päätti, että nyt on aika lähteä 
maailmalle seikkailemaan. Lapsuuden-
koti ja Muuramen maisemat vaihtuivat 
Lontoon kansainväliseen katuvilinään ja 
oman paikan etsimiseen kilpaillulta valo-
kuvauksen alalta. 

Tavoitteellisuus, ahkeruus, taito, 
brändäys ja oikeat suhteet veivät Puttos-
ta eteenpäin uralla. Hän pääsi tekemään 
muotikuvauksia eri yrityksille ja työs-
kentelemään mallina lukuisille tunne-
tuille vaatemerkeille vuosien aikana. 

Viime vuonna Puttosen ura liikahti ai-
van omalle radalleen, kun Skandinavian 
Vogue palkkasi hänet sukupuolijoustavan 
muodin asiantuntijaksi tittelillä Gender 
Fluidity Expert. Puttonen tuottaa muoti-
juttuja Vogueen yhdessä puolisonsa, valo-
kuvaaja Lucas Ruska Martinin kanssa ja 
elää juuri nyt unelmaansa todeksi. 

Mistä lähtien kiinnostuit vaatteista ja 
muodista?
– Niin pienestä kuin muistan. Meillä oli 
lapsuudenkodissa roolivaatelaatikko ja 
saimme leikkiä ja irrotella vaatteilla ja 
asusteilla niin paljon kuin halusimme. 
Esitimme neljän sisarukseni kanssa ma-
donnaa ja leijonakuningasta. Teimme il-
mapalloista tissejä ja isosiskon kanssa 
meikattiin. Vaatteilla ja rooleilla leikki-
minen oli itseilmaisua ja ammennan niis-
tä muistoista vieläkin työssäni.

Kuka oli tyylikkäin opettajasi?
– Maria Mäkivirta, kuvataideopettaja-
ni ala- ja yläkoulussa. Hän oli aivan iha-
na – uskoi, kannusti ja hänen seurassaan 
oli turvallinen olo. Hän auttoi myös teke-
mään ensimmäistä valokuvanäyttelyäni, 
jonka pidin Muuramen Kulttuurikeskuk-
sessa 17-vuotiaana. 

Valokuvaaja Mikko Puttonen 27, 
on luonut uraa muodin parissa 
maailmalla kahdeksan vuotta. 
Ilman lapsuuden railakkaita 
roolileikkejä Muuramessa hän 
tuskin työskentelisi Skandinavian 
Voguessa sukupuolijoustavan 
muodin asiantuntijana. 

Miten innostuit valokuvauksesta?
– Isäni kuvasi luontokuvia aina kun olim-
me retkillä perheen kanssa, siitä innos-
tus varmasti alkoi. Kuvasin ihan kaikkea 
mikä kiinnosti, sammakonkutua, pikku-
sisaruksia, pukeutumista, maskeerauksia 
ja henkilöitä. Kuvaamisella pystyin ilmai-
semaan itseäni. 

Onko Muurame inspiroinut sinua?
– Luulen että työssäni tietynlainen puh-
taus ja yksinkertaisuus kumpuavat Suo-
mesta ja Muuramesta. Täällä on upei-
ta paikkoja, jotka ovat jättäneet pysyviä 
muistijälkiä mieleeni, kuten hienot kal-
liot ja näkymät lintutornista. Olen tosi yl-
peä suomalaisuudesta ja muuramelaisuu-
desta. Korostan aina mistä olen lähtöisin 
ja vaikka Muuramea ei niin helposti tun-
neta maailmalla, kerron silti että Muura-
mesta ollaan!

Millaisia ominaisuuksia tarvitaan 
muotimaailman työtehtävissä?
– Työssäni tarvitaan luovuutta, mutta myös 
hyviä hermoja, huumoria, stressinsietoky-
kyä ja paljon ahkeruutta. Ystävällisyys ja 
nöyryys ovat hyviä ominaisuuksia myös. 

Miten määrittelet sukupuolijoustavan 
pukeutumisen?
– Koen, että vaatteilla ei ole sukupuolta. 
Vaatteiden ei tarvitse määritellä tai rajoit-
taa ihmisen sukupuoli-identiteettiä. Pu-
keutumisessa pääasia on, että sinulla it-
selläsi on hyvä olo, muita ihmisiä varten ei 

Mikko Muuramesta

Haastattelun jälkeen kävimme ta-
paamassa Mikon entistä kuvatai-
deopettajaa Arja Reimania ku-
vataidekoulun kevätnäyttelyssä. 
Mikko ja Arja muistelivat yhteistä 
aikaansa kuvataiteen parissa. 

– Muistan, että Mikko uskalsi 
olla eri mieltä asioista ja kyseen-
alaistaa arvostettujen muotoili-
joidenkin töitä, Arja hymyilee.

– Nykyään arvostan Alvar 
Aaltoa suuresti, Mikko jatkaa.

Mikko koki kuvataidekoulun 
mainioksi paikaksi testata kuvan 
tekemisen eri tekniikoita ja kehit-
tää itseään vapaasti kuvataiteen eri 
osa-alueilla. 

– Valokuvauksesta tuli kuiten-
kin se oma juttu, kamera on minun 
ilmaisuvälineeni, Mikko kertoo.

– Olen ilolla seurannut Mikon 
uraa ja uskon, että kuvataidekou-
lulla on ollut merkitystä oman il-
maisutavan löytymisessä. Muis-
tan hyvin Mikon ensimmäisen 
valokuvakirjan, joka valmistui ke-
vätnäyttelyyn vuonna 2010. 

Kuvataidekoulu järjestää lap-
sille ja nuorille kuvataiteen pe-
rusopetusta. Opinnoissa tutustu-
taan monipuolisesti kuvataiteen 
eri osa-alueisiin ja tarkastellaan 
visuaalisen kulttuurin jatkuvaa 
muuntumista ja avoimia rajoja.

Valmentavaa opetusta on tar-
jolla 6-vuotiaille ja perusopetus-
ta 7–17-vuotiaille. Kouluun voi-
vat hakea 6–14 vuotiaat lapset. 
Opetusryhmät kokoontuvat Ni-
sulanmäen ja Kinkomaan kou-
lun tiloissa. Hakuaika kuvatai-
dekouluun on keväisin, vapaita 
paikkoja voi hakea myös kesken 
lukuvuoden.

Lisätietoja johtava opettaja 
Arja Reiman, p. 040 829 5874, 
arja.reiman@muurame.fi

Kuvataidekoulun syyslukukausi 
alkaa 15.8.2022 alkavalla viikolla.
Ilmoittautuminen seuraaval-
le lukuvuodelle 15.6. mennessä:  
muurame.fi/taiteen-perusopetus

Kuvataidekoulussa
on lupa irrotella

Lapsuuden leikit veivät muodin huipulle Lontoossa

tarvitse pukeutua tietyllä tyylillä. Ihanne-
maailmassani kaikki saavat pukeutua niin 
kuin haluavat ja ilmaista itseään vapaasti. 

Oletko nyt lempiammatissasi vai onko 
suurempia haaveita?
– Teen unelmieni työtä, mutta koskaan en 
ole valmis. Uudet ideat ja asiat inspiroivat 
aina eteenpäin.  

Miten opastaisit muuramelaisia pu-
keutumisessa?
– Ole uskalias ja kokeileva! Pukeutumisel-
la ei tarvitse olla syytä, vaan voi leikitellä 
ja olla arkenakin juhlava, hauska, erikoi-
nen tai hauska, jos siltä tuntuu. 

Voisitko järjestää täällä joskus Muura-
men Muotiviikot? Mitä siellä voisi olla?
Miksipä ei! Siellä voisi olla paikallisia vaa-
teyrityksiä ja muita yrittäjiä esillä. Ehkä 
saisimme paikalle myös suomalaisen 
muotisuunnittelijan Samuji-merkin ta-
kaa, Samu-Jussi Kosken, joka on myös 
Muuramesta kotoisin! Itse tulisin paikal-
le tietysti uuden upean Muurame-sateen-
varjoni kanssa!

Mitä haluaisit sanoa lapsille ja nuoril-
le, jotka kokevat, että pitäisi olla tai pu-
keutua samoin kuin muut?
– Minä olen esimerkki, että ei tarvitse. Ja 
verkossa on lisäksi paljon muita hyviä 
roolimalleja. Omassa lapsuudessa heitä 
oli vähemmän. Koen, että omilla vanhem-
milla ja opettajilla on paljon vastuuta suh-

Arja Reiman ja Mikko Puttonen

tautumisessa lapsen tai nuoren kasvuun 
ja identiteetin vahvistumiseen. 

Keille kaikille muuramelaisille haluat 
lähettää terveisiä lehden kautta?
– Omalle perheelle, Leikarin työnteki-
jöille, Nisulanmäen ja Muuramen lukion 
opettajille, vanhoille koulukavereille ja 
Muuramelaisen toimitukselle!

TEKSTI JA KUVAT: JOHANNA SELL
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Muuramen Eläkeliiton ja 
Eläkkeensaajien väki kilpaili 
bocciamestaruudesta 18.5. 
Nuorisoseurantalolla. 
Boccia ja hyvä seura houkuttelivat Nuo-
risoseurantalolle runsaasti eläkeläisiä 
toukokuisena keskiviikkopäivänä. Alka-
massa oli kahden muuramelaisen eläke-
läisjärjeston ensimmäinen yhteisturnaus. 

Jännittävän heittokisan sijoitukset:

Naiset
1.  Eläkeliiton naiset 1 ............ 4 pistettä 
2.  Eläkkeensaajat naiset 1 
 ja Eläkeliiton naiset 2  ....... 1 pistettä

Miehet
1.  Eläkeliiton miehet 1  ......... 6 pistettä
2. Eläkkeensaajat miehet 1 ... 4 pistettä 
3. Eläkeliiton miehet 2  ......... 2 pistettä
4.  Eläkkeensaajat miehet 2  .. 0 pistettä

Molempien sarjojen lohkovoittajat saivat 
haltuunsa Eläkeliiton puhjohtaja Hannu 
Tyrväisen lahjoittamat kiertopalkinnot. 

Kisan jälkeen eläkeläiset kahvitteli-
vat ja puheensorinan lomassa lähettivät 
kunnalle toivomuksen: jos Muuramen 
budjetti suinkin sallii, niin ulkoboccia-
kenttä olisi miellyttävä yllätys boccia 
harrastaville ihmisille, kautta piirin ja  
läänin.

Lopuksi heittäjät toivottivat lämpi-
män ihanaa kesää kaikille Muuramelai-
sen lukijoille!

TEKST:  PEKKA PENTTILÄ   KUVAT: PIRJO HIRVONEN

Boccia yhdisti eläkeläiset

Eläkeliiton miehet 1: Hannu Karstunen, 
Matti Korhonen ja Matti Reinikainen 

Eläkeliiton naiset 1: Anja Ikävalko, Elli 
Hytönen ja Liisa Pynnönen

TAHDOMME PALVELLA SINUA PAIKALLISESTI
Olemme avanneet yhteisen toimipisteen Muuramen kauppakeskukseen osoitteeseen Setäläntie 2. 

Soita meille tai varaa aika niin laitetaan talous- ja kotiasiat yhdessä kuntoon!

Sp-Koti Muurame
 Kiinteistönvälitys Tanja Heinonen Oy LKV

Kuka se muuramelaiset kodit tuntee, 
jos ei toinen muuramelainen?

MARKETTA TULLA
 OSAKAS, LKV, KiAT
045 605 6140

marketta.tulla@spkoti.fi 

TIMO KANSANAHO
MYYNTINEUVOTTELIJA

040 938 3937
timo.kansanaho@spkoti.fi  

Säästöpankki Sinetti
www.saastopankki.fi /sinetti  |  010 391 2000

Katja Soponen
sijoitusasiantuntija

010 391 2024

Maare Salonen
yritysrahoituspäällikkö

010 391 2008

Annika Kaitapuro
palveluneuvoja
010 391 2009

Jutta Häyhänen
palveluneuvoja
010 391 2007

Heidi Röman 
palveluneuvoja
010 391 2022

Marketta Turkki 
asiakasneuvoja

010 391 2012

Suunnitteletko hakeutumista kristilli-
seen oppilaitokseen tai kurssille? Ehkä 
sinua kiinnostavat nuorten missiot tai 
aktiot ulkomailla? Sinulla on nyt mah-
dollisuus hakea 500–1000 euron arvois-
ta stipendiä Muuramen seurakunnalta. 
Olemme keränneet varoja Nuorten Mis-
sio -tilille kevään AIR-messuissa tätä 
tarkoitusta varten. Ensimmäiset sti-

Hei muuramelainen nuori / nuori aikuinen! 
pendit myönnetään syksyllä. Lähetä va-
paamuotoinen hakemus 15.8. mennessä 
otsakkeella STIPENDIHAKEMUS viras-
to.muurame@evl.fi -osoitteeseen. Liitä 
hakemukseen tarkat tiedot opiskelusta / 
matkasta ja sen kustannuksista sekä omat 
yhteystietosi. Lisätietoja Mia-pastorilta, p. 
050 594 3238 tai mia.hagman@evl.fi. 
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Järjestöt ilmoittavat

 
 

 

PERHEKESKUS
Mukana elämässä.

Avoin päiväkoti 
ma ja to klo 9–12.30 Perhekeskuksella 
Viimeinen kokoontuminen ma 20.6. Jokipuistossa.
(sateen sattuessa Perhekeskuksella)

MLL:n Perhekahvila
Jokipuistossa 1.–29.6. 
parillisen viikon keskiviikkona klo 10–11.30 
parittoman viikon keskiviikkona klo 17.30–19

Perhekeskuksen avoimet leikkiaamut
tiistaisin 21.6., 28.6., 5.7. ja 12.7. klo 9–12 
Tee leikkitreffit perhekeskukselle, ei ohjattua toimintaa.

Toivo chat - linja suljettu heinäkuun ajan!

Lämmin kiitos kaikille asiakkaille ja yhteistyökumppaneille  
kuluneesta keväästä. Lämmintä kesää ja syksyllä nähdään!

Muutokset mahdollisia. Muutoksista ilmoitamme 
Muuramen perhekeskus fb ja insta.

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

Perhekeskuksessa 
tapahtuu:

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

Muuramen Sotaveteraanikerhon 
Kesän tapahtumat: To 21.7. klo 14 
Muuramen kesäteatterissa mu-

siikkikomedia Tukkijoella. Ilmoittautumiset ja 
tarkemmat tiedot Marja-Leenalta, puh. 050 
346 3676 viimeistään 16.6.
    Ti 9.8.22 Jyväskylän Sotaveteraanien järjes-
tämä retki Ladun Majalle (lähempänä ajankoh-
taa tietoa jäsentiedotteessa ja Suur-Jyväskylän 
Lehdessä).
    Ke 10.8. vietämme kesäpäivää Mehtolan sau-
nalla klo 12 alkaen. Tilaisuus on jäsenille mak-
suton, arpa 5 €. Kuljetusten ja ruokailun vuoksi 
ilmoittautumiset Marja-Leenalle viimeistään 
5.8. Hyvää kesää!

Muuramen Taideseura: 
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 si-
sällä Franssilan pajassa. Voit tuoda kierrätys- ja 
luonnonmateriaalia koristeiksi. Ota vanhat nah-
kahanskat käsien suojaksi. Pajamaksu 10 € sis. 
perusmateriaalit ja välipalaa. Ilm. ja lisät. Jatta 
040 867 2447 tai Eeva-Maija 050 460 3774.
    27.6. klo 15–19 Taidepuupaja. Kaikille muura-
melaisille ja ympäristökuntien asukkaille, lapset 
aikuisen kanssa. Ope Teemu Nieminen, apulai-
sohjaajat Sirpa ja Timo. Tehdään hyönteishotelli 
tai kepparipysäkki laudoista ja vanerista. Käy-
tetään kierrätysmateriaaleja. Osallistujat voivat 
tuoda omia tarvikkeita mukanaan. Makkaran-
paistoa. Katso ilmoitus toisaalla. Ilmoittaudu 
Eeva-Maija Tillqvist 050 460 3774.
    10.7. Koko Suomi maalaa. Maalaamme yh-
dessä Franssilan pihassa tai taidevintillä. Pik-
nik-tapahtuma. Tervetuloa kaikki halukkaat 
mukaan.
    13.8. Osallistumme Muuramen harrastemes-
suille omalla osastolla.

Viisi muuramelaista järjestöä (Martat, 
SPR, Naamat, Nuorisoseura ja Innola) ovat 
hankkineet yhteiseen käyttöön kalustoa 
ja laitteita, joita järjestöt yhteisesti käyt-
tävät toiminnassaan. Muuramen Martta-
yhdistys on vastuussa kalustosta ja hoi-
taa hankkeen vaatiman byrokratian, sekä 
ylläpitää kaluston.

Kalusto on lisäksi myös muiden järjes-
töjen sekä yksityishenkilöiden käytettä-
vissä hyvin edullista korvausta vastaan. 

Palvelu toimii niin, että vuokraajan 
kanssa tehdään sopimus ja mukaan tulee 
käyttöohjeet sekä maksulomake. Vuok-
raaja vastaa kuljetuksista ja on vastuussa 
käytön aiheuttamista vahingoista.

Vuokraus tapahtuu ottamalla yhteyttä 
Marttoihin (Elli 050 336 7450, Tuula 040 
737 9501 tai Pirkko 040 704 0516). 

Vuokrattavaa kalustoa:
• 3 kpl Pop-up tapahtumatelttoja  

3 x 3 m + seinät  
• 2 Torikalustesettiä (pöytä 73 x 183 cm 

ja 4 tuolia), Grilli (ritilä+ vokkipannu), 
Kesäkeittiö/muurinpohjapannu tai  
A-katumainostelineet

Helpotusta juhlien järjestämiseen 
Vuokrakalustoa Marttojen kautta
Kesä on tapahtumien ja juhlien 
suosituinta aikaa. Kimpsu-
hankkeen kautta saat vuokrattua 
juhlien järjestämistä helpottavaa 
kalustoa.

• 1,8 litran kahvinkeitin, 90 kupin kah-
vinkeitin ja kahvitarjoiluun 5 tai 10 lit-
ran sähkösäiliö, 1,9 litran termoskan-
nu tai teenkeitin.

• Rasvakeitin vaikkapa munkkien pais-
toon tai 10 litran sähköpata.

• Nuorisoseuralta voi tilavarauksen 
yhteydessä saada käyttöön videotykin 
ja valkokankaan tai mikrofoni ja kaiu-
tin -yhdistelmän. 

Kimpsu-toimijat toivottavat kaikille 
mukavia juhlahetkiä!

PIRKKO VUORINEN

    Teemme 15.10. retken Tampereen Työväen 
Teatteriin katsomaan suurmusikaali Momen-
tum1900. Näytös kertoo tenhoavan tarinan 
Pariisin maailmannäyttelyn Suomen paviljon-
gin valmistumisen vaiheilta. Vierailemme gra-
fiikanpajassa ja -näyttelyssä. Saamme Leader 
-hankerahaa toteutukseen. Osallistujat mak-
savat vain liput ja aterian. Ennakkoilmoittau-
tumisia otetaan vastaan Nina 0400 347 804 tai 
Eeva-Maija 050 460 3774.

Muuramen Seniorit ry. Torstaina 
14.7. klo 14 Tukkijoella Riihivuoren 
kesäteatterissa. Liput väliaikatar-

joiluineen 45 €. Ilmoittautumiset to 23.6. men-
nessä: marsa.rantalainen@gmail.com tai p. 041 
504 2527. Maksut 23.6. mennessä yhdistyksen 
tilille FI85533925200007748  viite 22020. 
    Tiistaisin klo 15 pihapelit Verkkoniemen hiek-
kakentällä alkaen 5.7. Peleinä mm. mölkky, pe-
tankki ja kroketti. Tervetuloa pelaamaan kans-
samme.

Eläkeliiton Muuramen 
yhdistys ry. Teatteri-
retki Kartano Kievariin 

ke 10.8., esitys alkaa klo 18. "Lailan tähtihet-
ket" -musiikkinäytelmä (väliajalla kahvit). 
Linja-auto kuljetus, lähtö klo 14. Virastotalon 
edestä. Ruokailu/paikkaan tutustumiskierros 
Laukaan Tupaswillassa n. klo 14.45. Retken ko-
konaishinta 60 €/hlö, ilmoittautumiset Sirkka 
Matilainen, sirkka.matilainen@gmail.com tai 
puh. 045 604 0329 viimeistään 1.8. mennessä. 
Yhdistyksen tilinumero FI70 5089 5320 0016 
07 viite 3463 (maksu on vahvistus osallistumi-
sesta) Paluu Muurameen n. klo 22.
    3.8.2022 Muuramen urheilukentällä järjes-
tetään "yleisurheilukilpailu" K-S Eläkeliiton jä-
senille. 
    Mölkkyä ja Petankia pelataan Nuorisoseuran 
talon pihalla, alkaen keskiviikkona 15.6. klo 15–
17 ja jatketaan keskiviikkoisin samaan aikaan. 
Sateen sattuessa ei pelata.
    Seuraa tapahtumia kotisivuiltamme:   
Eläkeliitto/Muuramen yhdistys/tapahtumat

Vuokrattavana on mm. 10 litran 
sähkösäiliö kahvitarjoiluun ja 10 litran 
sähköpata. 

Katukirppis 19.6. Siepon- ja 
Punatulkuntiellä Tervamäellä. 
Tervetuloa ostelemaan!

Kirpputori

Reipas, ajokortin omaava nuori: 
Tuletko mansikan myyntiin 
Muuramen K-Marketin pihalle 
kesän ajaksi? Kysy lisää:  
Keski-Suomen Marjatalo  
Puh. 0400 545 272 / Pauli. 

Kesätöitä
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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 10.8., paino valmiit ilmoitusaineistot jä-
tettävä 3.8. mennessä. Tilaushinta Muuramen ul-
kopuolelle 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 8.6. asti: Johanna Sell
p. 050 514 5410, johanna.sell@muurame.fi 

Päätoimittaja 9.6. alkaen: Anssi Koskinen 
anssi.koskinen@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.

Kirjastoautot kesälomatauolla 
koulujen alkuun saakka.

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

Muuramen pääkirjaston 
asiakaspalveluajat:

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

Poikkeukset: 
to 23.6. 11–16
pe 24.6. vain omatoimi

Pääkirjaston ja Kinkomaan  
omatoimikirjastot avoinna  
kirjastokortin numerolla ja 
PIN-koodilla 7–21. 

Pakopeli kirjastolla 13.6.–1.7. 
Varaukset soittamalla kirjastoon: 
014 659 754

Ympäristölupahakemus

Hakija: Sora-Manninen Oy

Toiminta: pilaantumattomien 
kaivumaiden läjittämisalue

Toimipaikka: Muuramen kunta, 
Isolahti, Koivuahontie, Mäkipelto, 
RN:o 500-401-7-140. Alueella on nyt 
soranottotoimintaa. 

Hakemus on nähtävillä: Muuramen 
kunnanvirastolla, Elinvoiman ja 
kestävän kasvun osastolla ja kunnan 
verkkosivuilla: muurame.fi 

Kuulutusaika: vähintään 30 päivää

Muistutukset ja mielipiteet:  
Muuramen kunta, Elinvoiman ja 
kestävän kasvun lautakunta, PL 1, 
40951 Muurame, kirjallisena ennen 
kuulutusajan päättymistä  

Lisätiedot: ympäristöpäällikkö  
Kari Saari, p. 0400 515 630

Muurame 8.6.2022

Muuramen kunnan elinvoiman ja 
kestävän kasvun lautakunta

KUULUTUS

www.muurame.fi/kuulutukset

Ympäristölupahakemus

Hakija: Sora-Manninen Oy

Toiminta: pilaantumattomien 
kaivumaiden läjittämisalue

Toimipaikka: Muuramen kunta, 
Isolahti, Nätkelmäntie, Soralehdon 
sora-alue (kiinteistöt Soralehto,  
Aurinkoharju, Aurinkorinne ja  
Aurinko). Alueelle on lupa maa- 
ainesten otoon.
 
Hakemus on nähtävillä: Muuramen 
kunnanvirastolla, Elinvoiman ja 
kestävän kasvun osastolla ja kunnan 
verkkosivuilla: muurame.fi 

Kuulutusaika: vähintään 30 päivää

Muistutukset ja mielipiteet:  
Muuramen kunta, Elinvoiman ja 
kestävän kasvun lautakunta, PL 1, 
40951 Muurame, kirjallisena ennen 
kuulutusajan päättymistä  

Lisätiedot: ympäristöpäällikkö  
Kari Saari, p. 0400 515 630

Muurame 8.6.2022

Muuramen kunnan elinvoiman ja 
kestävän kasvun lautakunta 

KUULUTUS

www.muurame.fi/kuulutukset

VESILAITOKSEN
VIKAILMOITUS-

NUMERO:
0400 737 988
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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 Kukka- ja  
Hautaustoimisto

Kannel
Kukkia myös kotiin kuljetettuna!
Virastotie 2 , alapiha

040 135 4060 / Kukkakauppa
040 654 1524 / Hautauspalvelut

Painovalmiit  
aineistot ke 3.8.
mennessä: 
johanna.sell@muurame.fi 
tai 050 514 5410

Seuraava 
lehti  
ilmestyy 
10.8.Kuvataidekouluun voivat hakea 6–14- 

vuotiaat lapset. Opetusryhmät  
kokoontuvat Nisulanmäen ja  

Kinkomaan kouluilla. 

Lisätiedot: Arja Reiman,  
arja.reiman@muurame.fi,  
p. 040 829 5874.

Kuvataidekoulun oppilashaku lukuvuodelle 2022-2023 on alkanut.

Muuramen kuvataidekoulu

Hakemus 15.6. mennessä: muurame.fi/taiteen-perusopetus

Hinta jäsenille ruokailuineen 10 €. 

Laivaan mahtuu 45 henkilöä,  
ilmouittauduthan pian!
Sitovat ilmoittautumiset 
Päivi Leinoselle 10.8.2022 mennessä: 
paivi.leinonen1@kolumbus.fi  
tai puh. 040 736 6148 iltaisin. 
Maksu osaston tilille  
FI89 50895320 0027 20

Tervetuloa! 
Muuramen 
JHL 754 hallitus

Muuramen JHL:n 754 

Jäsenristeily
Hilja laivalla päijänteellä  
La 20.8. klo 17–20

Monipalvelu- 
liikenteen  
kesäaikataulu  
7.6.–9.8.2022

Lähtöaika Kinkomaa 10.30 
10.30  Kinkomaa 
 Keskusta  
 (Terveysasema, 
 Liikekeskus,  
 Kauppakeskus)

Paluukyyti 13.30

 
8.30  Saukkola  
 Saukkolahdentie
8.40  Isolahti  
 Isolahdentie
 Rannankyläntie
 Pyyppöläntie
 Keskusta  
 (Terveysasema, 
 Liikekeskus,  
 Kauppakeskus)

Paluukyyti 11.30

Lähtöaika Saukkola 8.30

 
9.30  Vihtalahti  
9.50 Niittyaho
  Havutie 
 Teollisuustie
 Riiivuorentie
 Saarenkylä,  
 Verkkoniemi, 
 Velkapohja, 
 Keskusta  
 (Terveysasema, 
 Liikekeskus,  
 Kauppakeskus)

Paluukyyti 12.30

Lähtöaika Vihtalahti 9.30

Tiistaisin 
Tuomas Nieminen 
p. 050 411 3241

Huom! Liikennöitsijälle ilmoitus  
kuljetustarpeesta edellisenä  
päivänä. Reitit ajetaan tiistaisin  
tarpeen mukaan.


