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Vauhdikasta vedätystä Muuramesalissa
Murmuu-teatterin pikkujoulu-
näytelmänä nähdään Michael 
Cooneyn tekstiin perustuva 
Ilmasta rahaa.
Tarjolla on perinteinen pikkujoulufars-
si, jossa hauskuus kumpuaa pienen ih-
misen yrityksestä hyväksikäyttää sys-

teemiä. Näytelmässä Marko Pölläsen 
esittämä Erkki Joutsen sepittää joukon 
valehenkilöitä erilaisten avustusten ke-
räämistä varten.

Kohta Erkillä on kuitenkin piru, tai ai-
nakin Kelan täti merrassaan.

Marko Pöllänen on kokenut murmuu-
lainen, mutta nyt vasta ensi kertaa kome-
dianäytelmän pääroolissa. Näytelmässä 

Kelan tarkastaja (Sakarias Liukko) kiinnostuu Erkki Joutsenen (kesk. Marko Pöllänen) suhmuroinneista, joita selvittelee myös Kelan piiriylitarkastaja (Anna-Riikka Niemi) 
Pölläsen esittämä päähenkilö Erkki Joutsen on joutunut helpon rahan pauloihin. 

on 122 sivua ja Pölläsellä on repliikkejä 
melkein jokaisella niistä.

– Nyt mennään heti syvään päätyyn, 
onhan tässä haasteita hitaalle vanhalle 
ukolle, Marko Pöllänen toteaa naama pe-
ruslukemilla.

– Vaikeuksia eivät tuota muut kuin 
liikkuvat pallot. Meillä Markon kanssa 
kemiat kohtaavat ja lavalla on hauskaa, 

hymyilee alivuokralaisen roolissa nähtä-
vä Matti Toikkanen.

– Ajoitukset pitää olla kohdallaan, sii-
nä on haastetta. Farssissa näyttelijällä 
ei ole aikaa tulkita roolia, käänteet ovat 
nopeita. Näyttelijänä pitää muistaa, että 
vaikka katsojalla on hauskaa, niin rooli-
hahmolla ei ole. Hänellehän tämä on to-
tisinta totta, Pöllänen vertaa.
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Tarjoamme Ecsterin kilpailukykyistä rahoitusta!

Murmuu?

Paperikupongit toimivat tuttuun tapaan

Kotipizza-ravintolassa. Kuponkikoodit verkkokauppaan

saat käyttöösi, kun kuulut Kotipizzan Kotijoukkoihin.

Kampanja-aika 2.-13.11.2022

Tilaa jälkkäriksi Ben&Jerrys jäätelöä, Pandan makeisia tai Taffelsipsejä! Myös kuljetuspalvelu!

Kotipizza Muurame

Puh. 0400 420 409, Avoinna:ma–la 10.30-21, su 11-20
Setäläntie 2, 40950  Muurame
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Kuolleet: Satu Miia Kristiina Halmetoja, Lila 
Tuulikki Lamminmäki, Pentti Ilmari Palm-
roos, Eila Kyllikki Sonkasalo, Maarit Annikki 
Wichmann

Kastetut: Meea Venja Heiskanen

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

JUMALANPALVELUKSET

La 5.11. Pyhäinpäivän messu klo 10. Ilves-
mäki, Laasio, Kataikko, Sävelsiskot ja Virsi-
veljet. Kirkkokuljetukset, ks. Diakonia.

Su 6.11. Messu klo 10, Reformaation päivä. 
Hagman, Karjalainen.

Su 13.11. Messu klo 10, Valvomisen sunnun-
tai. Myllykoski, Laasio.

Su 13.11. AIR-messu klo 16. Rento ja mu-
siikillinen messu. Lapsille (yli 3 v.) ohjelmaa 
ulkona, pienemmille leikkipiste, nuorille oma 
nurkkaus. Mahd. henkilökohtaiseen rukouk-
seen. Puhujana Radio Dein päätoimittaja Kirsi 
Rostamo. Runsas välipala ja kakkukahvit tar-
jolla klo 15.15 alkaen.  

Su 20.11. Messu klo 10, Tuomiosunnuntai. 
Myllykoski, Laasio. 

DIAKONIA

To 3.11. klo 12–14 Lähimmäisen kammari 
Nuorisoseurantalolla. Mukana Virsiveljet 
& Johanna Laasio ja Pirkko Vuorinen. Keit-
topäivä.

La 5.11. klo 10 Pyhäinpäivän messu kir-
kossa. Kirkkokuljetukset Isolahti ja Rannan-
kylä: Tuomas Niemisen taksi p. 050 411 3241. 
Keskusta, Vihtalahti, Niittyaho, Saarenkylä ja 
Kinkomaa: Janne Vuorelan taksi p. 040 704 
4400. Ilmoittautuminen suoraan takseihin. 
Taksit käyttävät hautausmaalla.

Ma 7.11. klo 13–14 Aikuisten kehitysvam-
maisten hartaus- ja kahvihetki Väistöti-
lan salissa, Forsman, Kataikko.

Ti 8.11. klo 11–13 Vihtalahden lähimmäi-
sen kammari Kukkaniemessä. Lounas, kah-
vit, pientä ohjelmaa ja hartaus, Florin, Kataik-
ko, Virtanen.

Ke 9.11. klo 15-16 Kahvia ja juttuseuraa 
ikäihmisille Mannatuvalla, Virastotie 2, 
Kotkavuori.

To 10.11. klo 12–14 Lähimmäisen kamma-
ri Nuorisoseurantalolla. Kohti hyvinvoin-
tialuetta, Keski-Suomen hyvinvointialueen 
aluevaltuuston puheenjohtaja Jani Kokko.

Ke 16.11. klo 15–16 Kahvia ja juttuseuraa 
ikäihmisille Nuuttilanrannan kerhohuo-
neella, Nuuttilantie 6, Kotkavuori ja Heikki 
Myllykoski.

To 17.11. klo 12–14 Lähimmäisen kamma-
ri Nuorisoseurantalolla. Terveisiä Tansa-
niasta, Anna Sainpalo, Kirsti Kataikko.

Ke 23.11. klo 13 Vanhemman väen synty-
mäpäiväjuhla kirkossa (70, 75, 80, 85 ja 90 
v. 1.6.–31.12.2022 täyttäneille). Hagman, Laa-
sio, Kataikko, Forsman.

To 24.11. klo 10–11.30 Omaishoitajapiiri 
Nuuttilanrannan kerhohuoneella, Nuutti-
lantie 6, Forsman, Lahtinen.

Ennakkoäänestys järjestetään myös:
• ti 8.11. klo 9–15 Muuramen kulttuurikeskuksen kahvio, Nisulantie 1, 40950 MUURAME 

• ke 9.11.–to 10.11. klo 12–18 Muuramen S-Market, Virastotie 5, 40950 MUURAME 

• la 12.11. klo 12–18 Kinkomaan K-kauppa, Liikekuja 4, 40930 KINKOMAA

Äänioikeutettu seurakunnan jäsen voi äänestää ennakkoon minkä tahansa seura-
kunnan ennakkoäänestyspaikassa Suomessa ilmoittautumalla vaalitoimitsi-
jalle ja esittämällä henkilötodistuksensa tai muun riittävän selvityksen henkilöl-
lisyydestään. 

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on rajoittunut voi äänestää koto-
na, mistä hänen tai hänen valitsemansa henkilön on ilmoitettava oman seura-
kunnan vaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse kirkkoherranvirastoon 
viimeistään 4.11.2022 ennen kello 16. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää 
myös omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. 
Kotiäänestykseen ilmoittautumislomakkeita on saatavana kirkkoherranvirastosta 
ja vaalien verkkosivuilta info.seurakuntavaalit.fi. 

Tavanomaisten aukioloaikojen lisäksi kirkkoherranvirasto on avoinna 4.11.2022  
kello 16 saakka. 

Kirkkoherranviraston puhelinnumero on 014 373 1025 tai 045 263 7929.

Muuramen seurakunnan ennakkoäänestystä koskeva kuulutus on kokonaisuudes-
saan nähtävänä seurakunnan ilmoitustaululla kirkkoherranvirastossa/seurakunta-
toimistossa 31.10.–12.11.2022, osoite Virastotie 2, 40950 MUURAME.

Seurakuntavaalista ja ennakkoäänestyspaikoista löytyy tietoa myös seurakunnan 
kotisivuilta osoitteesta www.muuramensrk.fi ja osoitteesta seurakuntavaalit.fi.

Muuramessa 16.10.2022

Muuramen seurakunnan vaalilautakunnan puolesta
Puheenjohtaja Anna-Kaisa Ahlbom-Paintola

Suomen evankelis-luterilaisessa  
kirkossa 20.11.2022 toimitettavien 
seurakuntavaalien ennakkoäänestys järjestetään 8.–12.11.2022  
klo 9-18 Muuramen seurakunnan kirkkoherranvirastossa,  
Virastotie 2, 40950 MUURAME.

KUULUTUS

Ke 30.11. klo 12–14 Päihteetön päivä 
Mehtolassa. Hartaus, ruokailu, kahvit, mah-
dollisuus saunoa. Ilmainen kyyti klo 11.40 
R-kioskin edestä. Mukana Virtanen,Tapiola, 
Kataikko.

Ruokapankki Mannatupa (Virastotie 2, Piz-
zapuodin vieressä), auki ma, ke ja pe, ruokaja-
kelu klo 10–11. Kahvi- ja puurotarjoilu. Pe klo 
18–18.30 leipäjakelu. Ruokapankki, p. 050 354 
8844.

Mannatupa vastaanottaa ehjiä ja puhtaita 
muovi- ja lasipurkkeja.

Mannatuvan kautta voi tilata korjausompelua 
ja tietokonehuoltoa. Tiedustelut ja tilaukset 
p. 050 3548 844.

Vastaanotto diakoniatoimistoon ajanva-
rauksella: Kirsti Kataikko, p. 050 5943 225 
Hanna Forsman, p. 050 5943 226 Etsivä van-
hustyöntekijä Johanna Kotkavuori p. 040 3525 
662, tavoitettavissa ma-to klo 15–17. 

YLEINEN SEURAKUNTATYÖ

Torstaipiiri kokoontuu joka torstai Man-
natuvalla klo 8–9. Keskustelua, kahvittelua ja 
rukousta. Mia Hagman ja Jukka Tapiola.

La 5.11. klo 10–13 Rukousta, jumppaa, hep-
realaisen tanssin askeleita Virastotie 2:ssa. 
Lisätietoja Mialta, p. 050 594 3238. 

Su 6.11. klo 12–14 AIR-raamis (Virastotie 2). 
Opetusta ja keskustelua Jeesuksen vertausten 
pohjalta. Koko perheen yhteinen, kaikenikäisil-
le tarkoitettu iltapäivä alkaa lounaalla. Opetuk-
sen aikana pyhäkoulu lapsille.

Ma 7.11. ja 21.11. klo 18.30-20.30 Miesten 
sanaa ja saunaa- raamattupiiri Mehtolas-
sa, Mehtolanniementie 121 a. Lisätietoja antaa 
Raine Äyräväinen, p. 040 777 0082.

Ti 8.11. klo 18–20 Toivoa ja turvaa yhtey-
destä -ilta kirkossa. Miten vahvistaa toivoa 
elämän erilaisten haasteiden edessä? Mukana 
sairaanhoitaja ja ratkaisukeskeisen terapian 
opiskelija Minna Wacklin sekä Moona Safirin 
luotsaama tarinateatteriryhmä Tampereelta. 
Tarinateatteri on improvisaatioteatteria, joka 
perustuu yleisön kertomiin ajatuksiin, tuntei-
siin ja tarinoihin. Lisätietoja aikuistyöntekijä 
Päivi Honkoselta, p. 050 594 3229.

La 12.11. klo 18 Se löytyi -mission pääjuhla 
Helmissä, Okkerink. 2. Puhujina Ilkka Puhak-
ka ja Samppa Lajunen. Musiikissa Puuttuva 
pala -bändi, kahvitarjoilu. Ks. lisää: www.muu-
ramenseurakunta.fi

Ti 15.11. klo 10–12 Ikinuorten Ilopiiri 
Mehtolassa, Mehtolanniementie 121 a. Muka-
vaa kahviseuraa ja yhdessäoloa Ritva Saraksen 
ohjaamana.
 
Ke 16.11. klo 17–18 Raamattupiiri netissä. 
Jos et päässyt Air-raamikseen paikanpääl-
le, voit tulla mukaan myös netissä toimivaan 
pienryhmään. Aloitamme lyhyellä johdannolla 
päivän tekstiin. Tämän jälkeen luemme yh-
dessä Raamattua, keskustelemme aiheesta ja 
sanoman soveltamisesta omaan elämäämme. 
Lopetamme rukoukseen. Lisätietoja ja ilmoit-
tautuminen edelliseen päivään mennessä: paivi.
honkonen@evl.fi.

To 17.11. klo 10–12 Kokeneet Konkarit 
Kinkomaan koululla (Purotie 2, sisään kou-
lun alapihan kautta, ovi talon päädyssä). Muka-
vaa kahviseuraa ja yhdessäoloa erilaisten tee-
mojen ympärillä. Lisätietoja Päivi Honkonen p. 
050 594 3229.

La 19.11. Iltanuotiolla PERUTTU

Su 20.11. Aito-ilta PERUTTU, samoin jou-
lukuun osalta.

Pe 18.11. klo 18 AIR-ilta Leppiniemillä, 
Teerentie 2 (Markus, p. 050 049 6046). Ilta on 
kaikille avoin ja sisältää opetusta, yhteislaulua 
ja rukousta lämpimässä luottamuksen ilmapii-
rissä. 

Ti 22.11. Ilopiirin retkipäivä kimppakyy-
dein. Mukana Ritva Pietikäinen ja Päivi Hon-
konen, p. 050 594 3229.

Ti 22.11. klo 14 Pyhän äärellä, ehtoollishar-
taushetki Koskikodilla, Virastotie 11.

La 26.11. klo 12-17 miestenpäivä os. virasto-
tie 2. Sanaa, musiikkia ja keskustelua ajankoh-
taisista aiheista miesten näkökulmasta käsin. 
Lisätietoja antaa Raine Äyräväinen, p. 040 777 
0082. Ruokailua varten ilmoittautumiset etu-
käteen ke 23.11. mennessä Päivi Honkoselle, p. 
050 594 3229. Päivästä tarkemmin tietoa seu-
raavassa Muuramelaisessa. 

NUORISO

Torstaikerho joka torstai klo 13.30–16.00 
Kinkomaan koulun alakerrassa. Tervetuloa 
alakouluikäiset! Tarjolla pientä välipalaa, va-
paata oleilua, pelailua, askartelua, mahdollisuus 
tehdä läksyjä.

Pe 11.11. klo 18–-21 MMW-MediaMissio-
Warkit-tapahtuma 12–14-vuotiaille Ahjolla 
(Jyväskylän Vapaaseurakunnan tiloissa), Ahjo-
katu 16. Ks. lisää www.muuramenseurakunta.fi  

Lyhty-ilta pe 18.11., to 1.12. klo 17.30–19.30 
Kinkomaan koulun alakerrassa. Tervetuloa 
4–8-luokkalaiset! (Huom! joka toinen kerta tor-
stai, joka toinen kerta perjantai).

Pelikerho pe klo 16–18 Väistötilassa (EI pe-
likerhoa 4.11., 18.11.). Vetäjinä Akseli, Viivi ja 
Henna.

Nuortenillat pe klo 18–22 Väistötilassa.  
Nuortenillan yökahvila 2.12. klo 18–23.45. 
Huom! EI nuorteniltaa 4.11. (nuortenleiri) tai 
18.11. (Maata näkyvissä -festarit).

Rippikoulustartti kirkossa la 26.11. klo 12. 
Tarkoitettu kaikille 2023 vuonna rippikoulun 
käyville. 

LAPSET JA PERHEET

Kinkomaan perhekerho torstai 3.11 ja 
10.11. klo 9–11.30 purotie 2, koulun alakerta  
Väistötilan perhekerho tiistai 15.11. ja 22.11. 
klo 9-11.30, virastotie 2 (R-kioskin viereinen 
ovi)  Vauvapiiri tiistai 8.11., 15.11. ja 22.11. klo 
14–15.30 virastotie 2 

Perheilta torstaina 3.11. klo 17.30–19.30 
virastotie 2, R-kioskin viereinen ovi.  

Muskarikirkko perheille tiistaina 8.11. 
klo 10 Muuramen kirkossa, TERVETU-
LOA!  Isänpäiväilta Kinkomaalla 10.11. klo 
17.30–19.30, purotie 2, alapiha. Isät/papat ja 
vaarit lapsineen tervetuloa iltaan! Ohjelmaa 
sekä ulkona että sisällä TERVETULOA. 
Lisätietoa perhetyöntekijöiltä Jaana 050 594 
3236 ja Mari 050 594 3235  

12.11. klo 14–17 Lasten ja perheiden 
suuri Se löytyi -missiotapahtuma Ahjol-
la (Jyväskylän Vapaaseurakunnan tiloissa), 
Ahjokatu 16. Ks. lisää www.muuramenseu-
rakunta.fi

MUSIIKKI

Marraskuun iltamusiikit kirkossa: 

La 5.11. klo 18 Pyhäinpäivän iltamusiik-
ki, Markus Bäckman-laulu ja kitara. Kirsti 
Kataikko-tekstinluku. Vapaa pääsy. 

To 17.11. klo 18 ’Oi herätkää te hitaat sie-
lut’ ja muita vähemmän laulettuja virsiä. 
Mukana musisoimassa ja säestyksissä Kalle 
Sumelles, pasuuna, Virsiveljet ja Anna- ja Jo-
hanna-kanttorit. 

To 24.11. klo 18 IDA ELINA, pop-kan-
tele. 10-v juhlavuosikiertue. Ohjelma 10€ 
ovelta.

Keskiviikkoisin kirkossa klo 18 Tauonpai-
kan harjoitus

To 3.11. klo 18 kirkossa harjoitus, Sävelsis-
kot ja Virsiveljet

To 10.11. kirkossa klo 16 Virsiveljet ja  
klo 18 Sävelsiskot
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Muuramen valtuuston kokous pidetään 
Virastotalon valtuustosalissa  
maanantaina 14.11.2022 kello 17.

Kokouksen asialista on nähtävänä  
kunnan verkkosivuilla 10.11.2022
muurame.fi.

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

Muurame 2.11.2022

Ville Väyrynen
valtuuston puheenjohtaja

www.muurame.fi

KOKOUSKUTSU

Osuuskauppa Keskimaa aikoo 
rakennuttaa uuden S-marketin 
Virastotien ja Mikkolantien 
kulmaukseen.

Keskimaa ja Muuramen kunta ovat teh-
neet kaavoituksen käynnistämissopimuk-
sen ja kiinteistökaupan esisopimuksen 
maa-alueen kehittämiseksi. Rakentami-
nen voi alkaa, kun asemakaava tulee lain-
voimaiseksi.

− Olemme kartoittaneet useita tontti-
vaihtoehtoja Muuramen alueelta ja nykyi-
nen sijainti Muuramen keskustassa on 
osoittautunut parhaaksi vaihtoehdok-
si. Meillä on halu kehittää liiketoimin-
taamme keskustassa, mikä lisää samalla 
koko Muuramen keskusta-alueen veto-
voimaisuutta, taustoittaa Osuuskauppa 
Keskimaan toimitusjohtaja Antti Määttä 
tonttikauppoja.

− Keskimaa on kunnalle tärkeä yhteis-
työkumppani. Tämä järjestely edistää 
merkittävästi keskustan kehittämistä ja 
lisää vetovoimaisuutta, toteaa Muuramen 
kunnanjohtaja Ari Ranta-aho.

Muuramen kunnalta ostetulla kiinteis-
töllä sijaitsee vanha liikerakennus, joka 
tullaan purkamaan muodostettavan lii-
kekiinteistön paikalta. Rakennuksessa 
ovat vuokralaisina tällä hetkellä ainakin 
Fysios, Method Putkisto ja Tilitoimisto 
Pesonen Oy, Simupaja ja Posti.

− Purettavan kiinteistön vuokralaisil-
le etsitään korvaavat tilat yhteistyössä 
kunnan kanssa. Kaavoitusprosessi kestää 
kuitenkin sen verran pitkään, että järjes-
tely vie arviolta kaksi vuotta, Ranta-aho 
täsmentää.

Aurinkopaneeleita  
ja hiilineutraaliutta
Kiinteistökaupalla ja vuokrasopimuksel-
la varmistetaan myymälän keskeytyk-
setön siirtymä uusiin tiloihin. Nykyisen 

Uusi S-market tulossa vanhan viereen

S-marketin myyntiala on 1 100 neliömet-
riä. Uuteen markettiin kaavaillaan 1 800 
neliön myyntialaa. Kiinteistö toteutetaan 
S-ryhmän uusimmalla myymäläkonsep-
tilla ja siitä tulee hiilineutraali. Katolle 
sijoitetaan aurinkopaneeleita.

− Keskimaalle uusi myymälä antaa paljon 
mahdollisuuksia liiketoimintojen kehittä-
miseen Muuramessa. Nykyaikainen myy-
mälä helpottaisi merkittävästi myymälän 
sisäistä logistiikkaa, toisi kaivattua lisäti-
laa ja sitä kautta kattavammat valikoimat. 
Parkkitilat tulisivat myymälän molemmil-
le puolille, avaa Osuuskauppa Keskimaan 
market- ja tavaratalokaupan toimialajohtaja 
Vesa Kyllönen alustavia suunnitelmia.

Vanhassa jatketaan  
kunnes uusi valmistuu
Rakentamiseen liittyvät rakennustyöt 
tontilla alkavat aikaisintaan uuden ase-
makaavan ja rakennusluvan lainvoimais-
tumisen jälkeen. Uuden myymälän raken-
tamisen kestää kaavoitusvaiheen lisäksi 
noin puolitoista vuotta.

Tällä hetkellä S-market Muurame toi-
mii vuokralaisena kiinteistössä, jonka 
omistaa kiinteistösijoitusyhtiö Trophi 
Fastighets AB. S-market jatkaa nykyi-
sessä kiinteistössä aina siihen asti, kun-
nes uusi myymäläkiinteistö valmistuu. 
Uuden S-marketin kiinteistökokonaisuus 
myydään Trophille, jonka tiloissa Osuus-
kauppa Keskimaa tulee jatkamaan pitkällä 
vuokrasopimuksella.

Trophi Fastighets AB on kiinteistöyhtiö, 
joka sijoittaa liikekiinteistöihin Pohjois-
maissa, ja jonka liiketoimintakonseptina 
on omistaa päivittäistavarakauppoja pit-
käjänteisesti.

– Olemme erittäin tyytyväisiä, että voim-
me jatkaa Keskimaan vuokranantajana 
Muuramessa ja olla osaltamme mukana 
kehittämässä Muuramen keskusta-aluetta 
ja Liikekeskusta. Tämän tyyppiset sijoituk-
set ja kehityshankkeet ovat olennainen osa 
liiketoimintaamme, kertoo Trophi Fastig-
hets AB:n maajohtaja Tommi Seppänen.

TEKSTI JA KUVA: ANSSI KOSKINEN
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Potkut töistä ja väärää postia
Tapahtumat alkavat siitä, kun Erkki saa 
potkut sähkölaitokselta. Häpeä estää ker-
tomasta asiaa Liisa-vaimolle. Mies ajatte-
lee saavansa pian muita töitä. Houkutus 
puuttuu peliin, kun postilaatikkoon alkaa 
tippua entisen vuokralaisen Kela-etuuksia.

– Erkki alkaa täytellä kaavakkeita ja 
keksiä lisää erilaisia hahmoja, joille voi-
si saada lisää avustuksia. Homma lähtee 
laukalle siinä vaiheessa, kun tarkastaja 
saapuu paikalle ja keksittyjä hahmoja on 
jo aika monta. Niitä pitää alkaa “tappaa” 
pois, mutta sekään ei auta. Silloin hänelle 
tarjotaan hautausavustuksia ynnä muuta, 
ohjaaja Suvi Salomaa naurahtaa.

Teksti on Salomaan valitsema ja tiivis-
tämä noin kahden tunnin näytelmään 
sopivaksi.

– Teksti on hauska, sopii tähän päivään 
ja kaikille. Lapset eivät ymmärrä kaik-
kea mitä lavalla puhutaan, mutta mitään 
pikkutuhmuuksia tässä ei ole, Salomaa 
kuvailee.

– Pidin tärkeänä sitä, että tässä on sopi-
via rooleja Murmuun porukalle. Marko on 
loistava pääroolissa, vaikka ei ole ennen 
farssissa näytellyt. Minäkään en ole kos-
kaan aiemmin ohjannut farssia, ammat-
tinäyttelijänä tunnettu Salomaa kertoo.

Vauhti kiihtyy
Suvi Salomaalla on kokemusta muun 
muassa naamioteatterista, jossa oikean 
ajoituksen merkitys on suuri. Näin on 
myös näytelmässä Ilmasta rahaa.

Muurame-salin lavalla on lavasteet, jois-
sa on useita ovia. Niistä roolihahmojen 
täytyy kulkea kellontarkasti: kun yksi 
menee ulos, toinen tulee sisään tätä näke-
mättä. Onnistuessaan se kutkuttaa nau-
ruhermoja.

– Loppua kohti vauhti kiihtyy. On ollut 
tosi mielenkiintoista olla ohjaajana muka-
na, Salomaa sanoo.
TEKSTI: ANSSI KOSKINEN

Ohjaaja Suvi Salomaa mietti näytelmä-
tekstiä valitessaan muun muassa sitä, 
millaisia persoonia Murmuu-teatterista 
löytyy. Ilmasta rahaa -teksti sisälsi 
hahmoja, joille hän löysi sopivat esittäjät 
muuramelaisten porukasta, muutamalla 
vierailijalla ryyditettynä.
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Ilmasta rahaa -näytelmä
Ensi-ilta: pe 4.11.2022 klo 19  
Muuramesalissa (Nisulantie 1)

Käsikirjoitus: Michael Cooney
Suomennos: Sami Parkkinen
Ohjaus: Suvi Salomaa
Rooleissa: Marko Pöllänen, 
Matti Toikkanen, Elias Seppinen, 
Paula Rastas, Anna-Riikka Niemi, 
Minna Liukko, Sakarias Liukko, 
Pauli Kari, Juhani Saksio ja Sari Pätsi.
Tekniikka: Milla Köykkä ja  
Veeti Siikanen.
Puvustus: Mette Toikkanen

Uusi kiinteistö rakennetaan kuvassa olevan rakennuksen paikalle. Vanhan S-markein 
kiinteistö säilyy nykyisessä käytössään uuden käyttöönottoon saakka.

Kausi-influenssa-
rokotukset alkavat 
Muuramessa
Kausi-influenssan joukkorokotukset riski - 
ryhmäläisille ja muille rokotteeseen 
oikeutetuille aloitetaan marraskuun puo-
livälin jälkeen. Ajanvaraus on auki mar-
raskuun alusta. Muuramelaisten ensim-
mäinen rokotuspäivä on la 19.11.

Sähköinen ajanvaraus onnistuu 
Hyvis-palvelussa (linkki löytyy kunnan 
verkkosivuilta), tai puhelimitse arkisin p. 
014 266 2791. Puhelinajanvaraus toimii 
kello 10–16.

Riskiryhmäläisiksi luokitellaan 65-vuot-
ta täyttäneet, 0,5–6-vuotiaat lapset, yli 
18-vuotiaat riskiryhmiin kuuluvat sekä 
12-vuotta täyttäneet vakavaa immuu-
nipuutosta sairastavat saavat halutessaan 
korona rokotetehosteen.

Edellisestä rokotuksesta/sairastetusta 
taudista täytyy olla kulunut vähintään 
kolme kuukautta. Rokotettavat tulevat 
terveysaseman pääaulaan odottamaan. 
Rokotettavan tulee pukeutua helposti 
riisuttavaan yläosaan ja käytettävä kas-
vosuojaa.

Muuramelaisen 
keski-ikä oli 

40,1 
vuotta vuonna 2020. 
Vastaavankokoisissa 
suomalaisissa kunnissa
keski-ikä oli 44,5 vuotta.

Tiesitkö että...

lähde: www.tutkihallintoa.fi

Seuraa tilejämme somessa:
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KUULUTUS 
SEURAKUNTAVAALEISTA

Muuramen seurakunnassa 
toimitetaan 20.11.2022 seurakunta-
vaalit, joissa valitaan vuoden 2023 
alusta alkavaksi nelivuotiskaudeksi 
23 jäsentä kirkkovaltuustoon.

Vaalit toimitetaan Muuramen 
seurakunnan kirkkoherranvirastossa 
20.11.2022 kello 11–20, Virastotie 2,
40950 Muurame.

Äänioikeutettu 15.8.2022 tämän 
seurakunnan läsnä olevaksi merkitty 
ja 16 vuotta viimeistään 20.11.2022 
täyttävä seurakunnan jäsen saa 
äänestää mainitussa äänestys-
paikassa.

Seurakuntavaalista ja äänestys-
paikasta löytyy tietoa myös 
seurakunnan kotisivuilta 
osoitteesta muuramensrk.fi 
sekä osoitteesta seurakuntavaalit.fi.

Muurame 3.10.2022

Muuramen seurakunnan 
vaalilautakunnan puolesta

Puheenjohtaja 
Anna-Kaisa Ahlbom-Paintola

22

Matti SalmelaMatti Salmela
Kirkko keskellä kylää - Seurakunnan  
toimintaedellytykset turvattava

Tiedotus 
Suuruskankaalla 
liikkuville
Muuramen vesilaitoksen pohja-
vesitutkimukset käynnistyvät 
maanantaina 17.10.2022 
Suuruskankaalla. 

Tutkimuksiin liittyvät raskas  
kalusto ja henkilökunta liikkuu  
alueen huolto- ja ulkoilureitistöillä 
17.10.22 alkaen marraskuun  
puoleen väliin saakka.

Kaikkien alueella liikkuvien on 
syytä noudattaa varovaisuutta 
kyseisenä aikana

Muuramen vesilaitos
Soili Husso / 040 653 4848

www.muurame.fi

Kirkko keskellä kylää
FB @pirkkohammaren 
E-mail pirkko.hammaren@gmail.com

Opetusneuvos, kunnanvaltuutettu 
Pirkko Hammarén Kinkomaalta 

jatkamaan Muuramen kunnan päättäjänä 
seurakuntavaaleissa marraskuussa 2022!
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Kuntalaisilta kerätään nyt kehyksiä

Talkoisiin voi osallistua lahjoittamalla 
vanhat taulun kehykset, tai vaikka use-
ammat. Kuvataidekoulun opettaja Arja 
Reiman kertoo, että kehykset saavat uu-
den elämän Nuorisokeskuksen seinällä.

– Nuoret hyödyntävät kehyksiä tila-
taideteoksessaan. Kuvataidekoululaiset 
ovat ideoineet tämän projektin yhdes-
sä nuorisotalon käyttäjien kanssa, Arja 
Reiman kertoo.

Tilataideteoksen pohjana toimii Nuo-
risokeskuksen vaaleanvihreä takaseinä, 
jonka nuoret maalaavat haluamallaan 
tavalla. Maalauksen päälle kiinnitetään 
kehyksiä, mahdollisesti jopa kymmeniä 
eri kokoisia ja näköisiä.

– Näiden kehysten sisään Nuorisokes-
kuksen käyttäjät voivat tehdä vaihtuvia 
teoksia valitsemallaan tekniikalla. Näin 
syntyy tilataideteos, joka elää ja muut-
tuu ajan kanssa, Reiman kuvailee suun-
nitelmia.

Taideprojekti toteuttaa Muuramen 
kuntastrategiaan kirjattua tavoitetta 
kiertotalouden ja kestävän kehityksen 
edistämisestä, sillä lahjoituksiksi toivo-
taan nimenomaan käytettyjä kehyksiä. 
Samalla projekti lisää kuntalaisten osal-
lisuutta.

Alkuperäinen idea syntyi Nuoret ja 

Muuramen Nuorisokeskuksella 
on alkamassa yhteisöllinen 
taideprojekti, johon pyydetään 
mukaan kaikkia muuramelaisia.

Kuvataidekoulussa 
opiskellaan muun muassa 
piirtämistä, maalaamista, 
grafiikkaa, keramiikkaa, 
sarjakuvaa, animaatiota, 
ympäristötaidetta ja nyt 
yhteisöllistä tilataidetta.

Kuinka lahjoitat 
kehykset?
Kehyksiä vastaanotetaan  
kirjaston aulassa 2.–14.11. 

Ulko-ovi avoinna maanantaista 
torstaihin kello 9–19 ja perjantaisin 
kello 9–16. Kehyksiä voi jättää myös 
omatoimikirjaston aukioloaikoina, 
sisäänpääsy kirjastokortilla.

Jättämällä kehyksen taakse yhteys-
tietosi (nimi, puhelin/sähköposti) 
saat kutsun taideteoksen julkista-
mistilaisuuteen alkuvuonna.

osallisuus kulttuurissa -hankkeessa ja 
suunnittelua on tehty yhteistyössä ku-
vataidekoulun sekä kulttuuri- ja nuo-
risopalveluiden kanssa.

Kuvataidekouluun  
ilmoittaudutaan keväällä
Arja Reiman kertoo, että kunnan ylläpitä-
mässä Muuramen kuvataidekoulussa on 
sata oppilaspaikkaa. Lukuvuosi käynnis-
tyy syksyisin ja ilmoittautuminen opin-
toihin alkaa keväällä.

– Opetusta meillä on Nisulanmäen 
koulun kuvataideluokassa sekä Kinko-
maan koulussa. Ryhmät on jaettu ikä-
ryhmittäin.

– Vuodenvaihteessa päästään Mäke-
länmäen koulun uusiin tiloihin. Sitä 
odotetaan jo kovasti, Reiman kertoo.

Kuvataidekoulussa opiskellaan muun 
muassa piirtämistä, maalaamista, gra-
fiikkaa, keramiikkaa, sarjakuvaa, ani-
maatiota, ympäristötaidetta ja nyt yh-
teisöllistä tilataidetta.
TEKSTI JA KUVA: ANSSI KOSKINEN

Muuramen kuvataidekoulun opettaja Arja Reimanin nuoret oppilaat laittavat 
pian Nuorisokeskuksen takaseinän uudelle mallille. Kuntalaiset voivat osallistua 
lahjoittamalla vanhoja taulunkehyksiä.
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Tiesitkö, että energiatehokas ikkuna voi 
olla jopa kuusi kertaa lämpimämpi kuin 
vanha ikkuna? Nyt on aika varmistaa kodin 
energiatehokkuus tulevaa talvea varten 
vaihtamalla vanhat ikkunat ja ovet uusiin.

Tee ikkunaremontilla selvää säästöä! 

Ota yhteyttä ja varaa maksuton 
suunnittelukäynti.

Edustus Pihlaja Oy

Maksa joustavasti erissä sinulle sopivalla  
rahoituksella: www.edustuspihlaja.fi/rahoitus

Ikkunaremontilla  
selvää säästöä

Varaudu talveen ja säästä energiaa

Hannu  040 711 5817  |  hannu@edustuspihlaja.fi

Eija  0400 803 638  | eija.turunen@edustuspihlaja.fi

Parempia koteja

• Aina ei tarvitse ostaa uutta, katso mitä voit  
 korjauttaa / huoltaa – meillä se onnistuu! 
• Meiltä myös: polkupyörien korjaukset ja syyshuollot,
 hifilaitteiden myynti / asennukset / huollot

WEIKKO 
TRADING OY

Punasillantie 24, Muurame
Puh.  040 159 3101

weikkotrading.fi              

Weikko Trading Oy myy turvatuotteet, asentaa ja opastaa käytön. Voit 
kännykästä valvoa ja ohjata valvontakamerat, vesivahdit, palovaroittimet, 
sähkönkulutuksen optimoinnin. Hoidamme tuotteittemme takuut ja huollot.

Tule käymään - näytämme miten laitteet toimivat!

TURVAA KOTISI JA OMAISUUTESI!
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Jutta Vierto kohtaa työssään 
koko eläinkirjon hamstereista 
emolehmiin.

– Työpäivä alkaa kahdeksalta, mutta 
sen jälkeen voi tulla mitä tahansa. Se 
on työn rikkaus, mutta kieltämättä jos-
kus toivoisi, että tietäisi menonsa vaik-
ka viikon päähän, hymyilee Muuramen 
kunnaneläinlääkäri Jutta Vierto vas-
taanotollaan Muuramekeskuksessa.

Vierto on juuri ollut työharjoitteli-
jan kanssa tilakäynnillä kuohitsemas-
ta sonneja. 15 vuotta alalla ollut nainen 
on huomannut tilallisissa muutoksen. 
Eläinten hyvinvointi on nykyään yhä 
tärkeämpää. 

Keikan jälkeen kello on kaksi iltapäi-
vällä ja tästä alkaa päivystys. Velvol-
lisuus toistuu kerran viikossa ja joka 
viides viikonloppu. Vierto päivystää 
kotoaan Säynätsalosta. Hänen on olta-
va lähtövalmiudessa erilaisiin eteläisen 
päivystysalueen (Jyväskylä, Muurame, 
Jämsä, Kuhmoinen, Joutsa ja Luhanka) 
hälytyksiin, jotka koskevat hevosia ja 
tuotantoeläimiä. 

Eläinlääkärin työssä 
ihmisetkin ovat 
tärkeitä

JUTTUSARJASSA ESITELLÄÄN 
ERILAISIA AMMATTEJA 

HAASTATTELEMALLA TEKIJÖITÄ.

Työ
juttu

Eläinten hyvinvoinnin  
parantaminen mielessä 
Jutta Vierto päätyi alalle kuten monet 
muutkin: eläinrakkaudesta. Hän opis-
keli alun perin biologiaa ja päätyi teke-
mään pro gradu -työtään eläinlääketie-
teelliseen tiedekuntaan kotieläinten 
käyttäytymistutkimuksesta. 

– Halusin töihin maa- ja metsätalous-
ministeriöön, jotta voisin parantaa tuo-
tantoeläinten elinolosuhteita. Totesin 
pian, että tutkimustyön tulosten saa-
minen toteutukseen on hyvin pitkäjän-
teistä työtä, eikä se välttämättä toteudu 
koskaan. Siinä vaiheessa tuli ajankoh-
taiseksi miettiä urasuunnitelma uusiksi 
ja hain opiskelemaan eläinlääketiedettä.

– Olen käytännön tekijä. Haluan tehdä 
homman kerrallaan, siksi praktiikkatyö 
sopii minulle parhaiten. Nautin siitä ja 

Jutta Vierto saapuu työkeikalta ison eläinlääkärinsalkun kanssa. Tällä kertaa 
ohjelmassa on ollut nuorten sonnien kastroimista.

pääsen auttamaan eläimiä. Joistain eläi-
mistä tulee tuttuja koko niiden eliniäk-
si. Samalla tutustuu ihmisiin. 

Jutta Vierto on ollut kunnaneläinlää-
käri kolmentoista vuoden ajan, Jyväs-
kylän kaupungilla vuodesta 2010. Virka 
tuo mukanaan myös erilaisia lakisäätei-
siä velvoitteita, kuten eläintautivalvon-
nan ja valmiuseläinlääkärin velvoitteet, 
jos alueella todetaan tarttuva eläintauti.

 

Alalla on monenlaisia tehtäviä 
Ennen kunnaneläinlääkärin virkaan-
sa Vierto oli harkinnut myös valvon-
taeläinlääkärin ja teurastamoeläin-
lääkärin tehtäviä. Hän sai työuransa 

Työpäivän kulku
8.00 Saavun työpaikalleni 
 Muuramekeskukseen.

8–9.30  Puhelinaika eli 
 ajanvaraus- ja neuvonta. Aina se ei onnistu, jos vastaanotolle   
 tuodaan heti aamusta apua tarvitseva pieneläin tai joudun 
 lähtemään akuutille sairasmatkalle. Pyrin hoitamaan pieneläimet  
 aamupäivän aikana.

Iltapäivä  Varaan aikaa tila- ja tallikäynneille. Yleensä palaan vastaanotolle  
 kolmeen mennessä ja otan vielä pieneläimiä vastaan. Tämä on 
 kuitenkin vain suunnitelma. Virka-aika loppuu klo 16, mutta työt  
 eivät välttämättä. 

Kun Muuramessa majailleesta salaisesta 
lento-osasto Jaurista kertova dokument-
ti sai ensi-iltansa Muuramessa viime 
vuoden lopulla, osa yleisöstä jouduttiin 
salin täytyttyä käännyttämään ovelta. 
Heille luvattiin uusintaesitys, johon on 
vapaa pääsy myös muille aiheesta kiin-
nostuneille.

Osasto Jaurin lentäjiä ja kaukopartio-
miehiä haastateltiin kolmekymmentä 
vuotta sitten. Tästä aineistosta Esa Siro-
nen ja Olavi Rantalainen ovat koostaneet 
38-minuuttisen dokumenttielokuvan.

Sissilentäjien 
matkassa 
uusitaan

Osasto Jauri majaili elo-lokakuun 1944 
Muuramen Kultarannassa ja sinä aikana 
yksi osaston koneista tuhoutui venäläis-
ten puolelle.

Dokumenttielokuva Sissilentäjien mat-
kassa tiistaina 15.11. kello 18 Kulttuurikes-
kuksen Muuramesalissa, vapaa pääsy. 
ESA SIRONEN

 

Kuvassa kapteeni Erkki Jaurin käyttämä 
Arado-tiedustelukone. Se oli vuokrattu 
saksalaisilta ja maalattu Luftwaffen 
tunnuksiin.

alkuvaiheessa kokemusta molemmista 
ja päätyi toisenlaiselle uralle. Eläinlää-
kärin työtä harkitsevan onkin hyvä tie-
tää, että alan koulutuksella voi päätyä 
monenlaisiin tehtäviin. 

– Valvontaeläinlääkäri kohtaa työs-
sään aggressiivisia ihmisiä ja teurasta-
moeläinlääkärin työ oli minulle muuten 
henkisesti liian raskasta. Nykyisessä 
tehtävässäni olen viihtynyt hyvin. 

 Jutta Vierrolla on kotonaan australi-
anpaimenkoira Hehku ja kissat Miisa ja 
Timppa. Eläimen hankkimista harkit-
seville kunnaneläinlääkärillä on yksi 
vinkki yli muiden: eläimen lajityypilli-
siin tarpeisiin täytyy tutustua. 
TEKSTI JA KUVA: ANSSI KOSKINEN

TAHDOTKO VAURASTUA?

17.11.2022  |  KLO 18.00  |  KUNNAN VALTUUSTOSALI
(Virastotie 8, 40950 Muurame)

 Ohjelman jälkeen vapaata keskustelua sekä kahvitarjoilu. 

Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille, mutta paikkoja on
rajoitettu määrä, joten ilmoittaudu mukaan 14.11. mennessä 

osoitteessa bit.ly/SijoitusiltaMuurame

Lämpimästi tervetuloa!

Sijoitusmarkkinoiden tilanne ja
tulevaisuuden näkymät

Lakipalvelut Säästöpankki Sinetissä

Henna Mikkonen, pääekonomisti

Nina Peltola, pankkijuristi

Pankin sijoitusvaihtoehdot
Kati Mölsä, sijoituspäällikkö

Tervetuloa Säästöpankin sijoitusiltaan.
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Maailma muuttuu, mutta musiikin 
yksilöopetus on säilynyt pitkälti 
ennallaan. Silti tai juuri siksi 
suosio pitää.

 
Musiikkikoulu PiaCello on tarjonnut 
taiteen perusopetusta kaiken ikäisil-
le Muuramessa jo 11 vuoden ajan. Kulu-
neen vuoden ajan rehtori Jaana Kauppi 
on kuitenkin saanut useaan kertaan sa-
noa ”kyllä, olemme yhä Muuramessa”.

Syynä hämmennykseen on ollut viime 
syksynä tapahtunut muutto isompiin ti-
loihin Y4 Yrittäjyystaloon. Tiloissa ei ole 
moittimista: nyt käytössä on kaksi ope-
tushuonetta entisen yhden sijasta.

– Meillä oli ennen näkyvät ikkunateip-
paukset kylänraitilla, mutta nyt olemme 
täällä vanhan kivitalon toisessa kerrok-
sessa. Paikka on hyvä, mutta entiseen 
verrattuna olemme kieltämättä vähän 
piilossa, Jaana Kauppi toteaa.

Palokassa, Vaajakoskella ja  
Muuramessa
PiaCello perustettiin Jyväskylän Pa-
lokassa vuonna 2006. Kolmisen vuot-
ta myöhemmin perustettiin toimipiste 
Vaajakoskelle ja sen jälkeen Muurameen.

Muuramen toimipisteessä opetetaan 
kitaraa, ukulelea, sähköbassoa, pianoa, 
laulua ja huilua yksilöopetuksena. Mui-
takin instrumentteja kuuluu koulun tar-
jontaan. Se, mitä missäkin opetetaan, 
vaihtelee vuosittain kysynnän mukaan.

Opettajia koko koulussa on tällä het-
kellä 16, joista osa tekee täyttä viikkoa, 
osa vain muutamia tunteja. Oppilaita on 

Musiikkia isossa kivitalossa
vuodesta toiseen noin 200–300. Muura-
messa heitä on tänä syksynä reilu kol-
mekymmentä.

– Täällä on ollut aina kysyntää ja in-
nokkaita oppilaita. Ennen Muuramen 
toimipisteen avaamista meillä kävi Jy-
väskylässä muuramelaisia oppilaita. Sil-
loin usein kuuli toivomuksia, että tuli-
simme Muurameen, niin lapset voisivat 
tulla suoraan koulusta musiikkitunnil-
le, Ilkka Kauppi kertoo.

Jaana Kaupin puolison roolina musiik-
kikoulussa on toimia yleismiesjantuse-
na ja auttajana. Aiemmin hän on myös 
opettanut sellonsoittoa. Leipätyö on Jy-
väskylä Sinfoniassa soolosellistinä. 

Maailma muuttuu, jokin säilyy
Musiikkikoulun perustaminen oli Jaa-
na Kaupille pitkäaikainen haave, jonka 
hän toteutti lopetettuaan työnsä Tam-
pereen konservatoriossa Jyväskylään 
muuton vuoksi. Puoliso Ilkka oli jo töis-
sä Jyväskylässä, mutta Jaanalle seutu oli 
vieraampaa.

– En tuntenut Jyväskylän seudulla ke-
tään, mutta olin haaveillut omasta mu-
siikkikoulusta pitkään. Musiikkikoulun 
perustaminen tuntui hyvältä ajatuksel-
ta siinä kohtaa. Työn kautta tutustui ih-
misiin ja seutuun, Jaana muistelee.

PiaCellon toiminta on ollut pitkään 
hyvin vakiintunutta, eikä rehtori Jaana 
Kaupilla ole suunnitelmia tehdä merkit-
täviä uudistuksia hyväksi havaittuun. 
Maailma muuttuu, mutta musiikkihar-
rastus ei. Ilkka Kauppi kuvailee musii-
kin yksilöopetusta hyvin perinteiseksi 
ja pitää sitä vahvuutena.

– Oppilas saa tulla rauhassa tunnil-
le, kohtaa viikoittain saman opettajan, 

harjoittelee kotona ja seuraavalla vii-
kolla sama uudestaan. Se antaa lapselle 
mahdollisuuden keskittyä ja kehittyä, 
oppia pitkäjännitteisyyttä. Tutkimusten 

mukaan musiikkiharrastuksella on vai-
kutusta mm. kognitiivisiin kykyihin, 
Ilkka pohtii.

Sillä tavalla musiikinopetus on uudis-
tunut, että nykyään oppilas saa soittaa 
mielimusiikkiaan. Tämän on huomattu 
lisäävän opiskelumotivaatiota.

– Toinen nykyajan juttu on se, että 
moni haluaa opetella soittamaan aikui-
sena, kypsälläkin iällä. Eräs kahdek-
sankymppinen herra halusi tulla piano-
tunnille. Jos haluaa oppia soittamaan 
Metsäkukkia, niin se kyllä onnistuu, 
Ilkka hymyilee.

TEKSTI JA KUVA: ANSSI KOSKINEN

Moni haluaa opetella 
soittamaan aikuisena, 
kypsälläkin iällä. Eräs 
kahdeksankymppinen 
herra halusi tulla 
pianotunnille.

Musiikkikoulun oppilaaksi voi päästä myös kesken lukuvuoden, muistuttavat Jaana ja 
Ilkka Kauppi. 

Elina Hämäläinen
Kuvajournalisti ja 
valokuvaaja

KRIITTINEN
LUKUTAITO

MUURAMEN
KIRJASTO
KE 16.11.
KLO 18

Syyskuiseen lähiruokapäivään 
osallistui Muuramesta tällä 
kertaa kaksi tilaa, usein 
aiemminkin mukana ollut Syrjälän 
tila ja ensikertalainen Peltolan 
maitotila. 

MTK-Korpilahti-Muuramen järjestämä 
tapahtuma keräsi vaihtelevasti väkeä 
ostamaan lähiruokaa ja tutustumaan 
ruokatuotantoon.

Isoahtelaisella Peltolan tilalla myy-
dään ternimaitoa ja raakamaitoa. Taval-
lisesti niitä voi ostaa tilaamalla, mutta 
nyt kaupankäynti onnistui hetken mie-
lijohteesta.

– Hirveän vähän meillä kuitenkin kävi 
väkeä, kellonaika oli ehkä liian aikai-
nen. Suurin osa olisi halunnut nähdä 
lehmiä, mutta lypsykarja on pihattona-
vetassa, kertoo Hannu Peltola.

Syrjälän tilalla on osallistuttu lähiruo-
kapäivään lukuisia kertoja. Lihakarjati-
lalla on myyntipäiviä kolmen viikon vä-
lein ja kukkia myydään joka päivä, joten 
ihmiset ovat tottuneet käymään. Lähi-

Lähiruokapäivässä 
ruokatuotanto tutuksi

Aila Maahi ja lapsenlapsensa Milla Rekola 
kävivät Syrjälän tilalla.
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ruokapäiväkin oli tilalle jo kolmas tänä 
vuonna.

– Oli hyvä keli ja tasaisesti väkeä, jono 
oli vain lettukioskille. Tämä on tällaista 
kuluttajatyötä josta ihmiset tykkäävät, 
pääsevät näkemään mistä liha tulee. Ta-
loudellisesti tilamyynti ei ole kovin mer-
kittävää. Kustannukset ovat vuoden ai-
kana nousseet hirveästi, mutta niitä ei 
saa siirrettyä kuluttajalle, Minna Häk-
kinen toteaa.

TEKSTI: ANSSI KOSKINEN

Muuramen 
Työväenyhdistys ry:n
SYYSKOKOUS 

SU 20.11. klo 18 Työväentalolla
Käsitellään mm. syyskokousasiat.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Johtokunnan kokous ti 8.11. klo 18 samassa paikassa.



Heikkilä Pasi
perusopetuksen rehtori

Aho Suvi-Jaana
varhaiskasvatuksen 
opettaja

Oksanen Aulikki
sairaanhoitaja, 
hengityksen hoitaja

Tammivuori Elina
insinööri, maaseutuyrittäjä

Vuorenmaa Kari
eläkeläinen, YTM

Jakobsson Maarit
terapeutti, lehtori

Hammarén Pirkko
opetusneuvos

Pesonen Tommi
kehittämisasiantuntija, 
tradenomi YAMK

Tyrväinen Hannu
yo-merkonomi, yrittäjä

Rousi Arttu
erityisluokan opettaja

Juujärvi Mikael
varatuomari

Piispanen Sallamari
ympäristöasiantuntija, 
insinööri AMK

Juuti Asko
sairaanhoitaja, 
työsuojeluvaltuutettu

Taitto/design: Maiju Manninen / @mannugrafiikka / Serimedia Oy

Tapiola Jukka

Kylmälahti Jani
teollinen muotoilija

Rajala Arto
komisario, eläkeläinen

ENNAKKOÄÄNESTYS
8.–12.11. klo 9 - 18 Muuramen seurakunnan kirkkoherranvirasto
8.11.  klo 9  - 15 Muuramen kulttuurikeskuksen kahvio
9. –10.11. klo 12  - 18 Muuramen S-Market
12.11. klo 12 - 18 Kinkomaan K-kauppa

Minkkinen Pirjo
eläkeläinen

Tähkäpää Aapo
opiskelija, muusikko

Lakka Tero
varatuomari, asianajaja

Raulo Jari
yrittäjä, eläkeläinen

Moisio Markku
erityisammattimies

Wihinen Tommi
tutkija

Majander Marjut
terveydenhoitaja

Roivainen Leena
erityisopettaja, eläkeläinen

Rantanen Eija
eläkeläinen

Äyräväinen Raine
luokanopettaja, KM

Niemelä Kirsi
artesaani, myyjä

Salmela Matti
eläkeläinen

Lahtinen Tommi
laskentapäällikkö

Järvinen Pirkko
palveluvastaava

 

Elävä 
seurakunta

Kirkko 
keskellä kylää

Muuramen 
demarit
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Tapani Salminen ja Timo 
Hiidenheimo pelaavat gps-
paikannukseen perustuvaa 
Ingressiä, jonka taistelukenttänä 
on esimerkiksi Muurame.
Muuramelainen Tapani Salminen ja Kor-
pilahden puolella asuva Timo Hiiden-
heimo ovat olleet sotajalalla jo kolmisen 
vuotta. Taistelu on kuitenkin leikkimie-
listä. Sitä käydään puhelinten näytöillä 
Ingress-nimisessä mobiilipelissä.

Pelaajat valtaavat toisiltaan aluei-
ta hieman samaan tapaan kuin lasten 
maanvalloitus-leikissä. Satelliittipai-
kannusta hyödyntävässä ilmaispelis-
sä pelikenttä ei ole hiekkaan piirretty 
ympyrä päiväkodin pihassa, vaan koko 
maailma.

Valloitettavia kohteita, pelikielellä 
portaaleja, ovat esimerkiksi Ukkomet-
so-patsas ja Hautalanmäen vesitorni. 
Muuramen alueella on toista sataa pe-
laajien itse ehdottamaa portaalia, ja 
suurissa kaupungeissa niitä on jopa tu-
hansia. Pelattavaa on kaikkialla missä 
ihmiset liikkuvat.

– Peli avaa omaa lähiympäristöä uu-
della tavalla. Pari itselleni uutta ranta-
lentiskenttää ja avantouintipaikan olen 
löytänyt Muuramesta pelin ansiosta. 
Tuskin olisin koskaan käynyt tulva-ai-
kaan polkupyörällä Muuramen luonto-
polulla ilman Ingressiä, Timo Hiiden-
heimo arvioi.

– Minä tykkään erityisesti luontopo-
luista, en niinkään välitä pelata esimer-
kiksi Jyväskylässä, paitsi pisteiden ke-
räämisen takia, Tapani Salminen kertoo.

Pientä jäynää kaverille
Hiidenheimo on sininen, eli hänen jouk-
kueensa on nimeltään Resistance. Salmi-
nen puolestaan on vihreä, eli Enlighten-
mentin puolella.

Peliin liittyy tieteishenkinen tausta-
tarina ihmisiin vaikuttavista ulkoava-
ruuden voimista, joita toiset kannatta-
vat ja toiset vastustavat. Halutessaan 
pelimytologiaan voi sukeltaa syvälle, 
mutta sen voi myös jättää huomiotta.

– Tätä voi pelata niin monella taval-
la. Minulla on tapana pyöräillä töihin 
Muuramen Autotalolle, ja matkalla 
käyn usein valtaamassa ainakin Rättä-
lin leikkipuiston portaalin, Hiidenhei-
mo virnistää.

– Asun Rättälin vieressä, ja joskus sitä 
tulee puolustettua kovasti. On sieltä 
moni lähtenyt tyhjin käsin pois, Salmi-
nen naurahtaa.

– Itse tykkään pelata etenkin koiraa ul-
koiluttaessa. Peliin saa joskus menemään 
kahdeksan, yhdeksän tuntia viikossa, 
mutta se vaihtelee paljon, hän lisää.

Opettaja on tärkeä alussa
Hiidenheimo on pelannut viitisen vuotta, 
mutta välillä on ollut pitkiäkin taukoja. 
Työkaveri rekrytoi hänet ja opetti alkuun. 
Salmisen innosti peliin oma tytär. Myös 
vävypojasta on tullut innokas pelaaja.

– Aika vaikea peli tämä on, jos ei ole 

Muurame pelaamalla tutuksi

kaveria, joka aluksi neuvoo tietyt perus-
jutut. Sinänsä pelaaminen on yksinker-
taista, kun pääsee vauhtiin, Salminen 
sanoo. Molemmat miehet neuvovat mie-
lellään uusia pelaajia. Jos kiinnostusta 
löytyy, heitä voi vetää hihasta.

– Opetan liittymään oikealle puolelle 
samalla, Hiidenheimo tokaisee.

– Tuo suunnitelma täytyy kampittaa, 
Salminen naurahtaa.

Lähipeliä ja suuria valloituksia
Moni pelaaja nauttii Ingressissä ja vastaa-
vissa peleissä eniten yhteisöllisyydestä. 
Pelikaverit tulevat tutuiksi molemmilta 
puolilta. Joskus vastustajaa juoksutetaan 
koko yö paikasta toiseen. Toisinaan voi 

Tapani Salminen (vas.) ja Timo Hiidenheimo taistelevat Muuramen herruudesta päivittäin mobiilipelissä. Salminen on asuinpaik-
kansa Rättälin kiistaton valtias ja hallitsee usein laajoja alueita sieltä käsin. Hiidenheimo pyöräilee töihin kunnan läpi ja pystyy 
käyttämään liikkuvuutta hyödykseen.

Peli avaa omaa 
lähiympäristöä uudella 
tavalla. Pari itselleni 
uutta rantalentiskenttää 
ja avantouintipaikan olen 
löytänyt Muuramesta 
pelin ansiosta.

Muita samankaltaisia pelejä: 
• Pokémon Go 
 (kehitetty Ingressin pohjalta)
• The Witcher: Monster Slayer,  
 Zombies, Run!
• Jurassic World Alive

“soittaa ovikelloa”, eli ampua portaalia, 
jonka vieressä vastustaja asuu tai tekee 
töitä.

– Peliä oppii lukemaan pikkuhiljaa 
yhä paremmin. Erikoiseen aikaan eri-
koisessa paikassa liikkuva saattaa olla 
pelaaja. Pelin karttaa katsomalla voi ar-
vata, mitä seuraavaksi tapahtuu. Kerran 
Rättälin leikkipuiston portaali vallat-
tiin ja puiston vieressä oli auto, jonka ka-
tolla oli erikoinen kelkka. Oli kevättalvi 
ja arvasin että seuraavaksi tuolla kelkal-
la mennään Mustasaaren laavun portaa-
lille. Näinhän siinä kävikin, Salminen 
muistelee.

Monille pelin suola ovat isot operaatiot, 
joissa yhdistetään voimat jopa kansain-
välisesti. Niitä suunnitellaan kuin sotila-

soperaatioita, jokaisella on roolinsa.
– Kerran meidän piti valloittaa Itä-Suo-

mi ja puoli Venäjää. Minun tehtäväni oli 
mennä kajakilla Kouvolan lähellä ole-
vaan saareen, mutta käännyin Pieksä-
mäen kohdalla takaisin, kun tuli viesti, 
että venäläiset olivat jänistäneet, Salmi-
nen muistelee.

TEKSTI JA KUVAT: ANSSI KOSKINEN

Peliä pelataan puhelimen ruudulta, mutta pelaajan on liikuttava paikasta toiseen omin 
jaloin tai muilla kulkuvälineillä.
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Yritys panosti tilojen 
remontoinnissa ja laajennuksessa 
energiatehokkuuteen.

Stén & Co Oy Ab:n karkaisimon nelikym-
menvuotista toimintaa on juhlittu tänä 
syksynä Muuramen Teollisuuskylässä. 
Myös karkaisimon laajennusosan ja van-
hojen osien peruskorjauksen valmistumi-
nen antoi syytä maljojen nostamiseen.

Yhtiön tekninen johtaja Ilkka Harri 
kertoo uudistusten takaavan liiketoimin-
nan kasvattamisen tulevaisuudessa esi-
merkiksi uusien lämpökäsittelyuunien 
hankkimisen kautta. Lisätila helpot-
taa myös saapuneen ja lähtevän tavaran 
käsittelyä.

– Panostimme merkittävästi energia-
tehokkuuteen, eli nyt osa karkaisus-
sa käytetystä lämpöenergiasta saadaan 
lopuksi talteen ja käytetään toimitilojen 
lämmitykseen, tekninen johtaja Ilkka 
Harri kertoo.

Mukana jo tuotteen  
suunnitteluvaiheessa
Karkaisimon toiminta nykyisissä tilois-
sa on alkanut vuonna 1982. Toiminta oli 
aluksi hyvin pienimuotoista, mutta vii-
meisen neljänkymmenen vuoden aikana 
toimitiloja on laajennettu monta kertaa. 
Kiinteistölle on hankittu uusia lämpökä-
sittelyuuneja, laajennettu uusiin lämpö-
käsittelyprosesseihin ja kasvatettu asia-
kaskuntaa.

Stén juhli 40-vuotiasta karkaisimoa
– Olemme keskittyneet etenkin vakuu-

milämpökäsittelyihin, meiltä saa myös 
nitraukset ja suojakaasukarkaisut. Pys-
tymme toimittamaan teräkset varastosta 
ja tekemään niille myös halutun lämpö-
käsittelyn, Harri kertoo.

Stén on mielellään mukana jo tuotteen 
suunnitteluvaiheessa, koska lämpökäsit-
tely on yksi tärkeä vaihe kokonaistoimi-
tusketjussa.

Ei tuontia Venäjältä
Nykyinen teräsmarkkinatilanne on Ilk-
ka Harrin mukaan poikkeuksellinen, sil-
lä Venäjällä valmistetun teräksen tuon-
ti Eurooppaan loppui Ukrainan sodan 
vuoksi asetettujen pakotteiden takia.

Tilanteella ei kuitenkaan ole ollut väli-
töntä vaikusta Stén & Co Oy Ab:n liiketoi-
mintaan, koska yritys ei ole tuonut teräs-
tä Venäjältä Suomeen.

– Koko markkinoilla tämä tilanne on 
lisännyt teräksen kysyntää Euroopassa. 
Samaan aikaan kohonneet energiakus-
tannukset vaikeuttavat teräksen valmis-
tusta. Toistaiseksi teräksen saatavuus on 
ollut kohtuullisen hyvällä tasolla. Toki 
toimitusajat erikoisteräksissä ovat piden-
tyneet, Harri arvioi.

Yrityksellä 90-vuotinen historia
Stén & Co Oy Ab:n historia ulottuu vuo-
teen 1932. DI Artur Stén perusti yhdessä 
vaimonsa Kirstin kanssa Stén & Co Oy 
Ab:n itävaltalaisen Böhlerin jaloterästeh-
taan edustuksen varaan. Pienestä oman 

Toimitusjohtaja Jaakko Stén nosti maljaa karkaisimon 40-vuotisjuhlassa. Sténin 
panostus Muuramessa kertoo jatkuvuudesta.

perheen toimeentulon takaavasta yhtiös-
tä on kasvanut 90 vuodessa konserni, jon-
ka liikevaihto on yli 50 miljoonaa euroa.

Yhtiöllä on lähes 100 työntekijää, joista 
45 Suomessa. Toimintaa on neljässä toimi-
paikassa. Suomen toimintojen liikevaihto 
viime tilikaudella oli noin 16 miljoonaa 
euroa. Tytäryhtiö Kimet Oy tarjoaa ruos-

tumattomat teräkset suoraan varastosta.
– Moni asia on kuitenkin yhtiössä 

samoin kuin 90 vuotta sitten. Stén on 
edelleen suomalainen perheyhtiö ja Böh-
lerin vanhin edustusto maailmalla, Ilkka 
Harri korostaa.

TEKSTI: ANSSI KOSKINEN 
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Muuramen Elomarkkinoiden yhteydes-
sä järjestettiin nyt toista kertaa hyvän-
tekeväisyyshuutokauppa, jossa kerättiin 
2025 euroa. Potti luovutettiin tällä kertaa 
muuramelaisten vanhusten hoivayksi-
köiden Koskikodin, Rantalan ja Paatelan 
hyväksi.

– Viime vuonna kerättiin kehitysvam-
maisten hyväksi. Puhetta on ollut, että 
ensi vuonna kohteena olisivat nuoret, 
kertoo Katja Hämäläinen.

Hämäläinen kuuluu Elomarkkinoi-
den järjestäjiin yhdessä Tarja ja Jemi-
na Salmelan sekä Walter Früwirthin 
kanssa. Hyväntekeväisyyshuutokaup-

Musiikkia ja tukea ikäihmisille

Tommi Soidinmäki lauloi Paatelan 
asukkaille muutaman kappaleen 

kitaran säestyksellä. Säestäjänä toimi 
Soidinmäen Vastakaiku-orkesterin 

kitaristi Joona Lehto.

paan osallistui kymmeniä muuramelai-
sia yrityksiä.

Shekin luovutus järjestettiin Kinko-
maalla Paatelan hoivayksikössä, jonka 
asukkaiden päivää saapui piristämään 
myös takavuosien tangokuningas Tom-
mi Soidinmäki.

TEKSTI JA KUVA: ANSSI KOSKINEN

Lähimmäisen kammari

Kaikille avoin 
kohtaamispaikka

ilman ikärajoituksia.
Kahvila ja kerran 

kuussa keittolounas.
Vapaaehtoinen maksu.

Lämpimästi 
tervetuloa!

Nuorisoseurantalolla (Mikkolantie 6) 
torstaisin klo 12–14
To 3.11.  Virsiveljet ja Johanna Laasio  
(SPR/ Vuorinen)

To 10.11. Kohti Hyvinvointialuetta.  
K-S hyvinvointialueen aluevaltuuston  
pj. Jani Kokko (Kunta/ Lahtinen)

To 17.11. Terveisiä Tansaniasta.  
Anna Sainpalo (SRK)

To 24.11. Jouluun valmistautumista  
Taideseuran kanssa (SPR/Vuorinen)

To 1.12. Kammarin joulujuhla kirkossa klo 12–14.  
Nukketeatteri Sananjalka ja kauneimpia joululauluja. 
Ohjelman jälkeen glögitarjoilu (SRK/ Kataikko)

Järj. Muuramen kunta, 
Muuramen seurakunta ja SPR

Joulukortti-
askartelu

M U U R A M E N  K I R J A S T O
T I  2 2 . 1 1 .  K L O  1 6 . 3 0 - 1 8 . 3 0

Muuramen 
pääkirjastolla

 ti 8.11. klo 14-16
Peliturnauksia

 ke 9.11. klo 13 
Bingo!

 to 10.11. klo 16
Elokuvanäytös K-7



Toccante esittää

Muuramen kirjasto
ma 14.11. klo 18

Mukana rakkausaiheisia
kirjavinkkejä

RAKKAUSLAULUJEN
ILTA
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Muuramelainen Nordic Drones on muka-
na kisaamassa vuoden kasvuyrityksen 
tittelistä. Mukana on valtakunnallisesti 
kymmenen yritystä, jotka on valittu yli 
200 Kasvu Openin Kasvupolku -sparraus-
ohjelmiin osallistuneen kasvuhaluisen 
yrityksen joukosta.

Nordic Drones valmistaa kuvausko-
ptereita eli droneja erilaisiin teknisiin 
ilmakuvauksiin sekä kartoitus–, mitta-
us–, tarkastus- sekä valvonta- ja viran-
omaistehtäviin. Käyttökoulutus, tuki ja 
huolto kuuluvat toimenkuvaan. Aiem-
min yritys tunnettiin nimellä Video-

Muuramelainen drone-firma ehdolla 
vuoden kasvuyritykseksi

Drone Finland Oy.
Kasvu Openin valtakunnallinen tuo-

maristo on valinnut kymmenen Suomen 
lupaavinta kasvuyritystä. Tuomaris-
ton arviointikriteerit yrityksille olivat 
markkinapotentiaali, tiimi, kasvukyky 
ja näytöt. Voittaja valitaan Jyväskylässä 
3.11. järjestettävässä finaalissa.

Finaaliin valittiin yritykset, joiden hy-
vät kasvuluvut, kansainväliset avaukset 
ja strategia kasvusuunnitelman eteen-
päin viemiseksi tekivät vaikutuksen 
tuomaristoon.
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Nordic Dronesin laitteita käytetään muun muassa viranomaistehtävissä.

Valoa ja säihkettä pimeään pienille

Leijonat, poliisi ja Jalon Rakentajat Oy:n edustajat osallistuivat koululaisten heijastin- 
ja valojakoon Mäkelänmäen koululla 12.10.
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Ohjelmassa:
∙ erilaisia entisajan  
 pelejä / leikkejä
∙ mahdollisuus frisbee- 
	 golfin	kokeiluun
∙ kepparirata, halutessa oma keppihevonen mukaan
∙ makkaranpaistoa
∙ mukavaa yhdessäoloa
Tervetuloa mukaan!  
             
Järjestää Muuramen Perhetyö / Lapsiperheiden kotipalvelu

ke 16.11. klo 16–18
Muuramen urheilukentän  
kodalla

Lapsiperheiden Kota-IltaLapsiperheiden Kota-Ilta 

Mäkelänmäen koululla lapsia jutut-
tivat myös poliisit, jotka muistuttivat 
oikeasta liikennekäyttäytymisestä. 
Muuramen keskustassa ongelmana on 
ainakin se, että suojatien yli pyöräillään 
autoista välittämättä luottaen siihen, 
että isompi väistää etuajo-oikeudestaan 
huolimatta.

– Olen itsekin huomauttanut pyöräili-
jöille suojatiellä, että pyörältä alas, Jari 
Raulo toteaa.

Seuraavan kerran valoja ja heijastimia 
jaetaan jälleen ensi syksynä. 

Leijonat tekevät hyväntekeväisyyttä 
ympäri vuoden. Seuraava koululaisia 
koskettava tempaus on joululomien jäl-
keen, jolloin klubilaiset valvovat koulu-
tietä kirkonkylässä.

TEKSTI: ANSSI KOSKINEN

Lions Club Muurame jakoi perinteiseen 
tapaansa heijastimia kolmasluokkalaisil-
le tänäkin syksynä. Tällä kertaa jaettiin 
myös polkupyörän valoja, jotka ovat tar-
peen muillakin kuin koululaisilla. Moni 
pyöräilijä kulkee pimeänä, vaikka laki vel-
voittaa sekä etu että takavalon käyttöön.

– Kolmasluokkalaiset koettiin sopiva-
na kohderyhmänä myös valojen jakami-
seen, sillä sitä pienemmät koululaiset 
eivät saa taittaa koulumatkaa pyörällä, 
kertoo Jari Raulo Muuramen Leijonista.

Raulon mukaan heijastimia ja valoja 
jaettiin noin 180 kappaletta, eli yhdet 
jokaiselle kolmasluokkalaiselle. Tukea 
saatiin sponsoreilta Muuramen Aptee-
kilta ja Jalon Rakentajat Oy:ltä. Jakami-
seen meni koko päivä, sillä leijonat kier-
sivät kaikki alakoulut ja jututtivat lapsia 
mennessään.

Maailman Joulu
To 24.11. klo 18 Muuramesalissa

Lisätietoja ja osta liput: muurame.fi/maailmanjoulu
Liput 10 e/kpl, ryhmälippu 35 e (sis. 4 henkilöä)

Lisätietoja:  
Johanna Pitkälä, p. 050 595 3621 /  
johanna.pitkala@muurame.fi

A cappella -yhtye Simnot Ukrainasta 
esittää joululauluja maailman eri puolilta. Ohjelmisto sisältää niin 
jazzia ja popmusiikkia kuin kansanmusiikkia ja klassistakin sekä 
omia sävellyksiä. Konsertissa on väliaika, kahvio avoinna. Kahvi-
on tuotto menee Apua Ukrainaan ry:n kautta tukemaan Ukrainan 
puolustajia ja sotatoimista kärsiviä ukrainalaisia. Lisäksi infoa 
auttamiseen liittyen.
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Lisätietoja: perhekeskusohjaaja 
Taija Kaltiainen 
p. +358 505 760 233  
taija.kaltiainen@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. –23.11.
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: 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:  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: 28.10. ja 18.11.  
klo 10–12 
(Jyväskylän helluntaiseurakunta)

Muutoksista ilmoitamme Muuramen  
fb / insta: @muuramenperhekeskus

Perhekeskuksessa 
tapahtuu:

Muuramen kirjasto
ke 23.11. klo 18.00

 
 
 
 
 

KIRJAILIJAVIERAANA
PAULA HAVASTE

KIRJOITUSPIIRI
MUURAMEN 
KIRJASTO
MAANANTAISIN
7.-28.11.2022
KLO 18-19.30

TEATTERIRETKI TAMPEREEN TEATTERIIN 28.1.2023

Musikaali pohjaa Romanovien suvun ja keisari Nikolai II:n perheen kohtaloon. 
Taianomainen tarina kulkee palatsista Venäjän vallankumouksen keskelle ja sieltä 
Pariisiin. Broadwaylla valloittanut Anastasia-musikaali nyt ensimmäistä kertaa 
Suomessa!

Anastasia-musikaali

Klo 10.15 Lähtö Muuramesta kunnanvirastolta
Klo 13.00 Tampereen Teatteri: Anastasia
Klo 15.45 Keittiömestarin buffee
Klo 17.00 Kotimatkalle
Klo 18.45 Paluu Muurameen kunnanvirastolle

Retken hinta 123 e / eläke-
läiset, opiskelijat, lapset 115 
e. Hinta sisältää musikaali- 
lipun, keittiömestarin buf-
feen sekä matkan.

Sitovat ilmoittautumiset 
15.12. mennessä  
muurame.fi/anastasia tai 
050 595 3621. Huom!  
Paikkoja rajattu määrä ja  
ne täytetään ilmoittautumis-
järjestyksessä.

Cooney
  Parkkinen
    Salomaa

    Liput 17€/12€ (sis. 2€ Netticket palv.maksu)
 Netticket.fi  sekä Prisma Seppälä ja

     puh. 0600399499 (1€/min+pvm)
        Lipuja myös ovelta ennen esityksen alkua.

Seuraavat esitykset
ke 9.11. k lo 19 | la 12.11.  k lo 15 | su 13.11. k lo 15

ke 16.11. k lo 19 | la 19.11.  k lo 15 | ke 23.11. k lo 19
la 26.11. k lo 15 | su 27.11. k lo 15 | ti  29.11. k lo 19

Esityskausi 4.11.-10.12. www.murmuu.fi

Ensi-ilta pe 4.11. klo 19
Muuramen kulttuurikeskus, Nisulantie 1

Grandma

vanhempi

Minä

vanhempi

isovanhempi

siskoveli

isovanhempi

Sukututkimus-
ilta

 

Risto Korhonen kertoo kuinka päästä alkuun
sukututkimuksen teossa. 

Tervetuloa kuuntelemaan ja keskustelemaan. 

ke 9.11. klo 17.30
Muuramen kirjasto 
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Järjestöt ilmoittavat

PAIKALLINEN PANKKI TAHTOSI ASIALLA.

Säästöpankki Sinetti | Setäläntie 2, 40950 Muurame | 010 391 2000
Puhelun hinta 010-numeroihin: 0,0835 €/puhelu + 0,1669 €/min (alv 24%) soittaessa kotimaan lanka- ja matkapuhelinliittymistä.

Tervetuloa Säästöpankki Sinettiin. Meiltä löydät parhaat ratkaisut juuri sinun
talouteesi - niin säästämisessä, rahoituksessa kuin arjen muissakin tarpeissa.
Löydät meidät osoitteesta www.saastopankki.fi/sinetti

Pauliina Blå
palveluneuvoja
010 391 2035

Maare Salonen
yritysrahoituspäällikkö

010 391 2008

Jutta Häyhänen
palveluneuvoja
010 391 2007

Katja Soponen
sijoitusasiantuntija

010 391 2024

Annika Kaitapuro
palveluneuvoja
010 391 2009

JHL MUURA754  
JÄSENTEN PIKKUJOULU

ruokailu ja teatteriesitys 
La 3.12.

Aloitetaan klo 16.30 Sokos Hotel 
Alexandrassa Franseskassa ruokailulla.

Siirrytään
 Jyväskylän kaupungin teatterin  

Hiirenluokku-esitystä katsomaan,  
näytös alkaa klo 19:00

Väliajalla tarjoilu
Hinta jäsenet 20€ / Avecit 35€

Sitovat ilmoittautumiset 
15.11.2022 mennessä

Päivi Leinoselle puh 040 7366148  
klo 18–20 (viesti) tai

paivi.leinonen1@kolumbus.fi
Maksu tilille FI 89 5089 5320 0027 20

Tervetuloa! 50:lle varattu paikat

Joulumyyjäiset
Perinteiset Muuramelaisten järjestöjen

su 11.12.22 
Nuorisoseurantalolla

Myyjäisten järjestämiskokous  
pidetään to 10.11. klo 18 Nuorisoseu-

rantalon kahviossa. Ilmoittautuminen 
myyjäisiin kokouksessa tai Pirkko 

Vuorinen p. 040 704 0516. Tervetuloa 
mukaan, järjestöt! Vastuujärjestö SPR

Eläkeliitto Muuramen 
yhdistys. Yhdistyksen 

syyskokous ke 9.11.2022 klo 16 Nuorisoseu-
rantalolla, käsitellään sääntöjen määräämät 
asiat. Kahvitarjoilu ja arpajaiset. Pikkujoulua 
vietetään pe 25.11.2022, lähtö bussilla viras-
totalon edestä klo 14.30. Pikkujouluruokailu 
tapahtuu Ravintola Riihikelossa, Riihivuoressa, 
jonka jälkeen suunnataan kohti JJ-teatteria 
Jämsänkoskelle, katsomaan "Mummun saap-
paissa soi fox" -esitystä, väliajalla kahvit. Teat-
terin jälkeen paluu Muurameen. Kokonaishinta 
60 €/hlö. Ilmoittautumiset Sirkka Matilainen 
045 604 0329 tai sirkka.matilainen@gmail.
com viimeistään 15.11.2022. Yhdistyksen ti-
linumero FI70 5089 5320 0016 07 viite 3230 
(maksu on vahvistus osallistumisesta) Mukaan 
lähteminen ei edellytä yhdistyksen jäsenyyttä. 
Seuraa myös tapahtumia kotisivuiltamme: 
elakeliitto.fi/yhdistykset/muurame

KD Muurame. 50-vuotisjuhla ja 
vuosikokous pidetään to 24.11.2022 
Muuramen Työväentalossa, Nisu-

lantie 2, 40950 Muurame. Tilaisuudet alkavat 
50-vuotisjuhlalla klo 18, tervehdysten vas-
taanotto klo 17.30–18. Vuosikokous ja edus-
kuntavaalikatsaus juhlan jälkeen n. 19.30. 
Mukana puoluesihteeri Elsi Juupaluoma. Vuo-
sikokouksessa sääntömääräiset asiat. Musii-
kissa pianisti Hannu Ala, kahvitarjoilu ja arpa-
jaiset. Toivotamme kaikki osastonmme jäsenet 
lämpimästi tervetulleiksi!

JHl Muurame 754. Syyskokous 
To 10.11.2022 klo 17.30 Muu-

ramen työväentalolla. Esillä sääntömääräiset 
asiat ja muut asiat. Kahvitarjoilu. Tervetuloa.

Muuramen Golfseura ry. sään-
tömääräinen syyskokous järjes-

tetään tiistaina 22.11.2022 klo 18 alkaen. 
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset 
asiat. Kahvituksen vuoksi pyydetään en-
nakkoilmoittautumista www.muuramegolf.
fi -sivuston tapahtumakalenteriin kautta ma 
14.11.2022 mennessä. Hallitus.

Muuramen Eläkkeensaajat ry. sääntömää-
räinen syyskokous 10. päivänä marraskuuta 
klo 13. työväentalolla (hallitus kokoontuu klo 
12). Esillä sääntöjen §11 syyskokouksen asiat. 
Hallitus.

Kinkomaan kyläyhdistys. Tervetuloa Kinko-
maan kyläyhdistyksen avoimeen syyskoko-
ukseen ti 8.11. klo 17.30 alkaen Kinkomaan 
koululle, Purotie 2. (Sisäänkäynti kirjaston vie-
reisestä ovesta.) Kokouksessa mukana myös 
Muuramen kunnan sivistysjohtaja Jukka Koi-
visto sekä Osallisuus- ja kulttuuripäällikkö Jo-
hanna Pitkälä. Kokouksessa käsitellään sään-
tömääräiset asiat ja tutustutaan syyskyselyn 
vastauksiin. Tervetuloa uudet ja täällä jo pi-
dempään asuneet kinkomaalaiset. Lisätietoja: 
www.kinkomaankyla.net/syyskokous2022

Muuramen Marttayhdis
tys ry. Ti 8.11.2022 klo 18 

Nuorisoseurantalolla. Vinkkejä tehokkaa-
seen ja  helppoon kemikaalittomaan syys- 
siivoukseen Enjo-tuotteilla Terhi Jääskeläisen 
opastuksella. Seija Saksala esittelee Friend-
tex, Minus, Cellbes ja Yest mallistojen syys- ja 
talvivaatteita sekä asusteita. Iltapala 10 eur. Ei 
edellytä Marttojen jäsenyyttä. Tervetuloa!

Muuramen Seniorit ry. Shell Helmi 
Simpukan kabinetissa ke 9.11. Senio
riklubi, klo 12.30 omakustanteinen 

lounas, klo 13 Seniorit liikenteessä -luento,
Arpajaiset. Senioriyhdistyksen syyskokous
klo 14.15 käsitellään sääntöjen 10§:n mukaiset 
asiat. Kokouskahvit. Tervetuloa!

Muuramen Sotaveteraanikerho. 
Kokoonnumme ke 23.11.2022 klo 13 
Muuramen Seurakunnan tilaan (Vi-

rastotie 2). Vieraanamme on Kuuloliiton asian-
tuntija Margit Hassinen, joka kertoo ikään-
tyvän kuulosta, kuulokuntoutuksesta sekä 
kuulon ja muistin yhteyksistä. Kahviraha 5 €. 
Tervetuloa!

SPR Muurame. Ystävä
toiminnan ilta tiistaina 

15.11.22. klo 17.30 Mehtolassa (Mehtolannie-
mentie 121A). Istutaan yhdessä ystäväpiiriin 
kahvittelemaan! Ilmoita tulostasi 10.11. men-
nessä ja tarvitsetko kyydin tai voitko tarjota 
kimppakyytiä. Tervetuloterveisin Päivi, 050 
594 3229 ja Pirkko, 040 704 0516.
SPR:n Muuramen osaston sääntömääräinen 
SYYSKOKOUS pidetään to 17.11.22 klo 18.00 
Mannatuvalla, Virastotie 2 (R-kioskin alapuolella 
Pizzapuodin vieressä) Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Rajahongan vesiosuuskunnan syyskokous 
pidetään tiistaina 22. päivänä marraskuuta 
2022 klo 18. alkaen Keljonkankaan ABC-ase-
man kokoustilassa. Kahvitarjoilu! Tervetuloa! 
Vesiosuuskunnan hallitus.
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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 leh-
ti ilmestyy 23.11., paino valmiit ilmoitusaineistot 
jätettävä 16.11. mennessä. Tilaushinta Muura-
men ulkopuolelle 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.

Lähipalvelut

Opastusta 
Muuramen kirjastossa  
TORSTAISIN klo 13–15
Voit opetella tekstinkäsittelyn, sähkö-
postin, pankkiasioinnin ja verkossa
surffailun ensiaskeleita. Ohjaajana 
toimivat koulutetut vertaisoppaat.
VARAA AIKA kirjaston asiakaspalvelusta  
tai soittamalla kirjastoon 014 659 754.

IKÄIHMINEN
kaipaatko opastusta 

tietokoneen ja 
mobiililaitteiden käytössä?

 

Asianosaisten kuuleminen/ 
Muuramen kunta

Muuramen kunnan rakennusval-
vonta asettaa julkisesti nähtäväksi 
2.11.2022–17.11.2022 Maankäyt-
tö- ja rakennuslain (132/1999) 161 
§:n mukaisesta väliaikaisen ranta- 
pumppaamon, vesijohtojen ja 
sähkökaapelin asentaminen kiin-
teistöille 500-402-878-16, 500-402-
878-17, 500-402-878-8 (Maa-alue) 
Kultarannantien päässä. Yleistiedok-
siantoa käytetään, koska kuultavien 
asianosaisten tarkkaa lukumäärää ei 
tiedetä (hallintolaki 55 §).

Muuramen kunnan toimittamat yh-
dyskuntateknisten laitteiden sijoitta-
mista koskevat asiakirjat ovat nähtä-
villä kunnan virastotalon Elinkeinon ja 
kestävän kasvun osastolla (Virastotie 
8, 40950 Muurame) virka-aikana 9–15. 
Tapaaminen virastotalolla on sovitta-
va etukäteen. Aineistoon voi tutustua 
myös Muuramen kunnan verkkosivuil-
la: muurame.fi/kuulutukset.

Asiakirjoista voi nähtävillä olon aikana 
esittää kirjalliseen muistutuksen osoit-
teella Muuramen kunta, rakennus-
valvonta, PL 1, 40951 Muurame. Asia 
voidaan kuitenkin ratkaista, vaikka 
huomautusta ei annettaisi. 

Lisätietoja asiasta antaa lupainsinööri 
Juho-Matti Peltokangas, 050 478 0357, 
juho-matti.peltokangas@muurame.fi

Muuramessa 2.11.2022

Juho-Matti Peltokangas, lupainsinööri  

Muuramen kunta 

Elinvoiman ja kestävän kasvun 
lautakunta

www.muurame.fi/kuulutukset

KUULUTUS

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

Poikkeuksia aukioloajoissa: 
pe 4.11. vain omatoimi

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

KINKOMAAN
HERMORATAHIERONTA

Mäntykuja 2, Kinkomaa
Tarja Huostila
Myös lahjakortit

Puh. 040 534 3262
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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

Seuraava  Seuraava  
lehti  lehti  
ilmestyy  ilmestyy  
ke 23.11.ke 23.11.

Painovalmiit aineistot  
ke 16.11. mennessä: 
pekka.sell@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

Muuramen Kukka- ja  
Hautaustoimisto

Kannel
Kukkia myös kotiin kuljetettuna!
Virastotie 2 , alapiha

040 135 4060 / Kukkakauppa
040 654 1524 / Hautauspalvelut

KUN TAHDOT MYYDÄ  
– PYYDÄ PAIKALLINEN 
VÄLITTÄJÄ.

VESILAITOKSEN 
VIKA- JA HÄIRIÖ-

ILMOITUKSET:

Muina aikoina päivystys: 
0400 737 988

ma–to 7–15 ja pe 7–13.30  
Jari Oksman 

050 303 4260

 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

Suomen autoliike. Enemmän kuin autoliike.

Talvi tulee, oletko valmis?

205/55/16”

Lappi nastarenkaatLappi nastarenkaat
asennettuna 370e370e205/55/16”

Löydät meidät Muuramen autotalolta,  
Punasillantie 4, p. 044 0915815 
myynti@suomenautoliike.fi

Lisätietoja: Johanna Pitkälä, p. 050 595 3621 / 
johanna.pitkala@muurame.fi

Osta liput: muurame.fi/orffit 
Liput 10 e/kpl, ryhmälippu 35 e (sis. 4 henkilöä)

Lasten 
oikeuksien 

viikko

Muuramesalissa 
Ma 14.11. klo 18

Lastenmusiikkiorkesteri Orffit

URHEILUHIEROJA
Pekka Hyvärinen

Virastotie 2, 40950 Muurame
Puh. 050 516 7822
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