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Suosiosta kertoo, että uusia opiske-
lijoita on enemmän kuin koskaan ja 
heistä peräti 40 prosenttia naapuri- 
kunnista. Moni valitsee mieluum-
min pienen lukion, jossa opetus 
koetaan henkilökohtaisemmaksi.

Muuramen ulkopuolelta. On Jyväskyläs-
tä, Rutalahdesta, Toivakasta, Palokasta, 
Puuppolasta, Keljonkankaalta, Säynät-
salosta ja tietysti Korpilahdelta, josta tu-
lee aina paljon nuoria, luettelee lukion 
rehtori Aki Puustinen.

Rehtori muistelee, että lukion alkuai-
koina kolmannes opiskelijoista saattoi 
tulla muualta, mutta tavallisesti luku on 

 Lotta Jutila (vas.), Anni Heinäharju ja Tytti Kinnunen aloittivat opintonsa Muuramen lukiossa elokuussa. Lukion pienuus ja läheisyys viehättää. Tytti tosin tulee Jyväskylästä 
saakka, kuten yllättävän moni muukin.

ollut 20 ja 25 välillä. Suosio kuntarajojen 
ulkopuolella kertoo lukion hyvästä mai-
neesta ja vetovoimasta. Muuramen lu-
kio on viime vuosina ollut maakunnan 
lukiovertailun ykkönen viitenä vuonna 
peräkkäin. Vain edellisessä vertailussa 
sijoitus putosi hieman.
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Muuramen lukiossa aloitti tänä syksy-
nä enemmän opiskelijoita kuin koskaan 
aiemmin, 234 nuorta. Ennätyksellistä oli 
sekin, että peräti 29 ensimmäisen vuosi-
kurssin opiskelijaa on ulkopaikkakunta-
laisia.

– Vuosikurssille otettiin niin mon-
ta kuin oli tilojen puolesta mahdollista, 
eli 73. Heistä peräti 40 prosenttia tulee 

Julkinen tiedote jokaiseen kotiin Muuramessa me

Ennätykset rikkoutuvat lukiossa
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Lähimmäisen kammari

Kaikille avoin 
kohtaamispaikka

ilman ikärajoituksia.
Kahvila ja kerran 

kuussa keittolounas.
Vapaaehtoinen maksu.

Lämpimästi 
tervetuloa!

Nuorisoseurantalolla (Mikkolantie 6) 
torstaisin klo 12–14

Järj. Muuramen kunta, Muuramen seurakunta ja SPR

To 1.9. Keittopäivä.  Lähetystyössä Ugandassa. 
(SRK/Ulla Varis ja Kikka Kataikko)

To 8.9. Ohjelma avoin 
(Kunta/Sirpa Lahtinen)

To 15.9. Harmonikka soi ja laulu raikaa 
(SRK/Anna Karjalainen)

To 22.9. Bingo! (SPR/ Pirkko Vuorinen)

MYYDÄÄN HALLITILAA MUURAMESTA!
12 kpl 45m2

Mirko Putkonen 
0400 189 152 
vestamaticky@gmail.com
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LÄMPIMÄSTI TERVETULOA 

SU 4.9. klo 16 
DIAKONIAN 150-JUHLAVUODEN  

AIR-MESSUUN
KIRKKOON  

Juhlakahvit kirkossa alk. klo 15.15. 

Jos haluat muistaa diakoniatyötä, 
niin voit lahjoittaa rahaa 

diakonian avustustoimintaan
 

Muuramen vähävaraisille
tilille FI51 5089 5320 0089 33

viesti: diakonian juhlavuosi.
 

(Kirjeellä postitetuissa 
kutsuissa on väärä tilinumero!)

Kuolleet: Terttu Anna Liisa Putkonen 93 
v., Yrjö Kalevi Sippola 82 v., Esko Ilmari 
Paatelainen 76 v.

Kastetut: Aarni Antti Ilomäki, Mikael Jo-
hannes Harvia

Kuulutetut: Eetu Iivari Valdemar Marja-
mäki ja Viivi Malvina Missonen, Muura-
men srk, Aleksi Emil Antero Jakobsson ja 
Roosa Pauliina Lind, Muuramen srk.

Kirkkoherranviraston asiakaspalvelu-
piste avoinna ma ja ke klo 9-12, puhelin-
palvelu ma-to klo 9-12. Os. Virastotie 2 
(R-kioskin vieressä), p. 045 2637 929, 
s-posti: virasto.muurame@evl.fi 

JUMALANPALVELUKSET
Joka kk:n ensimmäinen sunnuntaimessu 
striimataan. 

Su 4.9 Messu klo 10, Jeesus, parantajamme. 
Myllykoski, Valjus. 

Su 4.9. AIR-messu klo 16. Diakonian 
150-juhlavuoden messu. Puhujana Jaak-
ko Pirttiaho, musiikissa AIR-messubändi, 
juontajina Hanna Forsman ja Kikka Kataik-
ko. Ks. Diakonia. Messu striimataan.

Su 11.9. Messu klo 10, Lähimmäinen.  
Ilvesmäki, Karjalainen. 

Su 18.9. Messu klo 10, Kiitollisuus.  
Hagman, Laasio.

Su 18.9. AIR-messu klo 16. Puhujana 
Heikki Myllykoski, musiikissa AIR-mes-
subändi. Kahvitus ja seurustelua klo 15.15 
alkaen.  

DIAKONIA
To 1.9. klo 12–14 Lähimmäisen kamma-
ri Nuorisoseurantalolla (keittopäivä). Lä-
hetystyön ilot ja surut Ugandassa, Ulla Va-
ris ja Kikka Kataikko. Mahdollisuus ostaa 
ugandalaisia tuotteita. 

Su 4.9. klo 16 Diakonian 150-juhlavuo-
den AIR-messu kirkossa. Saarna Jaak-
ko Pirttiaho. Klo 15.15 alkaen juhlakahvit. 
Kuljetus: Isolahti ja Rannankylä: Tuomas 
Niemisen taksi p. 050 411 3241. Keskusta, 
Vihtalahti, Niittyaho, Saarenkylä ja Kinko-
maa: Janne Vuorelan taksi p.040 704 4400 
Ilmoittautuminen suoraan takseihin. 

Jos haluat muistaa diakoniatyötä juhlavuo-
den kunniaksi, voit lahjoittaa rahaa diako-
nian avustustoimintaan Muuramen vähä-
varaisille tilille FI51 5089 5320 0089 33, 
viesti: Diakonian juhlavuosi. Kirjekutsussa 
on väärä tilinumero, tästä pahoittelut!

Ma 5.9. klo 13–14 Aikuisten kehitysvam-
maisten hartaus- ja kahvihetki Väistö-
tilan sali. Forsman ja Kataikko.

Ti 6.9. klo 11–13 Vihtalahden lähimmäi-
sen kammari Kukkaniemessä  (Vihtalah-
dentie 170). Lounas, päiväkahvit, hartaus ja 
ohjelmaa. Vapaaehtoinen maksu. Forsman, 
Leena Virtanen ja Tuula Florin.

To 8.9. klo 10–11.30 Omaishoitajapiiri 
Nuuttilanrannan kerhohuoneessa (Nuut-
tilantie 6, sisäänkäynti uimarannan puolei-
sesta päädystä). Forsman ja Lahtinen.

To 8.9. klo 12–14 Lähimmäisen kammari 
Nuorisoseurantalolla. Sirpa Lahtinen.

To 8.9 klo 13–16 Askartelua Mannatu-
valla, Helena Salomaa ja Anna Sainpalo.

Ke 14.9. klo 15–16 Kahvi- ja juttutuokio 
Mannatuvalla. Vetäjänä toimii etsivä van-
hustyöntekijä Johanna Kotkavuori. Seuraa-
vat tuokiot keskiviikkoina: 12.10., 9.11.,14.12.

To 15.9. klo 12–14 Lähimmäisen kamma-
ri Nuorisoseurantalolla. Harmonikka soi 
ja laulu raikaa. Anna Karjalainen.

Ke 21.9. klo 15–16 Juttu- ja kahvituo-
kio Nuuttilanrannan kerhohuoneessa 
(Nuuttilantie 6, sisäänkäynti uimarannan 
puoleisesta päädystä) Vetäjänä toimii etsivä 
vanhustyöntekijä Johanna Kotkavuori. Seu-
raavat tuokiot: 26.10. ja 16.11. 

Ke 21.9. klo 12–14 Päihteetön päivä Meh-
tolassa. Hartaus, ruokailu ja kahvit sekä 
saunomismahdollisuus. Vuorelan taksi hakee 
R-kioskilta klo 11.40, paluu klo 14. Ei tar-
vitse ilmoittautua. Lisätietoja Kirsti Kataik-
ko 050 594 3225, Leena Virtanen ja Jukka 
Tapiola.

Diakoniatyöntekijät koulutuksessa 15.-
17.9.22.

Ruokapankki Mannatupa (Virastotie 2, 
Pizzapuodin vieressä), auki ma, ke ja pe, ruo-
kajakelu klo 10–11. Kahvi- ja puurotarjoilu. 
Pe klo 18–18.30 leipäjakelu. Ruokapankki, p. 
050 3548 844.

Mannatuvan kautta voi tilata korjausompe-
lua ja tietokonehuoltoa. Tiedustelut ja ti-
laukset p. 050 3548 844.

Vastaanotto diakoniatoimistoon ajanvarauk-
sella: Kirsti Kataikko, p. 050 5943 225
Hanna Forsman, p. 050 5943 226. Etsivä 
vanhustyöntekijä Johanna Kotkavuori p. 
040 3525 662, tavoitettavissa ma-to klo15–17.

LÄHETYS
Ti 6.8 klo 12–13.30 Lähetyspiiri, Virastotie 2.

TARVITSEMME APUASI! 
Srk-lähetystyö vie vkolla 37 tavaraa Viroon, 
ystävyysseurakuntiimme Ridalaan ja Mard-
naan sekä lähetti Kari Tynkkysen kolmeen 
seurakuntaan. Tarve on liinavaatteille, huo-
ville, syksy- ja talvivaatteille (lasten, nais-
ten ja miesten). Vanhainkotiin tarvitaan ai-
kuisten vaippoja, oloasuja jne. Kahvipaketit 
ja muutama polkupyörä myös tervetulleita. 
Vaatteiden ja tavaroiden tulee olla hyväkun-
toisia ja puhtaita, sellaisia mitä itsekin käyt-
täisit. Lahjoituksia otetaan vastaan vkolla 
36 Virastotie 2:ssa. Ota yhteyttä anna.sain-
palo@evl.fi tai p. 050 594 3228.

YLEINEN SEURAKUNTATYÖ
Ma 29.8. ja 12.9. klo 18.30-20.30 Sanaa 
ja saunaa -raamattupiiri miehille Mehto-
lassa. Kokoontuminen joka toinen vko 5.12. 
asti. Lisätietoja: Raine Äyräväinen, p. 040 
777 0082.

Ke 31.8. klo 18 Hautausmaakävely Simo 
Lampelan johdolla. Kokoontuminen hau-
tausmaalla, Kappelitie 4.
To 1., 8., ja 15.9. klo 8 Torstaipiiri Man-
natuvalla. Keskustelua, kahvittelua ja ruko-
usta. Mia Hagman ja Jukka Tapiola.

La 3.9. klo 10–15 Missio-vapaaehtoisten 
koulutus Virastotie 2:n tiloissa. Aloitamme 
tutustumisella ja aamukahveilla klo 9. Lisä-
tietoja ja ilm. mia.hagman@evl.fi

Ma 5.9. klo 18 Hanna-piiri Mannatu-
valla (Virastotie 2, Pizzapuodin vieressä). 
Piiri kokoontuu 3.10., 31.10., 28.11.,19.12. 
Käytämme Sansa:n Toivoa naisille -rukous-
kalenteria. Lämpimästi tervetuloa rukoile-
maan yhdessä!
 
To 8.9. ja 22.9. klo 17.30–20.30. Virkkaa, 
värkkää, väkerrä -käsityöilta Mehtolas-
sa. Voit ottaa mukaan oman käsityösi ja ide-
oidaan yhdessä tulevaa. Mahdollisuus sau-
noa ja tarjolla pientä iltapalaa. Tervetuloa 
kaikki erilaisista käsitöistä kiinnostuneet!

Pe 9.9. klo 18 Kaikille avoin Missio-ru-
kousilta Leppiniemillä, Teerentie 2. Lau-
lamme ja rukoilemme yhdessä Mission, 
Muuramen ja muiden yhteisten asioiden puo-
lesta. Ilm. Markukselle, p. 050 049 6046. 

La 10.9. klo 17 Kohtaamispaikka kaiken-
ikäisille iltanuotiolla SRK-majalla, Ma-
jatie 4. Tule tapaamaan tuttuja ja tutustu-
maan uusiin ihmisiin! Omat eväät/makkarat 
mukaan. Mahdollisuus saunoa ja sup-lautail-
la (sään salliessa). Lisätietoja Päivi Honko-
selta, p. 050 5943 229. 

Su 11.9. klo 16–17.30 UUSI kaikille avoin 
Raamattupiiri (AIR-raamis) kokoontuu 
joka toinen su Virastotie 2:n tiloissa. Klo 
15.15 alkaen seurustelua ja kahvittelua, klo 
16 yhteinen opetus ja ryhmäkeskustelua. 
Nuorille oma ryhmä. Tule vahvistumaan ja 
rakentumaan yhteisestä uskosta! Lisätietoja 
Mialta, p. 050 594 3238. 

Ti 13.9. klo 14 Pyhän äärellä -hartaus-
hetki Koskikodilla, Virastotie 11, Päivi 
Honkonen.

Ke 14.9. Klo 18-19.30 Kamalat äidit -ver-
taisryhmä murrosikäisten äideille kokoon-
tuu joka toinen viikko Virastotie 2:ssa. Osal-
listujilta toivotaan ryhmään sitoutumista. 
Vertaisryhmässä äideillä on mahdollisuus 
kuulla toisia äitejä ja kertoa omista koke-
muksistaan, saada tukea ja käytännön ideoi-
ta arkeen. Tervetuloa mukaan ihana, kamala 
äiti! Lisätietoja ja ilmoittautumiset 7.9. men-
nessä aikuistyöntekijä Päivi Honkonen, p. 
050 594 3229 tai paivi.honkonen@evl.fi

Ke 21.9. klo 17-18 UUSI kaikille avoin 
Raamattupiiri NETISSÄ. Raamatun lu-
kua, alustus päivän tekstiin, keskustelua ai-
heesta ja sen merkityksestä omassa elämäs-

sä. Kokoontumiset: 5.10., 2.11., 16.11., 30.11. 
ja 14.12. Lisätietoja ja ilm. ed. päivään men-
nessä: paivi.honkonen@evl.fi. 

Ke 21.9. klo 18 Mitä järkeä uskossa on? 
-luento ja keskustelua Virastotie 2:n tilois-
sa. Puhujana kirkkoherra Heikki Myllykos-
ki. Kahvitarjoilu. Sinä joka kyselet, epäilet 
tai ehkä pidät uskoa täysin järjettömänä, 
tervetuloa mukaan!

TULOSSA
24.9. Syyspäivä Mehtolassa klo 14–18. 
Ohjelmassa melonnan taitojen opettelua asi-
antuntijan opastuksella. Aikaa voi viettää 
myös luontopolulla, saunon, uiden, makka-
raa grillaten ja omia eväitä maistellen. Yh-
teinen aloitus klo 14.30. Ilm. anna.sainpa-
lo@evl.fi tai tekstiviestillä: 050 594 3228.

25.9. AITO-ilta Mehtolassa 25.9. klo 
15/17–19. Aito-ilta on vähän kuin nuor-
tenilta, mutta aikuisille. Klo 15 alk. mahd. 
saunoa, pelailla, syödä (tarjolla pientä pur-
tavaa). Klo 17–19 opetusta, keskustelua, 
laulua ja rukousta. Lisätietoja ja ilm. las-
tenhoitoon (ed. pe mennessä) Ellalle p. 050 
594 3224.

NUORISO
Pe 2.9. Yökahvila klo 18–23.45, Virasto-
tie 2 (sisäänkäynti R-kioskin oik.) 
Pe 9.9. ja 16.9. Nuortenilta klo 18–22, 
Virastotie 2. 
Su 11.9. AIR-raamiksissa klo 16, Viras-
totie 2, oma ryhmä nuorille.  
 
ISOSKOULUTUS to 1.9. klo 17-19,  
Virastotie 2:ssa ja la 17.9. klo 12-16
Mehtolassa (Mehtolanniementie 121 A).
Isosleiri 30.9.-2.10.

Pe 9.9. ja 23.9. Lyhtyillat Kinkomaalla 
klo 18-20 (Purotie 2, käynti esikoulun pi-
han kautta), tarkoitettu 4-7 luokkalaisille.

LAPSET JA PERHEET
Päivä- ja perhekerhot alkavat viikolla 35. 

Ti 30.8. alk. Virastotie 2 (sisäänkäynti  
R-kioskin oik.) Perhekerho klo 9–11.30 
Vauvapiiri klo 14–15.30.  

To 1.9. alk. parittomilla viikoilla, Per-
hekerho Kinkomaalla klo 9–11.30 (Purotie 
2, käynti esikoulun pihan kautta).

Torstain Päiväkerhoon (klo 13–15.30 Vi-
rastotie 2:ssa) vielä paikkoja vapaana. Päi-
väkerho on 2017–19 syntyneille ja maksu-
ton. Tied. Jaana, p.050 594 3236 / Mari, p. 
050 594 3235. 

MUSKARIRYHMÄT ALOITTAVAT 
VKOLLA 36. Ilm. srk:n nettisivujen kaut-
ta päättyy 31.8. Vapaita paikkoja pienten 
vauvojen ja leikki-ikäisten ryhmässä sekä 
muutama paikka isompien vauvojen ryh-
mässä. Lisätietoja Anna-kanttorilta, p. 050 
390 6665.

Ma 19.9. 3-vuotissynttärit Nuorisoseu-
ran talolla klo 18. Tervetuloa kaikki tänä 
vuonna 3 v. täyttävät ja heidän läheisensä!
Ti 20.9. 10-vuotissynttärit Nuorisoseuran 
talolla klo 18. Tervetuloa kaikki tänä vuon-
na 10 vuotta täyttävät!

Seuraa ilmoittelua: http://www.muura-
mensrk.fi  ja Facebook-sivullamme: Muu-
ramen seurakunnan lapset ja perheet 

MUSIIKKIKUOROT alkavat  
Jos laulattaa, ota yhteyttä!  
johanna.laasio@evl.fi / p. 050 594 3219.

Keskiviikkoisin klo 18 Tauonpaikan  
harjoitus kirkossa. 
 
To 1.9. ja 15.9. klo 16 Virsiveljien  
harjoitus kirkko.
  
To 1.9., 8.9. ja 22.9. klo 18 Sävelsiskojen  
harjoitus kirkko.
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Muuramen valtuuston kokous pidetään 
Virastotalon valtuustosalissa  
maanantaina 19.9.2022 kello 17.

Kokouksen asialista on nähtävänä  
kunnan verkkosivuilla muurame.fi.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja  
pidetään yleisesti nähtävänä  
kolmantena päivänä kokouspäivästä 
Muuramen kunnan verkkosivuilla
muurame.fi/paatoksenteko.

Muurame 1.9.2022

Ville Väyrynen
valtuuston puheenjohtaja

www.muurame.fi

KOKOUSKUTSU
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Puustinen arvioi, että kasvanutta suosiota 
selittää myös viime vuonna voimaan tullut 
oppivelvollisuuden laajeneminen. Uudistus 
teki toisen asteen opinnoista maksuttomia 
alle 18-vuotiaille kattaen oppimateriaalien 
lisäksi myös koulukyydit.

– Tulevat vuodet osoittavat, onko tässä 
tapahtunut pysyvämpi muutos. Toki lii-
kenne toimii kahteen suuntaan: paitsi että 
jyväskyläläisiä tulee paljon Muurameen, 
moni muuramelainen menee esimerkik-
si Schildtin lukion liikuntalinjalle. Se on 
minusta ihan ok!

Muuramen lukion suosiolle on muitakin 
syitä kuin menestyminen lukiovertailus-
sa. Lukion painotus yrittäjyyteen on kan-
tanut hedelmää yli 20 vuoden ajan. Sille 
on löytynyt tilausta niin yritysten kuin 
nuorten taholta.

Opiskelijoiden osuuskunta Kisälli perus-
tettiin vuonna 2003. Se tarjoaa kouriintun-
tuvaa kokemusta yrittäjyydestä. Yksityiset 
ihmiset, yritykset ja yhteisöt voivat ostaa 
osuuskuntalaisilta palveluita, kuten puu-
tarhanhoitoa, siivousta, digitalisaatioon 
liittyviä palveluita.

Lukion syyslukukauden alla kolme 
kisälliläistä päällysti uusien opiskelijoi-
den oppikirjoja.

– Osuuskunnalle on löytynyt tilaus ja se 
on elänyt pitkään lukion kyljessä. Lisäksi 
lukion vuosikursseilla on kummiyrityksiä, 
joiden kanssa tehdään yhteistyötä. Vaikka 
lukio-opiskelu on lähtökohdaltaan teoria-
painotteista, pyritään meillä Muuramessa 
pitämään huoli myös käytännön tekemi-
sestä, rehtori Puustinen toteaa.

Kestävän kehityksen sertifikaatti
Lisäksi lukio panostaa kestävään kehityk-
seen. Kestävän kehityksen sertifikaatti on 
ollut voimassa vuodesta 2005. Seuraavan 
kerran lukio auditoidaan keväällä, eli ser-
tifikaatin jatkamisesta päätetään silloin.

– Teemme aina kolmivuotisen suunnitel-
man, ja jos tavoitteet saavutetaan, saamme 
sertifikaatin. Viime vuonna fokusoitiin 
vaateteollisuuteen ja meillä oli vierailu-
luentoja esimerkiksi yliopistolta sekä puu-
kuidusta tekstiilejä tekevän Spinnovan toi-
mitusjohtaja Janne Poraselta. Opiskelijat 
tutkivat vaateteollisuuden vedenkäyttöä. 
Yksien farkkujen tekemiseksi sitä tarvitaan 
todella paljon, rehtori Puustinen kuvailee.

ANSSI KOSKINEN

Rehtori Aki Puustinen on luotsannut 
Muuramen lukiota parikymmentä vuotta. 
Panostus yrittäjyyteen on hyväksi 
havaittu linja, joka tuntuu miellyttävän 
niin opiskelijoita kuin alueen yrityksiäkin.

Kun opiskelijoilta kysyy syitä Muura-
men lukion valitsemiseen, esiin nou-
see yleensä opetuksen laadun lisäksi 
lukion pieni koko. Pieni ei voi tarjota 
yhtä suurta kurssitarjotinta kuin suu-
ri, mutta pienessä lukiossa opiskelija 
kokee saavansa henkilökohtaisempaa 
opetusta.

– Jyväskylässä on huikeasti isompia 
yksiköitä ja kaikille se ei vain sovi, 
rehtori Aki Puustinen toteaa.

Ensimmäisen vuosikurssin opiske-
lijat Lotta Jutila, Anni Heinäharju 
ja Tytti Kinnunen ovat samaa miel-
tä. Keljonkankaalla asuva Tytti on 
yksi vieraspaikkakuntalaisista. Vasta 
vähän aikaa sitten pois muuttaneena 
hän tosin menee muuramelaisesta.

– Minulla on eniten kavereita Muu-
ramesta, se oli iso syy Muuramen valit-
semiselle. Olin myös kuullut paljon 
kehuja, että tämä on alueen ja Kes-
ki-Suomen paras lukio, Tytti kertoo.

Annille Muurame ei ollut ykkös-
vaihtoehto, vaan kolmas. Asianaja-
jaksi opiskelemista pohtiva Anni pitää 
lukion luokkakokoja hyvinä.

– Meitä on vain 23 luokalla, kun Jyväs-
kylässä voi olla jopa 40 hengen luokkia. 
Se tuntuu vähän liian suurelta.

Lotta valitsi Muuramen ykkösvaih-
toehdokseen. Kaikkiaan hän listasi 
seitsemän vaihtoehtoa, joista Lyseon 
lukio nousi kakkoseksi. Yhteishaun 
järjestys on tärkeä ja sitä tuli mietit-
tyä tarkkaan.

– Tämä on superhyvä koulu. Isosisko 
on käynyt Muuramen lukion ja poikaka-
veri on täällä. On tärkeää, että saa hen-
kilökohtaisempaa opetusta  ja matkakin 
on lyhyempi. Joutuisi heräämään sai-
raan aikaisin, jos menisi Jyväskylään.

”Täällä on kaverit 
ja hyvä opetus”
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“Osuuskunnalle on 
löytynyt tilaus ja se on 
elänyt pitkään lukion 
kyljessä”

Kun kunta kasvaa noin 130 ihmisellä vuo-
dessa, se tarkoittaa lisää rakentamista ja 
kasvavaa tarvetta kunnossapidolle. Päi-
väkoteja, kouluja, kunnallistekniikkaa... 

Elokuun alussa työnsä Muuramen kun-
nassa aloittanut kunnossapitoinsinööri 
Tero Nuutinen ottaa haasteen vastaan 
hyvillä mielin. Lieksassa syntynyt Nuu-
tinen on asunut ison osan elämästään 
Keski-Suomessa, mutta viimeiset kuutisen 
vuotta menivät Kuopiossa rakennusliik-
keen palkkalistoilla. 

– Jyväskylän seudulle tullessa tuntui 
aina kuin palaisi kotiin, siis silloinkin, 
kun koti oli varsinaisesti Savossa. Edel-
lisessä työssäni olin viime vaiheessa työ-
päällikkönä. Vuodesta 2016 alkaen olen 
ollut tekemisissä julkisen puolen korjaus-
rakentamisen kanssa, joten kuntapuoli ei 
ole ollenkaan vieras, Nuutinen kuvailee. 

Nuutisen työ on reilun kahden vuoden 
määräaikaisuus päättyen näillä näkymin 
vuoden 2024 lopussa. Työ- ja koulutushis-
toriassa hänellä on monenlaisia käänteitä. 

Nuoren miehen tie vei alle parikymppise-
nä ravintola-alan opintoihin Jyväskylään. 

– Minulla on intohimo kokkaukseen. 
Salin puolella sanoivat kuitenkin, että 
tuolla supliikilla et jää keittiöön märehti-
mään, vaan sinusta tulee tarjoilija. Olinkin 
Amarillossa vuoteen 2010 saakka tarjoi-
lijana, vuoropäällikkönä ja viimeiset pari 
vuotta kokkina. 

Paperiteollisuuteen huonona 
hetkenä 
Työn ohessa hän oli aloittanut paperi-
koneinsinööriopinnot. Ajoitus oli kuiten-
kin perin huono-onninen, sillä hän val-
mistui vuonna 2008, jolloin alalta hävisi 
toista tuhatta työpaikkaa. Niinpä Amaril-
lon keittiö kutsui vielä pariksi vuodeksi, 
kunnes tie vei lopulta Äänekoskelle pape-
ritehtaan kesätöihin. 

– Neljän kuukauden pätkästä tuli puo-
litoista vuotta. Myöhemmin olin Protaco-
nilla (nykyään Pinja) tehdas- ja laitossuun-
nittelussa. Suunnittelimme paperikoneista 
kartonkikoneita erinäisissä projekteissa. 

Ennen vuonna 2016 tapahtunutta Savoon 
muuttamista Nuutinen ehti vielä tehdä 
työharjoittelun Aidonilla tuotetiedonhal-
lintajärjestelmän parissa. Savossa hän 
opiskeli rakennusinsinööriksi työn ohessa.

– On ollut vilskettä matkan varrella. 
Välillä kieltämättä vähän sumuisempaa, 
perheenisä kuvailee lähimenneisyyden 
ruuhkavuosia. 

Harrastuksiin kuuluvat muun muassa 
laskettelu suksilla tai laudalla sekä rum-
pujensoitto. Nuorena hänellä oli monen-
laisia rokkibändejä ja taustaa on myös 
big bandeistä. Nyt asunnon olohuoneessa 

Keittiöstä kunnossapitoinsinööriksi 
Tero Nuutinen on ehtinyt 
tehdä työurallaan monenlaisia 
liikkeitä ravintola-alalta paperi-
teollisuuteen ja työpäälliköksi.

Kunnossapitoinsinööri Tero Nuutinen on tehnyt mielenkiintoisen työuran. Nyt matka 
jatkuu kunnan palveluksessa.

ovat vain pienet sähkörummut, joilla hän 
opettaa lapsiaankin soittamaan. 

– Akustiset rummut ovat olleet jo viisi 
vuotta paketissa. Pitäisi löytyä riittävän 
iso talo, jonne ne voisi sijoittaa ja voisi 
alkaa taas soittamaan kunnolla, Nuuti-
nen suunnittelee. 

TEKSTI JA KUVA: ANSSI KOSKINEN

Riihivuoressa viime kesänä Tukkijoel-
la-näytelmää esittänyt Uusi Iloinen Teat-
teri (UIT) on ajautunut vakaviin talou-
dellisiin vaikeuksiin. Keskisuomalaisen 
(22.8.22) mukaan palkkoja on jäänyt mak-
samatta jo viime vuonna.

Muuramen kunta solmi vuonna 2020 
kymmenvuotisen vuokrasopimuksen UIT:n 
kanssa. Kunnanjohtaja Ari Ranta-ahon 
mukaan tilannetta seurataan tarkkaan. 

- Jos teatteri ei suoriudu sopimusvelvoit-
teistaan, sopimus raukeaa. Asian saaman 
julkisuuden myötä olemme jo saaneet yhtey-
denottoja muilta teattereilta. Riihivuori on 
kiinnostava kohde, Ranta-aho sanoo.

UIT:n teatterinjohtaja Timo Kärkkäi-
nen ei vastannut Muuramelaisen yhtey-
denottoihin.

Riihivuori-
teatteri herättää 
kiinnostusta
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15-16 UKKOJUMPPA*
Rajalan sali
ohj. Tiina R. 

17.30-18.30 KUNNON
TREENI
Korpilahden koulun
pieni sali.
ohj.  Elina F.

18-19 LAVIS
Rajalan sali
ohj. Sari O.

17.45-18.45 BAILATINO
Rajalan sali
ohj. Sari O.

18-19 PUMPPI***
Kulttuurikeskuksen
kössisali
ohj. vaihtuva

18.30-19.30
KAHVAKUULA**
Leikarin kenttä /
ohj. vaihtuva
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19-20 FASCIAMETHOD
Rajalan sali
ohj. Elina T. 

117:30-18:30
SYKEPYÖRÄILY
Kulttuurikeskuksen
kössisali
ohj. Johanna P.
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18.30-19.30 
SYKEJUMPPA
Kinkomaan koulun sali
ohj. Emmi L.

18.45-19.45 PILATES*
(työikäiset)
Rajalan sali
ohj. Kirsti P.

18-19 Soolo-lattarit
Kinkomaan koulun sali 
ohj. Asta L. UUTUUS!

18-19 
FLOWGYMNASTICS
Rajalan sali 
ohj. Jenni H.  

18-18.45 KEHONHUOLTO 
Korpilahden koulun pieni
sali 
ohj. Marja K. 

18.30-19.30
KAHVAKUULA**
Leikarin kenttä /
ohj. vaihtuva

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

17-18 ZUMBA 
Korpilahden koulun 
pieni sali
ohj. Marja K.

 

19-20.30
KUNTONYRKKEILY*
Leikarin sali
ohj. Maarit S.

18.45-19.45 JOOGA
Rajalan sali
ohj. Henna L.

UUTUUS!

UUTUUS!

10.30-11.30 PILATES*
(eläkeläisille
suunnattu)
Työväentalo
ohj. Kirsti P.

Lisätietoja  muuramensyke.fi / 050-4954725 / toimisto@muuramensyke.fi

19-20 ZUMBA
Rajalan sali
ohj. Petra F.

10.30-11.30 
FASCIAMETHOD
Työväentalo
ohj. Tiina R. 
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SYKSY 2022Ryhmäliikuntakalenteri

MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI SUNNUNTAI

 *'Kahvakuula Leikarin kentällä
niin kauan kunnes kenttä
jäädytetään. Tämän jälkeen tunti
varapaikassa, josta tiedotetaan
nettisivuilla.
 
*** Ryhmään varataan paikka
koko kaudeksi, mutta osallistua
voi Sykkeen korteilla tai
kertamaksulla. Kysy vapaata
paikkaa toimistolta!

Kausikortti 105 e / ei-työssäkäyvät 95 e. Kausikortilla kaikki muut paitsi erillismaksun ryhmät!
10 kr kortti sisätunneille  75 e / 65 e             
15 kr kortti sisätunneille 100 e / 90 e                  
10 kr kortti ulkotunneille 60 e            
15 kr kortti ulkotunneille 85 e
Kertamaksu 10 e / 8 e  

*Erillismaksun ryhmät: 
Ukkojumppa 50 e / kausi    
Pilates 105 e / ei-työssäkäyvät  95 e /kausi
Astangajooga 120 e / kausi
Kuntonyrkkeily 120 e / kausi

 

UUSI TULIJA: tutustu toimintaamme 5 kr. maksuttomalla kortilla. Kysy lisää toimistolta!

Huom! Ajantasaisimman tiedon tuntimuutoksista

saat liittymällä WhatsApp-ryhmään laittamalla

viestiä numeroon 050-4954725. Muuramessa ja

Korpilahdella omat ryhmänsä.  Lisäksi jäsenmaksu 15 e / vuosi

17.30-19
ASTANGAJOOGA*
Leikarin sali
ohj. Jura M.

voimassa 5.9. - 11.12.2022Ryhmäliikuntakalenteri

MAKSUTONMAKSUTON  
SYKESTARTTI LA 3.9.SYKESTARTTI LA 3.9.  

klo 10-13 Rajalassa!klo 10-13 Rajalassa!
  

  Kausikortti 3.9. astiKausikortti 3.9. asti
tarjouksessa vain 95 e /tarjouksessa vain 95 e /
ei-työssäkäyvät 85 e !ei-työssäkäyvät 85 e !

10-11.30 
SENIOREIDEN
SAUVAKÄVELYJUMPPA
Muuramen harju, kok.
urheilukentän kodalla
ohj. Kirsti P.

MAKSUTON!  
Yhteistyössä
Muuramen 

kunnan kanssa!

Meillä myös n. 40  lasten ja nuorten ryhmää! 
Lisätiedot nettisivuilta

 

 

7.9. klo 18 
8.9. klo 19-20 
12.9. klo 18
19.-25.9.
21.9. klo 18
28.9. klo 18
 
4.10. 
12.10. klo 18 

14.-21.10. 

24.10. klo 18 
26.10. klo 16-19 
9.11. klo 18

12.11. klo 18
16.11. klo 18

18.11. klo 18 

Kirjastossa
tapahtuu

 
Lukupiiri (5.10./2.11./7.12.)
Read Hour
Kurja Juttu -true crime podcast
Huonekasviviikko
Huonekasviluento
Meidänkirjasto - Christian
Rönnbacka
SeniorSurf
Kuvanlukutaito - Hanna-Kaisa
Hämäläinen
Pakopeli - Aikaan Eksynyt
(ilmoittautuminen!)
Meidänkirjasto: Eeva Åkerblad
Halloween-pippalot
Sukututkimuksen aloittaminen
 - Risto Korhonen
Rakkaslaulu-ilta - Toccante
Kriittinen lukutaito - Elina
Hämäläinen
Meidänkirjasto - Paula Havaste

Digiosaamista 
Keski-Suomen kuntiin

 
Ajuri -hanke kehittää ja vahvistaa digitaalista tuotanto-
osaamista Keski-Suomen kunnissa. Humanistisen
Ammattikorkeakoulun hallinnoima hanke on suunnattu
kunnissa toimiville kulttuuri- ja vapaa-ajanpalvelujen
tarjoajille. Kohderyhmää ovat kuntatoimijoiden lisäksi 3.
sektorin toimijat, vapaat toimijat sekä itsensä työllistäjät. 

Striimaus, kouluttaja Vesa Peltola, Noveltive
ti 20.9.2022 klo 12-16, Valtuustosali, Muuramen
kunnanvirasto
Koulutuksessa esitellään hankkeen kuntiin toimittama
striimauslaitteisto ja siihen liittyvät ohjelmistot sekä
tehdään kokeiluja koulutustilanteessa.

Etätapahtumatuotanto, kouluttaja Juuso Pusa,
Noveltive
to 6.10. klo 12-16, Valtuustosali, Muuramen kunnanvirasto
Koulutuksen aiheena on etätapahtuma ja etäopastus.
Käydään läpi, miten ja millä laitteilla nämä toteutetaan, mitä
on huomioitava sisällöllisesti ja saavutettavuuden kannalta.

Ilmoittautumiset: 
maria.suihkonen@humak.fi 

 
 

Osallistu ja 
vaikuta kirjaston 
asiakaskyselyssä
Muuramen kirjastoa voi nyt auttaa pa-
rantamaan palveluitaan ja kehittämään 
toimintaansa vastaamalla kyselyyn.

Mitä mieltä olet Muuramen kirjaston 
tarjolla olevista palveluista ja kirjaston 
palvelujen laadusta? Jos et käytä kirjastoa, 
voit kertoa miksi se ei sinua kiinnosta.

Avoin asiakastyytyväisyyskysely jär-
jestetään pääsääntöisesti verkossa, mut-

ta kirjastossa voi myös pistäytyä täyt-
tämässä paperilomakkeen. Jättämällä 
sähköpostisi yhteystietona kyselyn lo-
pussa (tai erillisellä arvontalipukkeel-
la kirjastossa) on sinulla mahdollisuus 
osallistua pienten palkintojen arvon-
taan.

Kirjaston asiakastyytyväisyysky-
selyn löydät myös kirjaston netti-
sivuilta muurame.fi/kirjasto tai lu-
kemalla oheisen 
QR-koodin älypu-
helimella.

Lukupiiri
M u u r a m e n  k i r j a s t o s s a  

k e s k i v i i k k o i s i n  k l o  1 8 . 0 0
  

7 . 9 .
C e l e s t e  N g :  

O l i s i  j o t a i n  k e r r o t t a v a a
5 . 1 0 .
2 . 1 1 .
7 . 1 2 .

 

 
Terve

tuloa
!
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Monipalveluliikenteen aikataulu 
22.8.2022–3.6.2023

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

Monipalveluliikenne ei kulje koulujen loma-aikana.

Meno

Meno

Maanantai 
Jyvässeudun Taksiautot Oy, 
p. 050 372 4635

 
9.40  Velkapohja 
 Renkkelitien loppu
  Verkkoniementie 
 Penttilänraitti
 Terveysasema
 Liikekeskus
 Kauppakeskus 

Paluu

11.40
11.35
11.30

 
9.40  Vihtalahti (tarvittaessa) 
 Niittyaho
  Terveysasema
 Liikekeskus
 Kauppakeskus 

Paluu

11.40
11.35
11.30

Torstai 
PL-Power Oy, Petri Liimatainen, 
p. 040 574 3594

Meno 
10.00  Vanha Nelostie 
10.05 Ruokomäentie
10.15 Kinkomaa
 Kauppakeskus
 Liikekeskus
 Terveysasema
 Mäkelänmäen  
 koulu, Nisulantie 1

Paluu

12.55
12.50
12.50
12.45

Tiistai 
Jyvässeudun Taksiautot Oy, 
p. 050 372 4635

Meno 
10.00  Saukkola 
 Saukkolahdentie
  Isolahti 
 Rannankyläntie
 Pyyppöläntie
 Koulu, Nisulantie 1
 Terveysasema
 Liikekeskus
 Kauppakeskus

Paluu

12.45
12.35
12.30
12.25

Perjantai 
PL-Power Oy, Petri Liimatainen, 
p. 040 574 3594

 
9.40  Saarenkylä 
 Jaakkolantie (pysäkki)
 Muuramentie
 Kauppakeskus
 Liikekeskus
 Terveysasema

Paluu

11.40
11.35
11.30

Meno

Ensimmäistä kertaa vuosikausiin jär-
jestetyt Harrastemessut keräsivät Muu-
ramen Kulttuurikeskuksen helteiselle 
pihamaalle ja viileisiin sisätiloihin run-
saasti erilaisia yhdistyksiä kuntalaisten 
tutustuttaviksi.

Harrastemessuilla järjestettiin myös 
kuntalaistreffit, joilla muuramelaiset pää-
sivät halutessaan jakamaan risuja, ruusu-
ja ja muita ajatuksiaan kuntapäättäjille.

Matalan kynnyksen palaute tärkeää
Kunnanjohtaja Ari Ranta-aho kertoo, 
että etenkin palvelutarjonta ja arjen 
asiat painottuivat keskusteluissa.

– Sävy oli positiivinen ja palvelui-
hin oltiin tyytyväisiä. Jos jotain huo-
len aiheita pitää nostaa, niin erityisesti 
pienten lasten vanhemmat olivat ym-
märrettävästi kiinnostuneita lastensa 
turvalliseen koulumatkan liittyvistä 
seikoista.

Kunnanjohtaja kiittää Harrastemes-
suille runsain määrin saapuneita jär-
jestöjä ja kunnan sidosryhmiä. Myös ko-
kemus kuntalaistreffeistä oli hyvä, sillä 
kuntalaisten ja päättäjien välille tarvi-
taan lisää matalan kynnyksen vuorovai-
kutusta.

– Viralliset aloitteet ovat hyviä, mutta 
vaativat tekijältään aikaa ja osaamista, 
sekä asioihin perehtymistä. Näissä va-
paamuotoisissa tapaamissa viestit saa-
daan ainakin nopeasti päättäjien tie-
toon, Ranta-aho sanoo.

 
Toimintaa niin lapsille kuin  
eläkeläisillekin
Harrastustarjonnan houkuttamana pai-
kalle saapui enimmäkseen lapsiperhei-
tä, mutta tekemistä oli kaiken ikäisil-
le. Jenni Määttä oli liikkeellä lastensa 
Pihlan ja Jeren, sekä äitinsä Pirjo Mää-
tän kanssa. Lasten isä Aki Virtanen oli 
paikalla esittelemässä paloautoa.

– Jere lähtee kokeilemaan perhesählyä 
ja Pihla menee partioon, mutta kuvatai-
dekouluakin miettii. Eläkeläisellekin 
löytyi käsitöitä, Aki Virtanen kertoi 
viitaten anoppiinsa Pirjoon.

Virtasen esittelemän paloauton ym-
pärillä kävi jatkuva vilinä. Lapsia nos-
teltiin penkille ja laskettiin alas maan 
pinnalle.

Muuramen VPK:n nuoriso-osasto eh-
dittiin perustaa juuri ennen korona-
pandemiaa. Alku oli hyvä, mutta pande-
mia pani hyvin toiminnan toistaiseksi 
jäähylle, joten sitä harrastusmahdolli-
suutta ei nyt ole tarjolla.

Kursseja ja vastapainoa työlle
Satu Ravio tutustui poikansa Aleksin 
kanssa moniin erilaisiin harrastuksiin. 
Lopulta Aleksille löytyi laskettelua Rii-
hivuoressa ja Satu aikoo tutkia kansa-
laisopiston kurssitarjotinta.

– On tosi monipuolisesti tietoa eri har-
rastusvaihtoehdoista. Katsotaan, keksi-
täänkö kohta seitsemänvuotiaalle pik-
kusiskolle jotain, Satu mietti.

Puuseppäverhoilija Katariina Leski-
nen etsi messuilta vastapainoa työlleen, 
mutta tuli samalla solmineeksi myös 
ammatillisia yhteistyön lankoja Mur-
muu-teatterin kanssa.

– Ajattelin että olisi kiva harrastaa jo-
tain kädentaitoja, ei pelkästään hyödyn-
tää niitä työssä. Katsotaan innostunko 

Harrastemessut tarjosivat 
tekemistä kaikille. Myös 
kuntapäättäjien kanssa pääsi 
keskustelemaan. Tapahtuma 
järjestetään jälleen ensi vuonna.

Mitäs sitten tehtäisiin?

Yllä: Jenni Määttä löysi harrastuksia 
lapsilleen Pihlalle ja Jerelle. Myös lasten 
mummolle Pirjolle löytyi käsityöharrastus. 
Perheenisä Aki Virtanen esitteli 
Harrastemessuilla paloautoa.

vaikka maalauksesta tai teatterista, Ka-
tariina pohti.

TEKSTI JA KUVAT: ANSSI KOSKINEN

Aleksi ja Satu 
Ravio tutustuivat 

partiotoimintaan.

Oik.: Harrastemessuilla 
saattoi vaikkapa käydä 

kehonkoostumus mittauksessa.



www.lähiruokapäivä.fi

Lähiruokapäivän järjestelyssä mukana:

www.lähiruokapäivä.fi

Lähiruokapäivän järjestelyssä mukana:
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Lähiruokapäivä 10.9.22
Tervetuloa MTK-Korpilahti-
Muuramen jäsentiloille!
Klo 10–12 .... Peltolan maitotila, Isolahdentie 1153
Klo 10–15 .... Syrjälän tila, Syrjäläntie 63
 mukana myös Lähteenmäen luomutila   
 sekä Putkilahden talkkuna
Klo 10–13  .... Rutalahden mylly, Lahdentie 40 
 mukana myös Ylä-Tihtarin tila
Klo 11–18  .... Haanpään alpakkakahvila, Painaantie 60
Klo 12–24 .... Ohelanaukee , Petäjävedentie 1345, 
 mukana myös Lahnamäen tila
Klo 10–15  .... Pukkimäentila, Pukkimäentie 117

Lisäinfoa mm. tilojen omilta sivuilta

 
  

Kolme hyvää syytä asioida kasvotusten POP UP TE-toimistossa 
 

1) Asiointi on henkilökohtaista 
2) Asiointi on lähellä ja nopeaa 
3) Voit saada apua esimerkiksi työnhakemiseen, opiskeluun, yrittämiseen tai 

työttömyysturvakysymyksiin. 
 

Voimme auttaa sinua monenlaisissa työllistymiseen liittyvissä 
kysymyksissä 

 
 Mistä etsin ja löydän työtä? 
 Mistä saan apua työnhakutaitojen kehittämiseen? 
 Millaisia palveluja TE-toimisto tarjoaa opintoja suunnittelevalle? 
 Millaisia mahdollisuuksia TE-toimisto tarjoaa yritystoimintaa suunnitteleville? 
 Kuinka luon profiilin työmarkkinatoriin? 
 Miten toukokuussa 2022 voimaan tullut uusi asiakaspalvelumalli vaikuttaa 

työnhakuun? 
 
Tulethan paikalle vain terveenä. TERVETULOA!   

 

POP UP 
TE-TOIMISTO 

MUURAME 
 

Muuramen kunnankirjasto 
Virastotie 8  

 

 

PÄIVYSTYS 
ILMAN AIKAVARAUSTA 

KLO: 12-15 
 

   
 
 

Ti 6.9.2022 
     

 

  
TTeeeemmmmee  1155..  1100..  22002222  rreettkkeenn  
TTaammppeerreeeenn  TTyyöövvääeenn  TTeeaatttteerriiiinn 
kkaattssoommaaaann  ssuuuurrmmuussiikkaaaalliinn  
MMoommeennttuumm11990000 
Näytös kertoo tenhoavan tarinan Pariisin 
maailmannäyttelyn Suomen paviljongin 
valmistumisen vaiheilta. Vierailemme grafiikanpaja 
Himmelblaussa.  

Saamme Leader-hankerahaa toteutukseen. 
Osallistujat maksavat vain teatteriliput ja 
mahdollisen aterian. 

Ilmoittautumisia otetaan vastaan Nina 
0400347804 tai Eeva-Maija 0504603774 
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Monipuolisesti ihmeteltävää

Muuramesalin leffaputkessa 
nähdään elokuvia päivisin ja 
iltaisin. On karaokedokumenttia, 
Mielensäpahoittajaa ja Oscar-
voittajan uutuuskomediaa.

Syyskuun leffaputki on tällä kertaa kol-
mepäiväinen 13.9.–15.9. Juuri ensi-iltan-
sa saanutta Mielensäpahoittaja Eskorttia 
etsimässä -elokuvaa voi katsoa sekä kes-
kiviikon iltanäytöksessä että torstain 
päivänäytöksessä. Aiemman Mielensä-
pahoittaja-elokuvan kanssa kävi nimit-
täin niin, etteivät kaikki kiinnostuneet 
mahtuneet sisään!

Elokuvakattauksessa on Mielensä-
pahoittajan lisäksi Hyvä pomo tiistai-
na 13.9. klo 15.30 päivänäytöksessä ja 
klo 18 iltanäytöksessä Karaokeparatii-
si. Hyvä pomo on Oscar-voittaja Javier 
Bardemin tähdittämä sukuyritykses-
tä kertova uutuuskomedia, joka kertoo 
tehtaasta, jossa kulissien ylläpitäminen 
tulee päivä päivältä haastavammaksi. 
Karaokeparatiisi puolestaan on lämmin 
dokumenttielokuva suomalaisista, jot-
ka paljastavat sielunsa laulaessaan, niin 
ilossa kuin surussa.

Ali & Ava keskiviikon 14.9. päivä-
näytöksessä on koskettava ja uskotta-
va ihmissuhdekuvaus kulttuuristen ja 
luokkaerojen halkomassa brittiläiskau-

pungissa. Iltanäytöksen ja seuraavan 
päivän päivänäytöksen sen sijaan varaa 
ihastuttava Mielensäpahoittaja, joka ei 
suurempia esittelyjä kaipaa, tällä ker-
taa elokuvan sankarin kanssa päästään 
matkassa Saksaan asti ja tavataan hä-
nen veljensä.

Lastennäytöksessä Kätyrit
Lastenelokuvana Kino Metso tarjoaa 
maailmanhistorian menestyneimmän 
animaatioelokuvasarjan uutuuden Kä-
tyrit: Grun tarinan. Elokuvan ikäraja on 
K7, mutta vanhemman seurassa eloku-
vaa voi tulla katsomaan aina 4-vuotiaas-
ta lähtien.

Tervetuloa nauttimaan elokuvista 
Muuramesaliin Kulttuurikeskukselle, 
osoite Nisulantie 1! Pysäköinti on Kult-
tuurikeskuksen parkkipaikalla maksu-
tonta (muista parkkikiekko päivänäy-
töksissä) ja lähialueilta paikalle pääsee 
hyvin myös kävellen tai pyöräillen.

Lippujen hinta 12 e, alennusryhmissä 
10 e (eläkeläinen, opiskelija, työtön) ja 
perhe-elokuvat 10 e. Lipun voi ostaa en-
nakkoon verkossa ksek.fi/kino-metso 
ja paikan päällä sen voi maksaa kortti-
maksuna.

Kaikki elokuvat ja esitysajat löytyvät 
tämän lehden erillisestä ilmoitukses-
ta sekä kunnan tapahtumakalenterista 
muurame.fi/tapahtumat.
TEKSTI: JOHANNA PITKÄLÄ

Kino Metson esitykset jatkuvat syyskuussa
JyväsRiihen Jyvällä-kiertue 

JyväsRiihen kuntakierros 
saapuu paikkakunnallesi!  
Tilaisuudet ovat kaikille alueen kehittämisestä kiinnostuneille. Illan teemoina 
vapaa-aika, kulttuuri, nuoret, yrittäjyys, kylätoiminta ja ympäristö. 
Kahvitarjoilu!  

• JyväsRiihen ajankohtaiset  
• Rahoituskauden 2023–2027 painopisteet  
• Toteutettujen hankkeiden esittelyjä ja uusien ideointia 
• Leader-rahoituksen mahdollisuudet ja hankesuunnittelu  

Laukaa: Ke 14.9. klo 17–18.30, Lievestuoreen Työväentalo Toivola 
Uurainen: To 15.9. klo 17–18.30, Jokihaaran Kylätalo Talas 
Jyväskylä: Ti 20.9. klo 17–18.30, Säynätsalon kunnantalo  
Muurame: Ke 21.9. klo 17–18.30, Muuramen Nuorisoseurantalo Tasankola 
 
Ilmoittaudu: toimisto@jyvasriihi.fi, 044 988 2154 
Lisätiedot: keskisuomenmaaseutu.fi/jyvasriihi 

Muuramepäivillä on viihdytty 
muun muassa taiteen, 
toritapahtumien, puhe- ja 
lastenohjelman parissa.  
Vielä ehtii mukaan!
Torstaina 25.8. alkaneet Muuramepäi-
vät ovat tuoneet paikallisten ihmeteltä-
väksi tietoa ja taidetta laidasta laitaan. 
Koettavaa on ollut kovatasoisesta jazzis-
ta (Mathias Sandberg trio) Marttojen sie-
ni-infoon ja lastenteatterista (Murmuu 
teatterin Pikkuinen yllätys) kirkkokon-
serttiin.

Muuramepäivien ohjelmasta ehtii 
nauttia vielä. Suosittu hautauskävely 
järjestetään tänään keskiviikkona kirk-
koherra Simo Lampelan opastuksel-
la. Kokoontuminen on hautausmaalla 
osoitteessa Kappelitie 4 kello 18.

Muuramen taiteilijaseuran näyttely on 
avoinna Nuorisoseurantalo Tasankolas-
sa torstaihin 1.9. saakka. Näyttelyyn on 
vapaa pääsy. Ulla Koivumäen käsi- ja ku-
vataiteen näyttelystä Franssilan taide- 
vintillä (Mikkolantie 2) voi nauttia 30.9. 
saakka.

TEKSTI JA KUVAT: ANSSI KOSKINEN

OIKAISU 
Muuramelaisen 10.8.22. Ilmestyneen 
numeron ”Kesän kuvasatoa” -sivun uima-
rantakuvassa oli nimet sekaisin. Kuvassa 
paistattelivat Päivi Kylmälahti ja poikansa 
Vilppu ja Patrick, sekä heidän kaverinsa 
Miklas.

Kitaristi Mathias Sandbergin trio-kokoonpanon 
esitys (yläkuvat) oli monille Muuramepäivien 
kohokohta. Vasemmalla basisti Zacharias 
Holmkvist ja rumpali Stefan Brokvist olkihatus-
saan. Paikallinen Kinko Brass esitti monipuolis-
ta ohjelmistoaan virastotalon takana järjeste-
tyssä konsertissa (vasen alakuva). Muuramen 
taiteilijaseuran näyttely on esillä Tasankolassa 
1. syyskuuta saakka (oikea alakuva). 
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Petri Pukari on harjoitellut kovasti ku-
luneen vuoden aikana. Talvella älykello 
mittasi 600 hiihtokilometriä ja kesäai-
kaan hän on juossut ja pyöräillyt sään-
nöllisesti. Harjoitteluvinkkejä hän on 
ammentanut Muuramen juoksukoulus-
ta ja Facebookin Juoksu-ryhmästä. 

Syyskuun 17. on edessä ensimmäinen 
maraton, reilu 42 kilometriä Jyväsjär-
ven ympäri. Pohjalla on viime syksy-
nä juostu ensimmäinen puolimaraton, 
johon kului aikaa 2 tuntia ja minuutti. 
Suorituksen arvoa nostaa se, että 17 ki-
lometrin jälkeen kipeytynyt polvi mel-
kein pakotti keskeyttämään. 

Kaikki edellä mainittu on kovin ta-
vanomaista, ellei tiedä juoksijan henki-
löhistoriaa. Vain kahden vuoden aikana 
tapahtunut muutos on ollut niin suu-
ri, että moni puolituttu ei enää tunnis-
ta 37-vuotiasta traktorinkuljettajaa sa-
maksi mieheksi. 

Kiloja alkoi kertyä nuorena aikuisena, ja 
Petri painoi enimmillään noin 160 kiloa. 
Epäonnistuneiden laihdutusyrityksien 
määrästä ei ole kukaan pitänyt kirjaa. 

– Elämäni on ollut yhtä laihduttamis-
ta. Kerran laihduin kymmenen kiloa 
kuusi viikkoa kestävällä ohjelmalla, jos-
sa ruokavalio koostui lähinnä salaatis-
ta ja rahkasta. Kaupalliset dieettiohjel-
mat ovat kauhean tiukkoja, eikä kukaan 
pysty pitämään yllä samaa ruokailuta-
paa loppuelämäänsä. Niillä voi pudot-
taa painoa, mutta se tulee takaisin, Petri 
toteaa. 
 

Pää kuntoon ennen  
lihavuusleikkausta 
Elämäntapamuutoksen sinetöineestä li-
havuusleikkauksesta on nyt alle kaksi 
vuotta aikaa. Suurin muutos ei kuiten-
kaan tullut kirurgin veitsestä. Ensin täy-
tyi muuttaa omaa ajattelutapaa, ja siinä-
kin tarvittiin ammattilaisia. 

Muutama vuosi sitten hän hakeutui 
työterveyden kautta kunnallisen psy-
kiatrisen sairaanhoitajan puheille. Pet-
ri alkoi saada oikeita eväitä terveytensä 
pelastamiseksi. 

Olikin jo korkea aika: hänellä oli diag-
nosoitu diabetes, uniapnea ja verenpai-

Kyllä se Pete on!
Suuren muodonmuutoksen 
kokenut muuramelainen 
pinkaisee ensimmäiselle 
maratonilleen syyskuussa. 

Petri Pukari pinkaisi kuvaa varten hölkälle Muuramejoen rantapolulle. Usein lenkit 
suuntautuvat Keljonkankaan suuntaan tai Muuramenharjulle.

– Riippumatta siitä missä ryhmässä 
olen ollut, olen aina kokenut tiettyä ul-
kopuolisuutta, koska olen ollut ylipainoi-
nen. Se on ajatusmaailma, josta pääsee 
hitaammin eroon kuin kiloista. Edelleen 
näen itseni lihavampana kuin olen. 

Painonsa kanssa kipuilevia Petri ke-
hottaa ottamaan yhteyttä julkiseen 

netauti. Kaikista hän on sittemmin pa-
rantunut. 

– Liikuntalääkäri totesi jo vuosia sit-
ten, että en tule elämään kovin vanhak-
si tätä menoa. Loppulaskenta oli päällä. 

– Psykiatrisen sairaanhoitajan kans-
sa keskustellessa aloin ymmärtää tätä 
kokonaisuutta. Ymmärrän että olen 
tunneruokailija, syön pahaan olooni. 
Laihdutuskuureista ei ole apua, eikä 
laihduttaminen ylipäätään ole koskaan 
oikea tapa pudottaa painoa. Tarvitaan 
elämäntapamuutos, ja paino putoaa sii-
nä ohella. 

Petri alkoi katsoa paitsi mitä syö, myös 
miten syö. 

– Opin tietoisesta syömisestä ja ole-
misesta. Ruokaa maistellaan ja sitä 
syödään hitaasti. Psyykkistä puolta on 
tsempattu monella tavalla ennen liha-
vuusleikkausta. Se oli edellytys leikkauk-
seen pääsemiseen. Pitää olla varma, että 
pää kestää tämän muutoksen. 
 

Työ jatkuu, vaikka paljon on  
saavutettu 
Leikkauksessa suolta lyhennettiin tois-
ta metriä ja vatsalaukkua pienennettiin. 
Leikkaus on vähentänyt ruoan imeyty-
mistä kehoon ja nopeuttanut ruoansu-
latusprosessia. Vitamiineja Petri joutuu 
syömään loppuikänsä. Ruokaillessa an-
nosten täytyy olla pieniä ja ateriavälien 
lyhyitä. 

– Leikkaukseen liittyy riskejä ja jos leik-
kauksen jälkeen syöt liikaa, se on sairaala-
reissu. On paljon ihmisiä, joille operaatio 
on siksi jouduttu tekemään kolmestikin. 
Se on äärimmäinen keino, mutta päätin 
ottaa sen, vaikka perhepiiristä tiedän, että 
huonojakin kokemuksia on. 

Ennen leikkausta Petrin paino putosi 
24 kiloa ja leikkauksen jälkeen vielä 38 
kiloa. Nyt ollaan lukemissa, joista lää-
käri ei enää suosittele menemään juuri 
alemmas. 

– Aikaisemmin tulevaisuus tuntui epä-
selvältä, mutta nykyään voin nauttia elä-
mästä. Se on valtava muutos, enkä olisi 
uskonut, että näin voi käydä. Energiaa 
on eri tavalla. Olen esimerkiksi aloitta-
nut tieto- ja viestintäteknologian opin-
not työn ohessa. Aiemmin en olisi miten-
kään jaksanut tehdä sellaista sivussa. 

Työ oman mielen kanssa on yhä kes-
ken. Petri kertoo verranneensa itseään 
aina toisiin ihmisiin. Jo nuorena hän 
koki olevansa lihava, vaikka kuvissa hy-
myilee hoikka poika. 

terveydenhuoltoon tai työterveyteen. 
Ilman vahvaa omaa motivaatiota ei kui-
tenkaan kannata odottaa ihmeitä. 

– Sieltä saa apua, mutta työ pitää tehdä 
itse. On myös oltava valmis puhumaan 
avoimesti ongelmistaan. He eivät voi 
auttaa, jos itse pidättelee, Petri vinkkaa.
TEKSTI JA KUVA: ANSSI KOSKINEN

MeidänKirjaston syksyn 2022 tapahtuma-
kalenteriin sisältyy perinteisten kirjailija-
vierailujen ja lukupiirin kokoontumisten 
ohella monenlaista teemaa. Lue koko oh-
jelma ilmoituksesta sivulta 4.

Syksyyn sisältyy useita kirjailijavie-
railuja, joista osa liittyy Kulttuurikellon 
Lukuliikkeen 2-, 4-, 6- ja 8-luokille tar-
jottaviin kouluvierailuihin. Omasta kir-
jailijantyöstään oppilaille tulevat kerto-
maan Veera Salmi, Tuutikki Tolonen, 
Anu Holopainen sekä JS Meresmaa.

Kirjastolla pidettävistä kaikille avoi-
mista kirjailijavierailuista ovat varmis-
tuneet ainakin Christian Rönnbackan 
28.9., Eeva Åkerbladin 24.10. ja Paula 
Havasteen 23.11. vierailut. Nämä kolme 
noin tunnin kestävää tilaisuutta järjes-
tetään Muuramen kirjastolla (os. Viras-
totie 8), aloitusaika klo 18. Edellisten li-
säksi Kinkomaan kirjastolle kutsutaan 
marraskuussa kirjailijavieras, joka vali-
taan someäänestyksen perusteella.

Kirjaston syksyssä tapahtuu
Syksyn ohjelmaan sisältyy myös kak-

si Aluehallintoviraston rahoittamaan 
monilukutaitohankkeeseen liittyvää 
yleisöluentoa. Kuvanlukutaidosta tulee 
luennoimaan muuramelainen valoku-
vaaja Hanna-Kaisa Hämäläinen, joka 
voitti vuoden 2021 parhaan lehtikuvan 
palkinnon, sekä valittiin vuoden kuva-
journalistiksi. Kuvanlukutaidon yleisö-
luento 12.10. klo 18.

Syksyn toisen monilukutaitoon liitty-
vän luennon aiheeksi valikoitui yleisö-
kyselyn perusteella kriittinen lukutaito. 
Kriittisestä lukutaidosta tulee luennoi-
maan CRITICAL-hankeen (STN) www.
educritical.fi vuorovaikutusvastaava ja 
Jyväskylän yliopistossa väitöskirjaa las-
ten ja nuorten kriittisestä lukutaidosta 
valmisteleva tutkija Elina Hämäläi-
nen. Kaikille avoin luento kriittisestä 
lukutaidosta 16.11. klo 18. Molemmat 
yleisöluennot pidetään valtuustosalissa 
(Virastotie 8).



9Numero 10, 31.8.2022

 

 
 

 
 

 

Perhekeskuksessa 
tapahtuu:

PERHEKESKUS
Mukana elämässä.

Muutoksista ilmoitamme 
Muuramen fb / insta:
@muuramenperhekeskus

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

Tervetuloa mukaan!

Avoin päiväkoti
maanantaisin ja torstaisin klo 9–12
1.8.–15.12., pois lukien vk 42
(Muuramen kunnan varhaiskasvatus)

MLL:n perhekahvila 
keskiviikkoisin klo 17.30–19  
parittomilla viikoilla (Muuramen MLL)

Elämän alussa -ryhmä
parittoman viikon keskiviikkoina 
klo 10–12   3.8.–7.12.
Vertaistukiryhmä vauvaikäisten  
lasten vanhemmille sekä sisaruksille
(Muuramen perhetyö ja neuvola)

Kaverikerho  
3–4 luokkalaisille maanantaisin 
klo 14–16  5.9.–14.11., pois lukien vk 42
(Muuramen Perhetyö)
Ilmoittautuminen 30.8. mennessä:  
hannamaija.hakonen@muurame.fi

Perhekeskuksen  
avoin leikkiaamu
tiistaisin klo 9–12  
(oman lähiaikuisen vastuulla)
2.8.–13.12., pois lukien 23.8.
Ei ohjattua toimintaa!

Erityislapsiperheiden 
vertaistuki-ilta
maanantaisin: 5.9., 10.10., 14.11. 
ja 5.12. klo 18–19.30
Ilmoittautuminen viimeistään  
edellisenä päivänä: 
katja.mettinen@gmail.com
(Muuramen vanhus-  
ja vammaisneuvosto)

Erityislasten 
vanhemmat, 
vertaistuki-illat
torstaisin: 1.9., 15.9., 29.9., 13.10., 
27.10. ja 10.11. klo 17–19
Ilmoittautuminen 29.8. mennessä. 
Lisätietoja: Inka Pakkala 
puh. 050 327 7994 (MilVa-hanke)

Koko perheen 
muksumusa
Perjantaisin: 16.9., 28.10. ja 18.11. 
klo 10–12
(Jyväskylän helluntaiseurakunta)

Viherilo Oy:n perustanut Katja 
Tahkokallio laatii jo suunnitelmia 
talven varalle.
Muuramelainen Katja Tahkokallio perus-
ti yrityksensä Viherilo Oy:n huhtikuussa, 
ja sen jälkeen ei ole tarvinnut peukaloita 
pyöritellä. Kesällä puutarhuri tekee tilin-
sä, ja uusi yritys on löytänyt asiakkaansa 
Jyväskylässä ja Muuramessa. 

Tahkokallio tekee hoitoleikkauksia, 
hoitosopimuksia, nurmikon perustami-
sia ja istutuksia. Tänä kesänä hän on ollut 
tekemässä viherkattoakin. 

– Se oli mielenkiintoista, valjaissa hei-
luttiin kerrostalon katolla, Tahkokallio 
naurahtaa. 

Asiakkaita on tullut kavereiden suosi-
tuksista ja vanhojen kontaktien kautta. 
On yrityksiä, julkista sektoria ja yksityisiä 
ihmisiä, jotka tarvitsevat pihalleen piris-
tystä tai kokonaan uuden ilmeen. 

– Isoista asiakkaista saa pitkäkestoisia 
töitä, mutta olen pystynyt ottamaan myös 
pieniä yksittäisiä pihaprojekteja, yrittäjä 
kertoo eläväisellä Etelä-Karjalan murteel-
laan. 

Parikymmentä vuotta Keski-Suomessa 
ja pari vuotta Muuramessa asunut Katja 
Tahkokallio on kotoisin Imatralta. Hän 
on säilyttänyt kotiseuturakkauden mur-
retta myöten, mutta Keski-Suomi on tar-
jonnut luonnonystävälle hyvän kodin. 

Luontosuhteesta hän on ammentanut 
paljon. Tahkokallio on opiskellut muun 
muassa eräoppaaksi Viherrakentajan 
ammattitutkinnon hän suoritti Jämsässä 
vuonna 2017.

Mitä viherrakentaja tekee, kun ei ole 
vihreää?

– Kun ajatellaan näitä puutarhurin 
töitä ja talvea, niin sehän on hiljaista 
aikaa. Olen ajatellut, että voisin hyödyn-
tää aiempaa hoitoalan työkokemustani 
ja eräopastaitoja puutarhasesongin ulko-
puolella, hän suunnittelee. 

– Viherilon nimellä voisi järjestää esi-
merkiksi vanhusten luontoretkiä. On 
paljon yksinäisiä vanhuksia, jotka ovat 
tottuneet käymään esimerkiksi marjas-
tamassa mutta eivät pääse. Se on se pie-
ni iso asia, että saat tikkupullan ja kahvin 
metsässä.  

Kädet mullassa 
koko kesän 

Katja Tahkokallio tekee puutarhatöitä monipuolisesti ja pääsee hommiin vaikka 
saareen. Työsesonkia jatkuu pitkälle syksyyn ja keväällä työ alkaa ennen silmujen 
puhkeamista.

Yhteistyötä puolison kanssa
Tahkokallion puoliso Samuli Vie-
runen on rakennusalan ammat-
tilainen, jonka yrityksen nimi on 
Wormax Oy. Pariskunnan yrityk-
set tekevät paljon yhteistyötä. Se 
on luontevaa, kun työkalutkin ovat 
yhteisessä tallissa. 

– Periaatteessa onnistuu vaikka koko 
paketti niin, että Samuli tekee perus-
tukset ja rakennuksen ja minä teen 

vihertyöt. Voimme tehdä pienempiä 
keikkoja myös saarikohteisiin. Päijän-
teen rannassa olevalla veneellä saa-
daan kulkemaan työkaluja ja puutava-
raakin. 

– On meillä monenlaisia suunnitel-
mia. Ensin pitäisi kuitenkin perus-
taa omalle firmalle nettisivut ja luoda 
vähän sitä brändiä, Tahkokallio päät-
tää.
TEKSTI JA KUVA: ANSSI KOSKINEN

Soriasti koriasti  
-yhteislaulutilaisuus

Musiikkimuistoja yhdessä laulaen Virve Klemetin (viulu) 
ja Riitta Riikosen (piano) seurassa

ke 7.9. klo 12.45 – 13.30
Vapaa pääsy - tervetuloa!

Järj. Muuramen kulttuuripalvelut ja Koskikoti



Monipuolinen sauvakävelytreeni + 
jumppa Muuratharjun maastossa 
sisältäen alku-ja loppuverryttelyt 
sekä lyhyen jumppaosuuden.

Ryhmä kokoontuu keskiviikkoisin 
klo 10-11.30 urheilukentän kodalle. 
Ohjaajana toimii Sykkeestä  
tuttu ohjaaja Kirsti Piirainen.

Ryhmä on maksuton!

Mukaan tarvitaan: Omat 
sauvat, sään mukainen 
pukeutuminen, iloista 
mieltä!

Pienessä tihkusateessa liikutaan, 
mutta ei kaatosateella.

Sauvakävelyryhmä
Senioreille

Tule mukaan

reippailemaan!

Kenttätie on tällä hetkellä 
autoilta suljettu, mutta 
kävellen/pyörällä tai autolla 
pääsee 9-tien kautta 
urheilukentän reunalle.
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Muuramen Eläkeläiset ry. 
Kerhokauden aloitus 14.9.2022 

klo 14 Muuramen työväentalolla. Aloitamme 
perinteisesti kahvia juoden. Pelaamme bingoa, 
suunnittelemme syyskauden toimintaa. Johto - 
kunta kokoontuu 21.9. klo 15. Tervetuloa.

Muuramen Eläkkeensaajat ry. Syksyn 
virkistyspäivää vietetään torstaina 
8.9. klo 12 alkaen Seura kuntamajalla. 

Päivä aloitetaan lohikeitolla ja kahvituksella. 
Heitetään siirtyneet Mölkynheiton mestaruus-
kilpailut. (saunomista, uimista jne.) Varsinainen 
kerhotoiminta aloitetaan torstaina 15.9.klo 14 
työväentalolla. Tervetuloa. 

Muuramen Sotaveteraanikerho. 
Aloitamme syyskauden ke 21.9.22 
klo 13 Muuramen Seurakunnan ti-

loissa (Virastotie 2). Aiheena muistelua.  
Kahviraha 5 €. Ei arpajaisia. Tervetuloa!

Muuramen Taideseura 
26.8.-25.9 Ulla Koivu-
mäen taidenäyttely Sy-

dämeni kyllyydestä Franssilan Taidevintillä. 
Avoinna to-pe klo 15-19, la–su klo 12–17. Työ-
näytöksiä lauantaisin klo 13–14. Pajat: ma 5.9. 
ja 12.9. Grafiikkaa carborundum-tekniikalla. 
Ohjaajana Maria Pihl. Ilm. ja lisätiedot: Nina 
040 034 7804. Ma 19.9. ja 26.9. Kehyksiä ja 
pientä puukalusteiden kunnostusta. Ohjaaja-
na Teemu Nieminen. Ilm. ja lisätiedot, Eeva- 
Maija 050 460 3774.

Muuramen Seniorit ry. ke 7.9. 
Senioriklubi Muuramen ShellHel-

miSimpukan kabinetissa. Klo 12.30 omakustan - 
teinen lounas, klo 13 liikenneopettajan luento: 
Ikäihminen liikenteessä. Arpajaiset. Tervetuloa! 

 

 
 

Muuramen kunta asettaa julkisesti 
nähtäväksi 31.8.–15.9.2022 

- Kinkoriutantien asemakaavan muu-
toksen Riutanpolun katusuunnitelman

- Hautalahden asemakaavan Riihivuo-
rentien välillä Hautalahdentie-Varvi-
lantie, Varvilantien, Kuokkatien, Kylvö-
tien, Metsärannan ja Nasunaskeleen 
katusuunnitelmat

Suunnitelmat ovat kuulutuksen ajan 
julkisesti nähtävillä kunnan virastota-
lon aulassa (Virastotie 8) virka-aikana 
sekä Muuramen kunnan internetsivuil-
la Kuulutukset osoitteessa:
https://www.muurame.fi/.
Suunnitelmista ja asiakirjoista voi näh-
tävillä olon aikana esittää kirjalliseen 
muistutuksen osoitteella Elinvoiman 
ja kestävän kasvun lautakunta, PL 1, 
40951 Muurame tai sähköpostiosoit-
teeseen ilkka.lautamaki@muurame.fi

Lisätietoja asiasta antaa suunnittelu- 
insinööri Ilkka Lautamäki  
puh. 050 471 7148

Muuramessa 31.8.2022

Muuramen kunta
Elinvoiman ja kestävän  
kasvun lautakunta

KUULUTUS

www.muurame.fi/kuulutukset

Järjestöt ilmoittavat

Työsuorituksia

JÄRJESTELIJÄ 
Tarvitseeko varastosi, autotalli  

tai kaapit järjestelijää?  
Soita ja kysy lisää. P. 040 748 0653

Ostetaan

SAUNALLINEN KOLMIO 
Muuramen keskustasta. Rivitalo/ 
kerrostalon alakerros, esteetön. 

Myös keskustan tontit kiinnostavat. 
Yht. otot mahdollisimman pian  
p. 040 8358621/Jukka Anttila

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

KESÄMÖKKI  
Muuratjärven tai Päijänteen  

rannalta Muuramesta.  
Puh. 040 588 3461.

KUULUTUS

Ympäristönsuojelulain mukainen 
ympäristölupapäätös, antopäivä 
30.8.2022

Saaja: Keski-Suomen Kuljetus Oy

Toiminta: Rantalan maankaato- 
paikkatoiminnan muutos vesien 
johtamisjärjestelyjen osalta

Toimipaikka: Muuramen kunta, 
Kuusanmäentie 193, kiinteistöt 
Peltorantala (Rno 500-402-9-776) ja 
Lamminnotko 500-402-9-770)

Päätös nähtävillä: www.muurame.fi/
kuulutukset ja Muuramen kunnanvi-
rasto (Virastotie 8, 40950 Muurame), 
kirjaston aulassa 

Valitusaika päättyy: 29.9.2022

Lisätietoja: ympäristöpäällikkö  
Kari Saari, p. 0400 515 630

Päiväys: 30.8.2022

Muuramen kunta
Elinvoiman ja kestävän  
kasvun lautakunta

www.muurame.fi/kuulutukset

Lisätiedot ja ilmoittautumiset osoitteessa:
www.muuramenyritys.net

Muuramen palvelupiste

Perjantaina 9.9.2022 klo 17
Muuramen urheilukenttä, Kenttätie
Ilmoittaudu ennakkoon viimeistään ke 7.9.

Sarjat 2013-2018 syntyneille, sekä kaikenikäisille 
soveltavan liikunnan lapsille.  
Lajeina sarjasta riippuen 40m tai 60m juoksu, 
pallonheitto ja pituushyppy. 
Tapahtuma on kaikille avoin ja maksuton. 
JoJokainen osallistuja palkitaan!

Tervetuloa mukaan!

Eläkeliiton Muura-
men yhdistys ry. 
Syyskauden avaus 

maanantaina 12.9.2022 alkaen klo 13 seura-
kuntamajalla, Majatie 4. Päivää vietetään 
sauvakävelyn ja erilaisten leikkimielisten 
kisailujen merkeissä. Tarjolla kahvia, mehua 
ja makkaraa. Kimppakyytiä tarvitsevat ota 
yhteyttä puh. 045 604 0329 / Sirkka. 
Boccian peluu alkaa 7.9.2022 keskiviikkoisin 
klo 14–16 nuorisoseurantalolla koko syys-
kauden, poikkeus 5.10.2022, jolloin on van-
hustenviikko. Joulukuun 14 päivä on tämän 
vuoden viimeinen kerta. Tervetuloa!

Ostetaan
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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 21.9., paino valmiit ilmoitusaineistot jä-
tettävä 14.9. 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

Päätoimittaja: Anssi Koskinen 
anssi.koskinen@muurame.fi 
Puh. 040 584 5212

Ilmoitukset ja sivunvalmistus: 
p. 050 514 5410, pekka.sell@muurame.fi 

PAINOPAIKKA JAKELU
Lehtisepät Oy, Varkaus 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.

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

Muuramen pääkirjaston 
asiakaspalveluajat:

1.9. alkaen pääkirjaston asiakas- 
palvelu avoinna Ma-To 11-19  
Ke ja Pe 11-16

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

Ongelmatilanteissa ota  
yhteyttä pääkirjastoon  
asiakaspalveluaikoina.

Kirjastoauton pysäkit  
Muuramessa:  
Niittyahon koulu ma 9.35–10.30 
Isolahden koulu to 9–9.40

Kirjastoautot
Martti ja Wivi

Vesihuolto ilmoittaa:

Vika- ja häiriöilmoitukset:  
ma–to 7–15 ja pe 7–13.30  
Jari Oksman 050 303 4260

Muina aikoina: 
Päivystys 0400 737 988
 
Asukkaat:  
Päivittäkää ja lisätkää  
kotisivuillemme häiriötilanteita  
varten puhelinnumeronne  
tekstiviestipalveluumme:
muurame.fi/vesihuolto/ 
hairiotiedotus

Tiedotamme jakeluhäiriöistä  
tekstiviestein.

Omaishoitajien vertaistukiryhmä
Vertaistukiryhmä on vapaamuotoista yhdessäoloa, virkistäytymis-
tä, tiedon saantia ja vertaistukea kahvikupin äärellä. Ryhmään voi 
osallistua, vaikka ei olisi kunnallisen omaishoidontuen piirissä.

Ryhmä kokoontuu syksyllä 2022 Nuuttilanrannan kerhohuoneella 
(Nuuttilantie 6, tienpuoleinen rannanpuoleinen pääty) 8.9, 27.10,   
24.11, 14.12 klo 10–11.30
TERVETULOA

PERHEKESKUS
Mukana elämässä.

TOIVO- 
perheohjaus

chat-linjoilla  
pe klo 12–14
Liity chattiin 

www.muurame.fi/perheohjaus

Chatissa keskustellaan 
luottamuksellisesti ja 

anonyymisti
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Ajanvaraus
p. 050 3400 390

Fysioterapeutti 
MINNA SEPPÄNEN
Vastaanotto Muuratkunnon tiloissa, 
Muuramentie 37

www.ftminna.asiakassivu.fi

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

Muuramen nuohouspalvelu

SÄHKÖASENNUKSET JA URAKOINTI

SÄHKÖASENTAJA
Marko Kinnunen

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

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
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JUHLATILA VILLA KIVITASKU
Kivitasku tarjoaa tunnelmalliset  

juhlatilat yksityis– ja yritystilaisuuksiin

–kokoukset 
–tyhypäivät 

–syntymäpäivät 
–häät 

–ristiäiset 
–yo-juhlat 

–muistotilaisuudet

Tervetuloa!

WWW.KIVITASKU.COM 
tai soita p. 050 5237740

www.muurame.fi

0 4 0  7 7 5 3  4 5 1

Avo i n n a a r k . 7.0 0 –16 . 3 0
P u n a s i l l a n t i e 6,  M u u r a m e

a u t o p a l ve l u m a r k ko.f i

AUTOKORJAAMO

• Määräaikaishuollot ja korjaukset
• Öljynvaihdot
• P yörien suuntaukset
• Ohjainlaitediagnoosit
• Vianhaku
• Ilmastointihuollot
• Tuulilasien vaihdot
• Huollon sijaisauto

AD-erämaksulla maksat 
huoltosi joustavasti yhdessä 

tai useammassa erässä. 
Kysy lisää!

NYT MYÖS 
HINAUS- JA 
TIEPALVELU 

24H  puh.  
040 826 2740

040 575 5607

Virastotie 2, Muurame

kauneushoitolazenna.fi

Muuramen Kukka- ja  
Hautaustoimisto

Kannel
Kukkia myös kotiin kuljetettuna!
Virastotie 2 , alapiha

040 135 4060 / Kukkakauppa
040 654 1524 / Hautauspalvelut

IHMISEN OSA Ke 16.1.| 18:00 |10€ |108 min | K12

 

TO 17.1.| 17:30 |8€ 

H Y V Ä  P O M O  | K 1 2

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

 

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

T I  1 3 . 9 .  K L O  1 5 . 3 0 T I  1 3 . 9 .  K L O  1 8

A L I  &  A V A  | K 7
K E  1 4 . 9 .  K L O  1 5 . 3 0  

M I E L E N S Ä P A H O I T T A J A
E S C O R T T I A  E T S I M Ä S S Ä  | K 7

K E  1 4 . 9 .  K L O  1 8 T O  1 5 . 9 .  K L O  1 5 . 3 0 T O  1 5 . 9 .  K L O  1 8

Keski-Suomen elokuvakeskus esittää

KINO METSO MUURAME
 M U U R A M E S A L I  S Y Y S K U U  2 0 2 2

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

K A R A O K E P A R A T I I S I

M I E L E N S Ä P A H O I T T A J A
E S C O R T T I A  E T S I M Ä S S Ä  | K 7

K Ä T Y R I T :
G R U N  T A R I N A  | K 7

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

suomenkivivalmiste.fi

KORPILAHDEN MYYMÄLÄ
Petäjävedentie 5, Korpilahti

Aija / 040 826 4080

Tehtaanmyymälämme pihalla laaja valikoima

Voimme myös yhdessä 
suunnitella mieluisan muistokiven. 

Tervetuloa tutustumaan!

VESILAITOKSEN
VIKAILMOITUS-

NUMERO:
0400 737 988

Seuraava lehti Seuraava lehti 
ilmestyy ke 21.9.ilmestyy ke 21.9.

Painovalmiit aineistot  
ke 14.9.mennessä: 
pekka.sell@muurame.fi
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