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Opettajille apua digi-asioihin
Henri Neva ja Taija Keskinen 
työskentelevät Muuramen 
kouluissa ja esiopetuksessa 
opettajien apuna kevääseen asti.
Kunnan esi- ja perusopetukseen on tä-
män lukuvuoden ajaksi palkattu kaksi 
digipeda-asiantuntijaa, Henri Neva ja 

Taija Keskinen. Heidän tehtävänään on 
auttaa opettajia tieto- ja viestintätekno-
logian (tvt) opetussuunnitelman täytän-
töönpanossa.

Kunta on saanut vuoden 2023 loppuun 
jatkuvaan digipeda-hankkeeseen 73 440 
euron tuen Opetus- ja kulttuuriministeri-
östä. Sillä pyritään saavuttamaan todelli-
nen kulttuurinmuutos opetustavoissa.

Taija Keskinen ja Henri Neva ovat jakaneet keskenään Muuramen koulut. Käytännössä he työskentelevät sekä virastotalon työhuoneessaan että ympäri kuntaa muiden 
opettajien parissa.

– Emme tulleet vaihtamaan videotyk-
keihin lamppuja, vaan antamaan opettajil-
le rohkeutta ja osaamista digiasioiden läpi-
vientiin opetuksessa, Henri Neva tiivistää.

Luokanopettajan vaikea päätös
Muuramen opetuksen kehittämispäällik-
kö Raija Kattilakoski on Nevan ja Keski-
sen aloittamisesta mielissään. Henri Neva 

on tuttu monille muuramelaisille jo en-
nestään, sillä hän toimii luokanopettajana 
Mäkelänmäen koulussa.

Nyt henkilökohtaiseen opetustyöhön-
tulee tauko. Oma tuttu luokka suorittaa 
alakoulunsa loppuun ilman häntä.
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Sienimestarin ja muut herkut saat myös verkkokaupastamme KOTIPIZZA.FI. Ota PEKONI lisätäytteeksi saat ÄIJÄMMÄN version :)

Kotipizza Muurame

Puh. 0400 420 409, Avoinna:ma-la 10.30-21, su 
11-20

Setäläntie 2, 40950  Muurame

Marko: 0400-188565
Sami: 0440-775515

www.lampopalvelu.com
info@lampopalvelu.com
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Tarjoamme Ecsterin kilpailukykyistä rahoitusta!
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PARISUHDEILTA
TO 29.9. KLO 18-19.30

OS.VIRASTOTIE 2

KÄY SEURUSTELEVILLE, KUIN
SUHTEESSA JO OLEVILLE. TULE YKSIN

TAI PUOLISON KANSSA.

 
TULE KUUNTELEMAAN MILLAISISTA

PALIKOISTA PARISUHTEEN TALO
RAKENTUU!

Kuolleet: Väinö Kalevi Häkkinen 93 v., 
Raili Aira Annikki Lahtinen 85 v., Leena 
Riitta Liukkonen 73 v., Reijo Matti Antero 
Viitanen 77 v.

Kastetut: Nelli Aurora Alusniemi, Miika 
Lauri Sakari Hambly, Miska Niki Vincent 
Hambly, Lenni Reima Aukusti Laihonen, 
Tuure Matti Yrjänä Lappalainen, Eliel Vil-
jami Kellosaari, Venla Viola Varjoranta

Kuulutetut: Janne Markus Kilpeläinen ja 
Piia Mirkka Hillevi Perälä 

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

JUMALANPALVELUKSET
Su 25.9. Messu klo 10, Jumalan huolenpito. 
Myllykoski, Karjalainen, Laasio ja Ukule-
le-kurssin osallistujat

Su 2.10. Mikkelinpäivän perhemessu 
klo 10, Ilvesmäki, Karjalainen, Hokkanen, 
Lohiniva. 

Su 2.10. AIR-messu klo 16. Puhujana 
Kansanlähetyksen Keski-Suomen piirijoh-
taja Harri Alatupa, musiikissa Messubän-
di, lapsille (yli 3 v.) omaa ohjelmaa ulkona. 
Runsas välipala ja kahvia tarjolla klo 15.15 
alkaen.

To 6.10. Vanhusten viikon messu Nuo-
risoseuran talolla klo 12, kuljetus. Ks. 
Diakonia.

La 8.10. Taizé-messu klo 18. Tervetuloa 
rauhalliseen musiikin, rukouksen ja teks-
tien rytmittämään ehtoollispalvelukseen! 
Hagman, Laasio, Karjalainen, Mikko Miet-
tinen.

Su 9.10. Messu klo 10, Kristityn vapaus. 
Hagman, Laasio ja Virsiveljet.

DIAKONIA
To 22.9. klo 12-14 Lähimmäisen kam-
mari Nuorisoseurantalolla, bingo, Pirk-
ko Vuorinen (SPR).

To 29.9. klo 12-14 Lähimmäisen kam-
mari Nuorisoseurantalolla, Sirpa Lahti-
nen (Muuramen kunta).

To 6.10 klo 12-14 Lähimmäisen kamma-
ri, Vanhusten viikon messu Nuorisoseuran-
talolla. Mia Hagman, Johanna Laasio, Hanna 
Forsman. Keittolounas ja täytekakkukahvit. 
Maksuton kuljetus: Isolahti ja Rannankylä: 
Tuomas Niemisen taksi p. 050 411 3241. Kes-
kusta, Vihtalahti, Niittyaho, Saarenkylä ja 
Kinkomaa: Janne Vuorelan taksi p. 040 704 
4400. Ilmoittautuminen suoraan takseihin. 

Ma 10.10. klo 13-14 Aikuisten kehitys-
vammaisten hartaus- ja kahvihetki Väis-
tötilan salissa. Forsman, Kataikko

To 11.10. klo 11-13 Vihtalahden Lähim-
mäisen kammari Kukkaniemessä. Lounas 
ja kahvit, hartaus, pientä ohjelmaa. Forsman, 
Florin, Virtanen.

Ke 12.10 klo 15-16 Kahvia- ja juttuseuraa 
ikäihmisille Mannatuvalla (os. Virastotie 
2), Johanna Kotkavuori-Lindqvist.

To 13.10. klo 12-14 Lähimmäisen kamma-
ri Nuorisoseurantalolla. Aiheena: Kohti hy-
vinvointialuetta, kunta, vanhus -ja vammais-
palveluiden johtaja Tiina-Emilia Seppänen.

To 22.9 klo 13–15 Askartelua Mannatu-
valla, Helena Salomaa, Anna Sainpalo.

Ruokapankki Mannatupa (Virastotie 2, 
Pizzapuodin vieressä), auki ma, ke ja pe, ruo-
kajakelu klo 10–11. Kahvi- ja puurotarjoilu. 
Pe klo18–18.30 leipäjakelu. Ruokapankki, p. 
050 3548 844.

Mannatuvan kautta voi tilata korjausompe-
lua ja tietokonehuoltoa. Tiedustelut ja tila-
ukset p. 050 3548 844.

Vastaanotto diakoniatoimistoon ajanva-
rauksella: Kirsti Kataikko, p. 050 5943 225. 
Hanna Forsman, p. 050 5943 226. Etsivä 
vanhustyöntekijä Johanna Kotkavuori p. 040 
3525 662, tavoitettavissa ma-to klo 15–17. 
Lämpimät kiitoksemme lahjoituksestan-
ne Diakonian 150-vuotis -juhlakeräykseen: 
Pirjo ja Simo Minkkinen, Päivi Kylmälahti, 
Kirsi Niemelä, Pirkko Hammaren, Anja Aho, 
Suvi-Jaana Aho, Liisa Lehtonen ja Kokeneet 
Konkarit Kinkomaalta, Muuramen sosiaali-
palvelut kukkatervehdys. Keräyksen tuotto 
690€ (lupanro RA 120200/1177)

LÄHETYS

Ti 18.10 klo 12-13.30 Lähetyspiiri  
Väistötiloissa

YLEINEN SEURAKUNTATYÖ

SE LÖYTYI! Tervetuloa kohtaamaan ja 
keskustelemaan! Tarjoamme kahvit. Missio-
vapaaehtoisemme tavattavissa lauantaisin 
(24.9.–15.10.) Halpahallin kahviossa klo 12-
14 ja Mannatuvalla klo 18-20. 

Ke 21.9. klo 18 Mitä järkeä uskossa on? 
-luento ja keskustelua Virastotie 2:ssa. Pu-
hujana kirkkoherra Heikki Myllykoski, kah-
vitarjoilu. Sinä joka kyselet, epäilet tai ehkä 
pidät uskoa täysin järjettömänä, tervetuloa 
mukaan!

Torstaipiiri kokoontuu joka torstai 
Mannatuvalla klo 8-9. Keskustelua, kah-
vittelua ja rukousta. Mia Hagman ja Jukka 
Tapiola.

To 22.9. ja 6.10. klo 10-12 Kokeneet Kon-
karit Kinkomaan koululla (Purotie 2, si-
sään koulun alapihan kautta, ovi talon pää-
dyssä). Mukavaa kahviseuraa ja yhdessäoloa 
erilaisten teemojen ympärillä. Lisätietoja 
Päivi Honkonen p. 050 594 3229.

Su 25.9. ja 9.10 klo 12-14 AIR-raamis, 
kaikille avoin raamattupiiri Virastotie 2:ssa. 
Klo 12 yhteinen lounas, klo 12.30 alk. ope-
tusta ja keskustelua. Tule vahvistumaan ja 
rakentumaan yhteisestä uskosta! Lisätietoja 
Mialta, p. 050 594 3238.

Su 25.9. ja 9.10. AITO-ilta Mehtolassa 
klo 15-19. Klo 15-17 hengailua, pelailua, 
pientä purtavaa. Klo 17-19 päivän aihe, kes-
kustelua, laulua ym. Huom! 9.10. Musakerta, 
mukana Anna-kanttori. Soitellaan ja laule-
taan yhdessä. Ota oma soitin mukaan. Jos 
lastenhoitotarve, ilmoita viim. Aito-iltaa ed. 
perjantaina, Ella Wihinen, p. 050-5943224, 
ella.wihinen@evl.fi.

Ma 26.9. ja 10.10. klo 18.30-20.30 Sanaa 
ja saunaa -raamattupiiri miehille Meh-
tolassa. Lisätietoja: Raine Äyräväinen, p. 
040 777 0082.

Ti 27.9. klo 10-12 Ikinuorten ilopii-
ri Mehtolassa, Ritva Pietikäinen ja Päivi 
Honkonen (p. 050 594 3229). Ti 4.10. vetäjä-
nä Ritva Saras. Mukavaa kahviseuraa ja yh-
dessäoloa erilaisten teemojen ympärillä.

To 29.9. klo 18-19.30 Parisuhteen pali-
kat -ilta, os. Virastotie 2. Illan aikana tar-
kastelemme itseämme ja parisuhdettamme 
pala kerrallaan, iloa ja luovuutta unohta-
matta. Tule kuuntelemaan millaisista pali-
koista parisuhteen talo rakentuu! Olet ter-
vetullut yksin tai seurustelukumppanin / 
puolison kanssa. Lisätietoja Päivi Honkonen 
p. 050 594 3229.

To 29.9. Gospel Goes to Muurmanni 
-ilta alk. klo 20 Ravintola Muurmannissa. 
Musassa The Mission Men (Mikko Hilden, 
Jari Lampila, Juha Souru ja Raine Äyräväi-
nen). Vapaa pääsy, tarjolla pientä iltapalaa. 

Pe 30.9. klo 18 AIR-ilta Leppiniemillä, 
Teerentie 2 (Markus, p. 050 049 6046). Ilta 
on kaikille avoin ja sisältää opetusta, yhteis-
laulua ja rukousta lämpimässä luottamuksen 
ilmapiirissä.   

Ke 5.10. klo 17-18 UUSI kaikille avoin 
Raamattupiiri NETISSÄ.  Raamatun lu-

kua, alustus päivän tekstiin, keskustelua 
aiheesta ja sen merkityksestä omassa elä-
mässä. Kokoontumiset: 5.10., 2.11., 16.11., 
30.11. ja 14.12. Lisätietoja ja ilmoittautumi-
set edelliseen päivään mennessä: paivi.hon-
konen@evl.fi. 

La 8.10. klo 10-17.30 Naistenpäivä - 
Jumalan silmissä kaunis!  Mehtolassa 
(Mehtolannimentie 121 a). Katso itsesi kau-
niiksi, ehjäksi ja arvokkaaksi. Tule omaku-
vatyöpajaan, jossa etsitään rakastavaa ja 
myötätuntoista katsetta itseen voimautta-
van kuvaprosessin avulla. Jokainen osallis-
tuja saa päivän päätteeksi itsestään ammat-
tilaisen ottaman kuvan s-postiin. Hinta 35 
€, sis. ruoan, kahvin ja iltapalan. Lisätieto-
ja ja sitovat ilm. pe 30.9. mennessä, aikuis-
työntekijä Päivi Honkonen, p. 050 594 3229 
/ paivi.honkonen@evl.fi. 

Ti 11.10. klo 14 Pyhän äärellä -hartaus-
hetki Koskikodilla, Virastotie 11, Päivi 
Honkonen.

NUORISO
Torstaikerho joka torstai (22.9., 29.9., 
6.10., 13.10.) klo 13.30-16.00 Kinkomaan 
koulun alakerrassa. Tervetuloa alakoului-
käiset! Tarjolla pientä välipalaa, vapaata 
oleilua, hartaushetki, pelailua, askartelua, 
mahdollisuus tehdä läksyjä.

Lyhty-ilta to 22.9. ja pe 7.10. klo 17.30-
19.30 Kinkomaan koulun alakerrassa. 
Tervetuloa 4-8-luokkalaiset! (Huom! joka 
toinen kerta torstai, joka toinen kerta per-
jantai).

Pelikerho pe klo 16-18 Väistötilassa. 
Vetäjinä Akseli, Viivi ja Henna.

Nuortenillat pe klo 18-22 Väistötilassa. 
Huom! 30.9. EI ole nuorteniltaa, olemme 
isosleirillä.

LAPSET JA PERHEET
To 22.9. klo 17.30–20.30. Virkkaa, värk-
kää, väkerrä -käsityöilta Mehtolassa. 
Voit ottaa mukaan oman käsityösi ja ideoi-
daan yhdessä tulevaa. Mahdollisuus saunoa 
ja tarjolla pientä iltapalaa. Tervetuloa kaik-
ki erilaisista käsitöistä kiinnostuneet!

La 24.9. Syyspäivä Mehtolassa klo 14–
18. Ohjelmassa melonnan taitojen opette-
lua asiantuntijan opastuksella. Aikaa voi 
viettää myös luontopolulla, saunoen (myös 
rantasauna lämpiää), uiden, makkaraa gril-
laten ja omia eväitä maistellen. Yhteinen 
aloitus klo 14.30. Ilm. anna.sainpalo@evl.
fi tai tekstiviestillä: 050 594 3228.

MUSIIKKI
Keskiviikkoisin klo 18 Tauonpaikan har-
joitus kirkossa. 

To 22.9. klo 18 Sävelsiskojen harjoitus 
kirkossa

To 29.9. klo 16 Virsiveljien harjoitus kir-
kossa

To 6.10. ja to 13.10. klo 16 Virsiveljet ja 
klo 18 Sävelsiskot kirkossa
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Jatkoa sivulta 1
– Päätös ryhtyä digipeda-asiantuntijaksi 

oli sikäli vaikea, että nyt olisi ollut kuu-
tosluokka edessä. Olisi ollut kiva vetää 
loppuun asti tutun ryhmän kanssa. Olen 
kuitenkin tehnyt oikean päätöksen ja odo-
tan työtä innolla. Jos tätä olisi kysytty 
vuoden päästä, niin silloin se olisi ollut 
helppo päätös, Henri puntaroi.

Digitutorista asiantuntijaksi
Luokanopettajalle digitaitojen opettami-
nen ei ole uutta, sillä Neva on toiminut 
digitutorina koulussaan. Digitutorit ovat 
opettajakunnassa nimettyjä henkilöitä, 
jotka auttavat kollegoitaan digitaalisen 
opetussuunnitelman käytäntöön viemi-
seen liittyvissä asioissa.

Digipeda-asiantuntijana hän saakin 
käytännössä tehdä samaa työtä, mutta 
täyspäiväisesti ja koko kunnan alueella.

– Käytännössä vedin digitutorin haalarin 
päälle heti kun aloitin luokanopettajana. 
Nyt saan keskittyä teemaan kunnolla, sik-
si halusinkin tähän tehtävään. Kun tekee 
luokanopettajan hommaa ja toimii lisäk-
si digitutorina, ei usein pysty auttamaan 
niin hyvin kuin toivoisi, Neva kuvailee.

Opetuspelien osaaja yliopistosta
Raija Kattilakoski kertoo, että digipe-
da-asiantuntijoita haettiin ensisijaisesti 
oman opettajakunnan joukosta. Taija Kes-
kinen löytyi kuitenkin ulkopuolelta. Hän 
on vasta valmistunut ruotsin aineenopet-
taja, jolla on jo paljon kokemusta digitaa-
lisuuden hyödyntämisestä opetuksessa.

Ei kuitenkaan pidä 
tehdä asioita vain digin 
takia, vaan sillä täytyy 
saada aitoa lisäarvoa 
oppimiseen.

– Olen ollut tekemässä muun muassa 
oppimispeliä ruotsin kielen opiskeluun. 
Siinä digitaalisuus on selvä voimavara, 
koska monella on ruotsin kielen opiske-
lun kanssa motivaatio-ongelmia, Taija 
Keskinen toteaa.

– Parhaimmillaan digin käyttäminen 
on tosi motivoivaa oppilaille. Joskus sitä 
käytetään liian vähän, koska opettajil-
la ei ole riittävästi taitoja tai uskallusta, 
Henri arvioi.

– Ei kuitenkaan pidä tehdä asioita vain 
digin takia, vaan sillä täytyy saada aitoa 
lisäarvoa oppimiseen, Taija lisää.

– Digipeda-asiantuntijana pitää lukea 
opettajia, mitkä ovat heidän taustansa 
näissä asioissa. Ei pidä kuormittaa esitte-
lemällä uusia juttuja joka päivä, jos se koe-
taan liialliseksi. Joku toinen taas voi olla 
kiinnostunut uutuuksista, Henri miettii.

Neva ja Keskinen odottavat innokkaina 
uuden Mäkelänmäen koulun valmistumis-
ta. Siellä tulee olemaan uutuuksia, kuten 
virtuaalitodellisuuden oppimispelien tar-
peisiin rakennettu luokkahuone.

TEKSTI: ANSSI KOSKINEN

Uinti helpottuu korjaamalla 
yleiset virheet
Uimahalli Aallottaren syksyssä 
on ollut kaksi suosittua 
uutuutta, perheuinti ja aikuisten 
uintikurssi. 

Aikuisten uintikurssi on siinä mielessä 
uusi asia, että nyt sitä ohjaavat kunnan 
uimaopettajat. Aiemmin ryhmä oli uima-
seura Swimming Jyväskylä ry:n vetämä. 
Myös ajankohtana on vaihtunut arki-il-
lasta sunnuntaiaamuun.

– Palautteen mukaan Swimmingin ope-
tus oli jopa liian positiivista. Moni kävijä 
kaipasi henkilökohtaisempaa, korjaavam-
paa uimaopetusta, jossa keskitytään tek-
niikan parantamiseen. Tähän toiveeseen 
on nyt vastattu, kertoo Muuramen uima-
hallin esimies Riikka Uurtio.

Kunnan uimaopettajilla on vankka koke-
mus uimaopetuksesta. Uurtion mukaan 
se näkyy tavassa, jolla uintia opetetaan.

– On paljon aikuisia, jotka osaavat uida 
jollain tavalla, mutta huonon tekniikan 
vuoksi uinti väsyttää, eikä jaksa uida niin 
paljon kuin haluaisi. Usein uidaan pää 
pystyssä, tai tehdään muita perusvirheitä, 
joita pyrimme korjaamaan, Uurtio sanoo.

Perheuintia taaperoille ja  
koululaisille
Perheuinti vastaa tarpeeseen saada ohjat-
tua matalan kynnyksen polskimista myös 
perheen pienimmille yksivuotiaista lähtien.

Toimintaa on kahden ohjaajan vetämä-
nä isossa ja pienessä altaassa. Paikalle voi 
tulla myös kouluikäisen lapsen kanssa.

– Se on hyvä tapa tutustua uimahalliin, 
jos lapsi kokee esimerkiksi arkuutta, Riik-
ka Uurtio rohkaisee.

Koululaisilla paljon käyntejä
Koululaisten uimataitoprosentti on Muu-
ramessa lähellä sataa vuodesta toiseen.

– Toki siihen vaikuttaa se, että kunta 
antaa perusopetukselle niin paljon mää-
rärahoja, että uimahallille voidaan tulla 
monta kertaa. Pystymme opettamaan, 
kun kertoja on tarpeeksi, Uurtio näkee.

Aikuisten uintikurssit kestää neljä viik-
koa ja kurssien aiheet vaihtuvat. Seuraa-
van kurssin aiheena on viikolla 40 alkava 
rintauinnin ja sukelluksen perusteet, jossa 
keskitytään perusvirheiden korjaamiseen. 
Viikolla 45 alkaa kuntouinti kevyemmäksi. 
Kurssien aikana halli on suljettu muulta 
toiminnalta.

 Riikka Uurtio muistuttaa, että kunto-
salin puolella järjestetään kuntosalineu-
vontaa perjantaisin kello 14–15. Ohjaus 
sisältyy kuntosalilipun hintaan. 

Ajankohtaista tietoa uimahallin ja kun-
tosalin toiminnoista löytyy uimahallin 
verkkosivuilta: 
muurame.fi/uimahalli-kuntosali-aallotar

TEKSTI JA KUVA; ANSSI KOSKINEN

Taija Keskinen ja Henri Neva ottavat haasteen vastaan hymy huulillaan. 
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Nisulanmäen koulun alueella on tehty 
kuluneen syksyn aikana tavallista enem-
män ilkivaltaa. Muuramen kunnan ravit-
semispäällikkö Ilja Saralahden mukaan 
ikkunoita on rikottu parikymmentä kap-
paletta.

Kunnan kiinteistöpäällikkö Reijo Koi-
vuniemi kertoo, että kunnalla ei ole vakuu-
tusta ilkivaltaa vastaan. 

– Rakennukset on vakuutettu tuhoutu-
misen varalle. Ilkivaltavakuutukset ovat 
niin kalliita, ettei sellaisia kannata ottaa. 
Tavallisesti tässä kohteessa kuluu viitisen 
tuhatta euroa vuodessa ilkivallan aiheut-
tamiin kuluihin. Kuulostaa, että laskusta 
tulee nyt suurempi, Koivuniemi toteaa.

Muun muassa lukion isot viistot kattoik-

Ilkivalta on lisääntynyt Nisulanmäen koululla
kunat ovat säröytyneet. Niiden vaihtami-
nen maksaa jopa tuhansia euroja. Tavalli-
senkin ikkunan vaihtamisen kustannus on 
satoja euroja. Myös uimahallin ikkunan 
vaihtaminen on erityisen kallista.

– Lukion isojen ikkunoiden vaihtami-
nen onnistuu vasta syyslomalla, koska 
sisäpuolelle on rakennettava telineet. Toi-
votaan että säröytyneet ikkunat kestävät 
syyssateet siihen asti, Saralahti sanoo.

Ilkivallantekijät ovat olleet asialla usei-
na viikonloppuina. Rakennuksen katolle 
on tunkeuduttu ja sieltä on rikottu ilmas-
toinnin venttiileitä. Sadevettäkin on tullut 
sisään kattoikkunoiden kautta.

– Pihoja kiertäville kiinteistönhoitajille 
katon tarkistaminen on mahdoton tehtävä 

Uimahalli on suljettu muulta toiminnalta 
uintikurssien aikana. 

työajan puitteissa. Tässä on aika tavalla 
kattopinta-alaa, Saralahti toteaa. 

Pihalla on rikottu autojen lämmitystolp-
pia. Lisäksi paikkoja on sotkettu maalaa-
malla, tussaamalla ja roskaamalla. Alueel-
ta siivotaan viikoittain suuri määrä roskaa, 
joka ei ole osunut roskikseen. 

Saralahti on useamman kerran häätänyt 
nuorisoa ruokalan lastaussillalta, joka on 
suosittu viikonlopunviettopaikka.

– Siinä voi luvatta ladata puhelinta, joten 
se houkuttelee. Luulen että monien lasten 
vanhemmat eivät tiedäkään tästä sotke-
mis- ja rikkomisongelmasta, siksi tämä 
on hyvä saattaa yleiseen tietoon.

TEKSTI: ANSSI KOSKINEN

Muuramen valtuuston kokous pidetään 
Virastotalon valtuustosalissa  
maanantaina 10.10.2022 kello 17.

Kokouksen asialista on nähtävänä  
kunnan verkkosivuilla 6.10.2022
muurame.fi.

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

Muurame 21.9.2022

Ville Väyrynen
valtuuston puheenjohtaja

www.muurame.fi

KOKOUSKUTSU

On paljon aikuisia, jotka 
osaavat uida jollain 
tavalla, mutta huonon 
tekniikan vuoksi uinti 
väsyttää.
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Liisa Leikola aloitti elokuussa 
Muuramen sivistyspalveluiden 
sihteerinä. 
Nyt hänen työpisteensä sijaitsee virasto-
talossa, mutta kokemusta on kertynyt mo-
nesta muustakin paikasta Muuramessa. 
Aiemmin tutuiksi ovat tulleet Leikarin, 
Mäkelänmäen, Niittyahon ja Kinkomaan 
koulut.

Leikola aloitti iltapäivätoiminnan vas-
tuuohjaajana vuonna 2008. Sen jälkeen 
hän siirtyi opetuspalveluiden suunnit-
telijan viransijaiseksi lukuvuosien 2013–
2015 ajaksi vastaten koko Muuramen 
kunnan iltapäivätoiminnan järjestämi-
sestä ja kehittämisestä.

– Olen pitänyt Muuramen kunnasta 
työnantajana erityisesti juuri siksi, että 
täällä on päässyt kerryttämään ja käyt-
tämään osaamistaan monissa eri tehtä-
vissä, Liisa Leikola kuvailee.

Hyviä muistoja virastovuosilta
Sivistystoimen sihteerin tehtävä kiinnosti 
etenkin siksi, että siinä on paljon kytkök-

Paluu virastotaloon
siä tutuksi tulleeseen koulumaailmaan. 
Toisaalta Leikola pääsee ottamaan hal-
tuun myös aivan uusia osa-alueita ja työs-
kentelytapoja.

– Minulle jäi paljon hyviä muistoja vi-
rastovuosilta ja on ollut hienoa palata tä-
män mahtavan porukan pariin.

Leikolan juuret Muuramen kuntaor-
ganisaatiossa ulottuvat jo noin 15 vuo-
den taakse. Kunta tuli tutuksi ammat-
tikorkeakouluopintoihin liittyvien 
harjoittelujaksojen kautta. Hän valmis-
tui sosionomiksi Jyväskylän ammat-
tikorkeakoulusta (suuntautuen eri-
tyiskasvatukseen ja vammaistyöhön) 
vuonna 2008.

Liisa Leikola harrastaa liikuntaa monipuolisesti. Hän on opiskellut myös personal 
traineriksi.Hienoa palata 

tämän mahtavan 
porukan pariin.

Liikuntaa iloksi ja opiksi
Leikolan harrastuksiin kuuluu erityisesti 
monipuolinen liikunta. Liikkuva Muura-
me – työryhmän jäsenyys innosti hänet 
myös liikuntaopintojen pariin.

Hän opiskeli äitiysloman ja hoitova-
paan aikana liikuntalääketieteen perus-
opinnot Itä-Suomen avoimessa yliopis-

tossa ja personal trainerin tutkinnon 
Nordic Health Academyssa.

– Tätä osaamista pääsin käyttämään 
Nisulanmäen koulun oppilaiden hyväk-
si koulu PT-projektin muodossa vuonna 
2020, Leikola kertoo.

TEKSTI JA KUVA: ANSSI KOSKINEN

Tuuletustapahtumat ovat kansallispuku-
harrastajien vapaamuotoisia tapaamisia 
ja sellainen järjestettiin Muuramessa ensi 
kertaa elokuussa. Paikalla oli kymmen-
kunta kansallispuvussa ja toinen moko-
ma asiasta kiinnostuneita ihastelemassa 
värien harmoniaa ja kädentyötä. Vanhan 
Korpilahden puku on kuvassa keskellä, 
vihreä hame ja punainen yläosa.

TEKSTI JA KUVA: SUVI-JAANA AHO

Kansallispukuja 
tuuletettiin 
Tasankolassa

– Melko pian valmistumisen jälkeen 
aloitin työt Muuramen iltapäivätoimin-
nassa ja sillä tiellä ollaan edelleen.

Suuruskankaalla 
vesitutkimuksia
Vesilaitos teettää Suuruskankaan alueel-
la vesitutkimuksia. Tutkimukset alkavat 
nyt syyskuussa ja jatkuvat vuoteen 2024 
saakka. Tänä syksynä alueella kulkee tut-
kimus- ja kairauskalustoa. Kalustoa liiku-
tellaan pääsääntöisesti olemassa olevia 
tiestöjä ja ulkoilureittejä pitkin. 

Tutkimusten tavoite on turvata laadu-
kas talousveden saanti pitkälle tuleviin 
vuosikymmeniin.

Vesilaitos peräänkuuluttaa alueella 
liikkuvilta varovaisuutta. Tutkimuspai-
kat kannattaa kiertää mahdollisuuksien 
mukaan.

OMAKUVATYÖPAJA,
VOIMAUTTAVAA  KUVAUSTA 
 LUONNOSSA

SITOVAT  ILMOITTAUTUMISET
 PE 30.9. MENNESSÄ
PÄIVI  HONKONEN  
P. 050 5943  229/
       paivi.honkonen@evl.fi

NAISTENPÄIVÄ
JUMALAN SILMISSÄ KAUNIS!
LA 8.10. KLO 10-17.30
Mehtolanniementie 121 a

35€/HENKILÖ  (SISÄLTÄÄ
RUOAT, AMMATILAISEN
OTTAMAN  KUVAN )

TAIZE-MESSU KIRKOSSA KLO 18
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Yritysosto avaa mahdollisuuksia moneen
OmistajaKS -omistajan-
vaihdoksista elinvoimaa 
ESR-hanke starttasi 
helmikuussa. Hanke 
auttaa, edistää ja aktivoi 
omistajanvaihdoksia 
– siis yrityskauppoja, 
sukupolvenvaihdoksia ja 
jatkajan löytymistä. 

Teemme yrityskartoituksen, suun-
nittelemme yhdessä yrityksen 
kanssa jatkotoimenpiteet ja au-
tamme löytämään oikeat kanavat 
ja asiantuntijat – tavoitteenamme 
aina auttaa yrittäjää omassa tavoit-
teessaan.

Tällä hetkellä hankkeen piirissä 
on 115 keskisuomalaista yritystä, 
joita autamme omistajanvaihdos-
ten eri vaiheissa.

Keski-Suomessa lähes 40% pk- ja 
mikroyrityksistä ilmoittaa luopu-
vansa yritystoiminnasta seuraa-
van 5 vuoden aikana. Keskeisin 
haaste on jatkajan löytäminen.

Tämä tilanne avaa mahdolli-
suuksia uuden yrityksen perusta-
jille, mutta myös toimiville yrityk-
sille. Jos aloitat yritystoiminnan 
alusta, kestää lähes poikkeukset-
ta useamman vuoden, ennen kuin 
yritystoiminta on kannattavalla 
tasolla ja saat siitä elantosi. Toi-
saalta, ostamalla toimivan yrityk-
sen osaksi omaa yritystä voit kas-
vattaa omaa bisnestäsi nopeasti ja 
tehokkaasti orgaanista kasvua no-
peammin.

Kannustan toimivia ja kasvuha-
kuisia yrityksiä pohtimaan yritys-
ostoa nimenomaan näiden luopu-
vien yritysten osalta. Ostamalla 
yrityksen tai osan siitä voi kasvaa 
nopeammin, lisätä oman yrityksen 
osaamista, lisätä tarjoomaa ja pal-
veluvalikoimaa, laajentaa omista-
japohjaa, uudistaa jakelukanavia, 
laajentaa markkina-aluetta ja jopa 
kansainvälistyä.

Hanke käynnissä vielä vuoden
Samalla haluan muistuttaa uuden 
yrityksen perustamista harkitse-
ville, että kannattaa tarkistaa, mitä 
maakunnassamme on myynnis-

sä, koska toimivan yrityksen os-
taminen on varmasti nopeampi ja 
riskittömämpi vaihtoehto. Useat 
luopuvat yrittäjät haluavat myös 
olla siirtymävaiheessa tukena ja 
mentorina jatkajalle, tätä mahdol-
lisuutta ei uutta yritystä perustet-
taessa ole.

OmistajaKS -hanke toimii vielä 
vuoden verran, joten nyt kannattaa 
tulla mukaan hyödyntämään kaik-
ki hankkeen työkalut, koulutukset, 
kanavat ja asiantuntijat.

Hankkeeseen pääsee mukaan 
helposti soittamalla minulle, jon-
ka jälkeen sovitaan tapaaminen ja 
mietitään juuri kyseisen yrityksen 
tilanne, tarpeet ja toimenpiteet. 
Jos sukupolvenvaihdos, yrityksen 
myyminen tai ostaminen on mie-
lessä, kannattaa soittaa ja tulla 
mukaan hyödyntämään hankkeen 
tarjoamat maksuttomat palvelut.

Yhteystiedot:
Projektipäällikkö  
Oili Eronen 
oili.eronen@yrittajat.fi,  
p. 040 6744 858

Lisää tietoa hankkeesta ja  
yhteydenottolomake löytyvät:
yrittajat.fi/aluejarjestot/keski-suomen- 
yrittajat/toimintamme/keski-suomen-
yrittajien-hankkeet/omistajaks-hanke/

Yritysasiantuntija  
Janne Teppo
Muuramen kunta
janne.teppo@muurame.fi 
p. 050 304 8452

Oili Eronen

Muuramen kirjasto alkaa 
tänä syksynä järjestää 
yleisötilaisuuksia, joissa 
käsitellään lukutaitoa eri 
näkökulmista. Tilaisuuksiin 
on vapaa pääsy ja ne pidetään 
valtuustosalissa (Virastotie 8).

Kuvanlukutaidosta tulee luennoimaan 
muuramelainen valokuvaaja Han-
na-Kaisa Hämäläinen, joka voitti vuo-
den 2021 parhaan lehtikuvan palkinnon, 
sekä valittiin vuoden kuvajournalistik-
si. Kuvanlukutaidon avoin yleisöluento 
järjestetään 12.10. klo 18. 

Kriittisestä lukutaidosta tulee luen-
noimaan CRITICAL-hankkeen (STN) 
www.educritical.fi  vuorovaikutusvas-
taava ja Jyväskylän yliopistossa väi-
töskirjaa lasten ja nuorten kriittisestä 
lukutaidosta valmisteleva tutkija Eli-
na Hämäläinen. Kaikille avoin luento 
kriittisestä lukutaidosta 16.11. klo 18.

Muuramen kirjasto on saanut Alue-
hallintovirastolta rahoituksen Kansalli-
seen lukutaitostrategiaan pohjautuval-
le Tietotaitoa arkeen – monilukutaitoa 
kaikelle kansalle -hankkeelle. Hankeen 
puitteissa toteutetaan vuoden 2023 lop-
puun mennessä kuusi yleisötilaisuutta 
monilukutaidon eri osa-alueista.

Kirjasto koostaa monilukutaitohank-

Monilukutaito-hanke 
käynnistyy Muuramessa

voin; kun luemme ja katsomme uutisia, 
kuuntelemme äänikirjoja ja podcasteja, 
kirjoitamme ja äänitämme pikaviestejä.

Tekstien lukeminen ja tuottaminen 
edellyttää monilukutaitoa eli taitoa lu-
kea, ymmärtää ja tulkita sekä kirjoittaa ja 
tuottaa monimuotoisia tekstejä erilaisissa 
ympäristöissä ja erilaisin välinein. (Oph, 
Kansallinen lukutaitostrategia 2030).

Loppuvuodesta 2021 julkaistun Kan-
sallisen lukutaitostrategian 2030 kes-
kiöön on nostettu monilukutaidon 
vahvistaminen. Monilukutaidon ke-
hittäminen antaa sinulle valmiudet ar-
vioida tietoa, väitteitä ja mielipiteitä, 
tarvittaessa myös haastaa niitä. Et jää 
keskustelusta syrjään, et ole helpos-
ti höynäytettävissä ja osaat toimia vas-
tuullisesti.

TEKSTI: TUIRE VESTERINEN

keen aihepiireihin liittyviä vinkkilistoja 
ja muuta tietoa paperiversiona, someen 
sekä sivustolle muurame.fi/kirjasto.

Luentojen lisäksi hankkeeseen liittyy 
myös kaksi kaikille avointa kirjoitta-
misen lyhytkurssia. Ensimmäinen nel-
jän kokoontumiskerran kurssi järjeste-
tään marraskuussa, ja toinen vastaava 
lyhytkurssi on tarkoitus toteuttaa maa-
liskuussa 2023. Kirjoittajapiirit kokoon-
tuvat kirjaston tiloissa (os. Virastotie 8), 
syksyn aloitus ma 7.11. klo 17.30.

Hanna-Kaisa
Hämäläinen
Kuvajournalisti ja 
valokuvaaja

KUVANLUKU
-TAITO

MUURAMEN
KIRJASTO
KE 12.10.
KLO 18

LUKULEMMIKKI
Muuramen kirjastossa 

tiistaisin klo 17-18 
Iita on 7-vuotias glen of imaalinterrieri.
Iita on rauhallinen, lempeä ja iloinen.

Iita on läpäissyt Suomen Karva-kaverit
ry:n soveltuvuuden arvioinnin.

Lukulemmikin tehtävänä on kuunnella
lukijaa ja olla läsnä. 

 Varaa lukuaika kirjastosta!

HUONEKASVIVIIKKO

Muuramen kirjastossa
19.-23.9. asiakaspalveluaikoina

 

Pistokkaiden vaihtoa 

Muuramen kirjastossa 
ke 21.9. klo 18

Puhumassa floristi Jasmin Riikola, 
Muuramen kukka- ja

hautaustoimisto Kannel. 

Viherkasvi-ilta

Se on taitoa 
suhtautua 
maailmaan samaan 
aikaan avoimesti ja 
terveen kriittisesti.

Mikä ihmeen monilukutaito?
Monilukutaito on ihmisenä olemisen 
ja elämisen taitoa yhä kirjavammassa 
maailmassa. Se on taitoa ymmärtää ja 
tulla ymmärretyksi.  Se on taitoa suh-
tautua maailmaan samaan aikaan avoi-
mesti ja terveen kriittisesti.

Jokainen meistä tulkitsee ja tuottaa 
erilaisia tekstejä päivittäin arjen tilan-
teissa koulussa, työssä ja harrastuksis-
sa. Toimimme tekstien kanssa monin ta-
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Ulla Koivumäen Sydämeni 
kyllyydestä -näyttelyssä on 
käytetty 20 erilaista tekniikkaa.

Viime vuonna valmistunut Franssilan 
taidevintin laajennus mahdollistaa tai-
denäyttelyiden pitämisen Mikkolantie 
2:n historiallisessa kiinteistössä. Ke-
väällä ja kesällä nähtiin jo esimakua 
Muuramen Taideseuran näyttelytoi-
minnasta.

Parhaillaan esillä oleva Ulla Koivu-
mäen Sydämeni kyllyydestä -näyttely 
aloittaa kuukausittain vaihtuvien Tai-
deseuran näyttelyiden sarjan tilassa.

Koivumäen jälkeen taidevintillä näh-
dään lokakuussa Sirpa Nojosen taidetta 
ja marraskuussa Terttu-Marjatta Jär-
visen muistonäyttely. 

Sammumaton tarve oppia uutta
Ulla Koivumäen näyttelyssä on esillä 34 
työtä, joissa hän on käyttänyt peräti 20 
eri tekniikkaa. Nähtävillä on niin käsi-
töitä kuin kuvataidetta. Taiteen tekemi-
nen imaisee mukaansa, se tuntuu Koi-
vumäestä kuin meditoinnilta.

– Läpi elämäni olen rakastanut itseni 
kehittämistä. Olen käynyt paljon taide- 
ja käsityökursseilla. Tämä on kattaus 
töistäni ja tekniikoistani, joissa on kai-
kissa sydän mukana. Näyttelyn nimi Sy-
dämeni kyllyydestä tulikin mieleen hel-
posti, Koivumäki sanoo.

Teokset ovat vuosilta 2016–2022. Vii-
me aikoina Koivumäki on alkanut kään-
tyä sekatekniikoiden puoleen. Akvarelli 
on silti aina lähinnä sydäntä.

–Sekatekniikoiden kokeileminen joh-
tuu siitä, että nyt on tarve sekoitella 
opittua ja tehdä löytöjä. Se on vähän sel-
laista elämystekemistä, se tuottaa mi-
nulle eniten iloa.

Franssilan kuukausinäyttelyt 
alkoivat väri-ilottelulla

Taideuralle ehti myöhemminkin
Koivumäki työskenteli kasvatusalalla 
40 vuotta. Vuosina 2005-2006 hän oli 
opintovapaalla ja suoritti Kristillisellä 
opistolla kädentaito- ja taidekursseja. 
Välivuodesta tuli taidevuosi, kädentai-
tokärpänen puraisi toden teolla.

Viime talvena hän opiskeli käsityötai-
don ohjaajaksi ja on nyt vakavissaan uu-
della uralla.

– Äitini sanoi eläessään, että minun 
olisi pitänyt lähteä opiskelemaan taitei-
ta nuorena. Kouluvihkoissakin oli aina 
marginaalit täynnä piirustuksia. Nyt 
pyrin tekemään käsitöistä itselleni am-
mattia ja taide kulkee rinnalla, Koivu-
mäki kertoo.

TEKSTI JA KUVAT: ANSSI KOSKINEN

Luonnonkansojen voimahahmoja, 
akryyli 2018.

Ulla Koivumäki aurinkoisten teostensa ympäröimänä. Seinällä oli Varrella virran, ikkunassa Lempeys. Aurinkovärjätyt batiikkiverhot 
kulkevat nimellä Valon lävistämä.

Muuramen Taideseura on järjestänyt 
tänä vuonna Franssilassa (Mikkolan-
tie 2) useita taidekursseja. Kurssei-
hin on saatu hankerahoitus Euroopan 
unionin maaseudun kehittämisrahas-
tosta. Hakuprosessin ohjaajana toimi 
JyväsRiihi ja rahoituspäätöksen teki 
ely-keskus.

Taideseuran puheenjohtaja Eeva- 
Maija Tillqvist kertoo, että kevään 
grafiikanpajoihin, taidepuupajoihin 
ja tekstiilipajoihin oli täysi osanotto. 
Syksyn pajatkin alkavat täyttyä.

- Syksyn uutuutena perehdytään 
mediapajassa sarjakuvaan ja kirjasen 
taittoon omista kuvista ja teksteistä.
Saamme hankerahan turvin alueen 

Taideseuralla vilkasta 
pajatoimintaa syksyllä

parhaiden kouluttajien opetusta ja 
tarvittavaa laitteistoa, Tillqvist ker-
too.

Sarjakuvapajassa opitaan kehittä-
mään oma hahmo ja tarina. Paja so-
veltuu hyvin eri ikäisille ja Tillqvist 
toivoo, että nuorisokin innostuisi. 
Ryhmään otetaan 10-16 osallistujaa.

- Kaikki Muuramen ja ympäristö-
kuntien asukkaat voivat osallistua 
pajoihin, Tillqvist korostaa.

Maaseudun vapaa-ajan harrastus-
mahdollisuuksien ja asumisen laadun 
parantamiseen tähtäävä hanke päät-
tyy tänä vuonna. Taideseura jatkaa 
kuitenkin pajatoimintaansa. Opittuja 
taitoja laitetaan eteenpäin.

Franssilan taidevintti  
on avoinna:
to–pe 15–19  la–su 12–17
Vapaa pääsy!
Osoite: Mikkolantie 2
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Järestäjät:  
Muuramen vanhus- vammaisneuvosto,  
kirjasto- ja kulttuuripalvelut ja 
seurakunta 

Kaikkiin tapahtumiin on vapaa pääsy. 
Elokuvaliput varattava etukäteen. 

Vanhustenviikko 2.–9.10.2022

Su 2.10. SUKUTUTKIMUS 
Muuramesali, Kulttuurikeskus klo 14

∙ mitä tietoja kirkonkirjat antavat  
 sukututkijalle / Simo Lampela 
∙ mitä lisäetuja DNA-testeistä on  
 sukututkimukselle / Juha Honkamäki 
∙ kahvio avoinna klo 13.15 alkaen 
∙ ilmoittautumiset: muurame.fi/ 
 vanhustenviikko tai 050 595 3621

Ma 3.10. JOKIKIEVARIN LAULAJAT 
hoivakotien asukkaille

∙ klo 13 hoivakoti Paatela 
∙ klo 14 hoivakoti Rantala 

Ti 4.10. KIRJASTOSSA TAPAHTUU

∙ virtuaalikypärä K 60 klo 11–13 
 varaa aika 014 659 754

∙ kysy ePalveluista sekä Celian  
 lukemisesteisille tarjoamista  
 äänikirjapalveluista klo 11–13

∙ digitutorit esittäytyvät ja auttavat  
 pienissä pulmissa klo 12–13

TARINOITA MUURAMESTA 
Arto Nikamaa Koskikoti klo 14 
 - kahvitarjoilu klo 13.30 alkaen

Ke 5.10. ULKOILUTAPAHTUMA 
Vanhus- ja vammaisneuvoston  
järjestämänä, Nuorisoseurantalo klo 13

∙ hauskoja pelejä  
∙ makkaranpaistoa 
∙ haitarimusiikkia ja yhteislauluja  
 / Mikko Ruuska ja Mauno Nieminen

ELOKUVA 
Rakkaani, merikapteeni 
Muuramesali, Kulttuurikeskus klo 18 

∙ vapaalippuja saatavilla eläkeikäisille  
∙ varaa vapaalippu: muurame.fi/ 
 vanhustenviikko tai 050 595 3621.  
 Liput ovella 12 e / 10 e

To 6.10. VANHUSTENVIIKON MESSU 
Lähimmäisen kammari, Nuorisoseurantalo  
klo 12 / Mia Hagman, Johanna Laasio,  
Hanna Forsman

∙ Keittolounas ja täytekakkukahvit

Maksuton kuljetus: (varaukset viim. edel-
lisenä päivänä) Isolahti ja Rannankylä 050 411 
3241 / Tuomas Nieminen. Keskusta, Vihtalah-
ti, Niittyaho, Saarenkylä ja Kinkomaa / Janne 
Vuorela 040 704 4400 

VAPAAEHTOISTOIMINNAN  
PERUSKURSSI 6.10. JA 13.10. 
Valtuustosali, Virastotie 8 klo 18–20

∙ Huom, kurssi on tarkoitettu kaiken- 
 ikäisille asiasta kiinnostuneille!  
 Ilmoittautumiset: paivi.honkonen@evl.fi   
 tai 050 594 3229

PE 7.10. LIIKUNTARETKI 
klo 10–12 Liikuntapuisto: kota ja  
Muuratharjun luontoreitit

• järjestäjä Muuramen Eläkkeensaajat ry

• eripituisia, ohjattuja ulkoilulenkkejä  
 kävellen / sauvakävellen

• mehutarjoilu, mahdollisuus  
 makkaranpaistoon kodalla

• kioski auki, kahvia ja pullaa

• arvontaa

Huom! Autoilla kulku 9-tien kautta, kävelijät ja 
pyöräilijät pääsevät Kenttätien kautta

JOKIKIEVARIN LAULAJAT 
klo 14 Koskikoti

∙ kahvitarjoilu klo 13.30 alkaen 

Yhdessä Luontoon

Johanna on 
juttukaveri 
vanhuksille – ja 
sinäkin voit olla
Kunnallinen etsivä nuorisotyö 
on monelle tuttu juttu, mutta 
Muuramen seurakunnassa 
on tehty tänä vuonna etsivää 
vanhustyötä. Työhön on palkattu 
puolikkaalla työajalla Johanna 
Kotkavuori.
– Olen liikkunut työssäni pitkin Muura-
mea. Käyn ihmisten luona tai joillekin soi-
tan, jos he toivovat mieluummin sellais-
ta. Osa haluaa vain juoda kahvit ja toisten 
kanssa keskustellaan enemmän. Lisäksi 
yhteisöllisiä juttutuokioita on säännölli-
sesti Mannantuvalla ja Nuuttilanrannas-
sa. On ihanaa tutustua erilaisiin ihmisiin, 
Kotkavuori kuvailee.

Kotkavuori on tehnyt työtään maalis-
kuusta alkaen. Hänet palkattiin työnte-
kijäksi seurakunnan hankkeeseen, joka 
jatkuu ensi vuoden helmikuuhun.

Hankkeen tavoitteita ovat Muurames-
sa asuvien yksinäisten ja syrjäytyneiden 
vanhusten löytäminen sekä vanhusten 
palvelutarpeiden kartoittaminen ja pal-
veluiden piiriin ohjaaminen. Yksinäi-
syyden tuomien lieveilmiöiden vähen-
täminen virkistystoiminnalla.

Johanna Kotkavuoreen saa yhteyden 
puhelimitse 040 352 5662 tai sähköpostil-
la johanna.kotkavuori-lindqvist@evl.fi.

Seurakunta on saanut hankkeeseen 
tukea kirkkohallitukselta, Marja Wai-
nion testamentista, Mannatupa ry:l-
tä, Lions Club Muuramelta, Muuramen 
kunnalta ja Muuramen SPR:ltä.

Muuramessa on muutakin ystävätoi-
mintaa vireillä, sillä Punaisen Ristin 
Länsi-Suomen piirin, Muuramen kunnan 
ja HYKARI-hankkeen kanssa järjestettä-
vä Vapaaehtoistoiminnan peruskurssi 
alkaa pian.

Kurssille voi ilmoittautua 29.9. men-
nessä Päivi Honkoselle (paivi.honko-
nen@evl.fi, 050 5943 229). Maksuton 
kurssi järjestetään kahtena torstai-ilta-
na 6. ja 13.10. ja se antaa valmiudet toimia 
esimerkiksi vapaaehtoisena ystävänä 
kaiken ikäiselle.
TEKSTI: ANSSI KOSKINEN

KUVA: MUURAMEN SEURAKUNTA

 Johanna Kotkavuori kertoo, että moni 
kaipaa eniten ihmistä, jolle puhua 
vapaasti asioistaan. Tarvittaessa hän 
auttaa myös käytännön asioiden, 
kuten kotihoidon ja ruokapalvelun 
järjestämisessä.



8 Numero 11, 21.9.2022

Monipalveluliikenteen aikataulu 
22.8.2022–3.6.2023

* Ilmoita liikennöitsijälle kuljetustarpeesta edellisenä päivänä 
klo 12 mennessä, ellet ole erikseen sopinnut jatkuvasta kyydin  
tarpeesta. 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. 041 313 9649

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. 041 313 9649

 
9.40  Saarenkylä 
 Jaakkolantie (pysäkki)
 Muuramentie
 Kauppakeskus
 Liikekeskus
 Terveysasema

Paluu

11.40
11.35
11.30

Meno

Huom!  Uusi puhelinnumero to-pe:  041 313 9649*

Elina Kokin Korjausompelu 
Vaateilo on vaihtoehto 
pikamuodille. Yrittäjän mielestä 
hienojakin vaatteita voi käyttää 
arjessa.

– Pienten lasten kanssa huomaa miten 
vaatteet kuluvat. Saumoja aukeaa ja reikiä 
tulee. Niille kannattaa tehdä pieniä kor-
jauksia, eihän hyvää kannata heittää pois. 
Siitä syntyi ajatus, että voisin tarjota näitä 
korjauspalveluita muillekin, kertoo Kor- 
jausompelu Vaateilon yrittäjä Elina Kokki. 

Kokki sai elokuussa uuden yrityksen-
sä käyttöön valoisan liikehuoneiston 
Muuramen Y4-yrittäjyystalossa. Yrittäjä-
nä hän ei ole keltanokka, kokemusta on 
myös parturi-kampaamon pitämisestä. 

– Lopetin kampaamon pitämisen, kun 
odotin esikoistani. En halunnut kiireh-
tiä töihin, ja olin jonkin aikaa lapsen 
kanssa kotona. Sitten suuntasin täl-
le uudelle uralle opiskelun kautta, hän 
muistelee. 

Kokki alkoi opiskella tekstiiliartesaa-
niksi ja valmistui odottaessaan toista 
lastaan. Pikkulapsiaikaa kului jälleen 
kotona, kunnes hän aloitti tekstiili- ja 
muotialan opinnot. 

–   Siellä tehtiin korjausompelua ja 
kierrätysmateriaaleista uudistamista. 
Nyt aion syventää osaamistani edelleen 
yritystoiminnan ohessa. Aloitin jälleen 
Gradialla opinnot, tällä kertaa vaatteen 
valmistamista.

– Saan vielä paremman osaamisen val-
mistaa olemassa olevista tuotteista uusia 
tuotteita, jotta saataisiin unohtuneet tai 
turhat tekstiilit takaisin käyttöön.

Uutta eloa vanhoille vaatteille
Vanhaa on ilo korjata ja muodistaa 
Elina Kokki kertoo aina olleensa käsi-
työihminen. Korjausompelu Vaateilo 
korjaa, muokkaa ja muodistaa vaatteita. 
Kokki ei tee uusia vaatteita nyt, eikä to-
dennäköisesti jatkossakaan. 

– Minulla on sama juttu talon ja huo-
nekalujen kanssa. En haluaisi rakentaa 
uutta, vaan mieluummin korjaan van-
haa. Verkkoniemestä ostettiin viitisen 
vuotta sitten talo, jota olemme remon-
toineet, hän kertoo.

Vaatteiden korjaaminen on Kokin mu-
kaan eräänlainen vaihtoehto halvalle, 
mutta lyhytikäiselle pikamuodille. Ai-
van halpoja, heikkolaatuisista materi-
aaleista tehtyjä vaatteita ei usein kan-
nata korjata. Kokki on havainnut, että 
nuori polvi suosii yhä useammin laatua. 

–Kirppareilta ostetaan harkitusti 
laadukkaita vaatteita, se on mielestä-
ni yleistynyt. Minun osaamiseni tulee 
käyttöön siinä, kun vaatteisiin täytyy 
tehdä korjauksia, jotta ne istuisivat pa-
remmin, näyttäisivät paremmilta, tai 
jos jotain on mennyt rikki. 

”Hienot vaatteet” arkikäyttöön
Elina Kokki on huomannut, että ihmisillä 
on usein vaatekaapeissaan arkiset käyttö-
vaatteet ja hienommat juhlavaatteet. Nii-

Unohtuneet tai turhat 
tekstiilit takaisin 
käyttöön

Elina Kokki korostaa, että ilmoitettujen aukioloaikojen lisäksi hän voi tehdä töitä myös 
asiakkaan toiveiden mukaan muulloinkin.

den välissä on tiukka raja: parempia käy-
tetään harvoin, jos silloinkaan. 

– Huomasin sen omassakin vaatekaa-
pissani, jonka sisältöä olen yrittänyt 
tarkoituksella pienentää, jotta kaikkia 
vaatteita tulisi käytettyä. Parempiakin 
vaatteita voi pitää arjessa ja jos se menee 
rikki, sen voi yleensä korjata.

Ideoita yrityksen kehittämiseen löy-
tyy. Kokki kertoo suunnitelleensa esi-

merkiksi vaatehuoltopalvelua. Nyp-
pyyntyneet paidat ja mekot, likaiset 
kengät tai lasten ulkohaalarit voisi tuo-
da huoltoon vaikkapa vuodenajan vaih-
tuessa.  

– Ne voisi sitten palauttaa asiakkaal-
le pukupussissa. Käyttöikä pitenee, kun 
vaatteista pitää huolta. 

TEKSTI JA KUVA: ANSSI KOSKINEN
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Vammaispalvelulain 
mukaisissa kuljetuspalveluissa 
Jyväskylässä, Laukaassa ja 
Muuramessa otetaan käyttöön 
joukkoliikenteen Waltti-
lippuhinnoittelu 1.10.2022

Waltti-hinnoittelussa asiakas maksaa 
matkastaan sen mukaan, kuinka monen 
vyöhykkeen alueella hän matkustaa. 
Lisäksi hintaan vaikuttaa se, onko mat-
kustaja aikuinen vai lapsi. Lapsimatkus-
taja on 7–16-vuotias. Alle 7-vuotias mat-
kustaa ilmaiseksi aikuisen matkustajan 
seurassa.

Waltti-hinnoittelu koskettaa myös nii-
tä keskisuomalaisia kuljetusasiakkaita, 
jotka kuuluvat nyt Keski-Suomen maa-
kunnallisen sote-henkilöliikenteen väli-

Muutoksia omavastuumaksuihin
tys- ja kuljetuspalvelun piiriin ja matkus-
tavat Jyväskylän seudun joukkoliikenteen 
Waltti-alueella eli Jyväskylässä, Muura-
messa tai Laukaassa.

Jos asiakkaan matka suuntautuu vyö-
hykealueiden ulkopuolelle tai lähtö- tai 
kohdepaikka on Waltti-alueen ulkopuo-
lella, omavastuun määrä pohjautuu enti-
seen matkakilometripohjaiseen hinnoit-
teluun.

Kuljetuspalvelumatka on yhdensuun-
tainen matka lyhintä reittiä lähtöosoit-
teesta tilauksen yhteydessä ilmoitettuun 
kohdeosoitteeseen. Kunnat laskuttavat 
asiakkaan omavastuuosuuden kuljetus-
palvelua käyttävältä asiakkaalta jälkikä-
teen.

Lisätietoja:
Vammaispalveluohjaaja Niko Koivisto
puh. 040 564 8900
niko.koivisto@muurame.fi

Hei ala-aste ikäiset lapset sekä isät, papat,  
kummit tai joku muu miespuolinen läheinen.

Järjestämme Perhekeskuksella kaksi lautapeli-iltaa  
Ke 5.10. sekä ke 19.10 klo 17–18.30.

Tulkaa pelaamaan yhdessä, tulkaa viettämään aikaa 
yhdessä, tulkaa tutustumaan uusiin ystäviin yhdessä.
Tarjolla pieni iltapala. Ei ennakkoilmoittautumista.
Järjestää Muuramen Perhetyö - Toivo-perheohjaus

Lautapeli-ilta  Lautapeli-ilta  
perhekeskuksellaperhekeskuksella

PERHEKESKUS
Mukana elämässä.

Liput 15,50 €/Ryhmälippu 4 hlö 58 €
www.lippu.fi ja ovelta alkaen tuntia 
ennen esitystä
www.taikurisimoaalto.com

-SHOW-SHOW
Su 9.10. klo 15Su 9.10. klo 15

Muuramesali

Punaisen Ristin Nälkäpäivä-keräykseen 
voit osallistua Muuramessakin torstais-
ta lauantaihin 22.–24.9.2022. Nälkäpäi-
vänä kerätään varoja Suomen Punaisen 
Ristin katastrofirahastoon, josta autetaan 
katastrofeista ja konflikteista kärsiviä 
ympäri maailman, myös Suomessa.

Nälkäpäivänä kerättyjä varoja ei ole 
sidottu ennalta tiettyyn kohteeseen, ja 
siksi niillä voidaan auttaa nopeasti siellä, 
missä apua kulloinkin eniten tarvitaan.

Perinteisen leivänmyynnin sijaan 
SPR:n Muuramen osasto järjestää lettu-
lauantain Nälkäpäivänä ja paistaa muu-
rinpohjalettuja lauantaina klo 12–16 

Nälkäpäivä-keräys tulee Muurameen
S-marketin edustalla. Keräyslippaita on 
entiseen tapaan kauppojen kassoilla.

Lipaskerääjän tehtävästä kiinnostuneet 
voivat ottaa yhteyttä keräysjohtaja Sirpa 
Sorsaan puh. 050 4015734 tai sirpa.sor-
sa@gradia.fi

Lahjoittaa voi myös seuraavilla tavoil-
la: MobilePay:lla numeroon 10900. Pivol-
la numeroon 888500. Tekstiviestillä 
numeroon 16499: viesti SPR (15 e) tai vies-
ti SPR20 (20 e). SPR:n Muuramen osas-
ton tilille FI75 8000 1479 4396 31, viesti-
nä NP22. Netissä osoitteessa nälkäpäivä.
fi 31.10.saakka

 
 

 

Perhekeskuksessa tapahtuu:

PERHEKESKUS
Mukana elämässä.

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 –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: 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:  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: 28.10. ja 18.11.  
klo 10–12 
(Jyväskylän helluntaiseurakunta)
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Tule tapaamaan Lulua!

TERVETULOA JUTTELEMAAN! 

PERUSSUOMALAISTEN KANSANEDUSTAJA,
EDUSKUNTARYHMÄN 2. VARAPUHEENJOHTAJA

Lulu Ranne
LAUANTAINA 24.9. 

klo 13.30-14.15

MUURAMESSA
Virastotie 7

Muutoksista ilmoitamme Muuramen  
fb / insta: @muuramenperhekeskus
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Järjestöt ilmoittavat

MUURAMEN MURSUT RY. Vuo-
sikokous pidetään 6.10.2022 
klo 18 alkaen Mannatuvalla. 

Kokouksessa käsitellään sääntömääräis-
ten asioiden lisäksi uimakopin mahdollinen 
jatkokehittäminen, sekä seuran tilivuoden 
vaihtumispäivämäärän muuttaminen joko 
heinäkuun tai elokuun loppuun. Muuramen 
Mursut ry hallitus

MUURAMEN SENIORIT RY.     
Keskiviikkona 12.10. Senioriklubi 
kokoontuu Shell HelmiSimpukan 

kabinetissa klo 12.30. Omakustanteinen lou-
nas klo 13. Sotakorvauksista kertoo Ahti Oja-
nen. Arpajaiset, Tervetuloa!

RANNANKYLÄN MAAMIESSEURA RY. 
Sääntömääräinen syyskokous pidetään lau-
antaina 1.10.2022 Hakamaan lammastilalla,  
Metsäkulmantie 543, Petäjävesi. Aloitamme 
klo 12 ruokailulla, jonka jälkeen kokous. Li-
säksi tilaesittely ja tilapuotiin tutustuminen.  
Ilmoittautumiset viimeistään perjantaina 
23.9.2022. Anna-Kaisalle p. 050 340 0059.  
Lähdemme kimppakyydein. Tervetuloa!

Vapaaehtoistoiminnan
peruskurssi

Päivi Honkonen
päivi.honkonen@evl.fi

0505943229

6.10 ja 13.10.2022 klo 18-20

Ilmottaudu mukaan
koulutukseen ja katso olisiko
tämä sinun juttusi!

Vapaaehtoistoiminnan perusteet
Ikääntyneen kanssa toimiminen
Taustaorganisaation tuki vapaaehtoiselle

Valtuustosali, Virastotie 8
Muurame

ILMOTTAUTUMISET

Haluatko kokeilla
vapaaehtoistoimintaa?

Koulutuksen jälkeen pääset
yksilöhaastatteluun, jossa etsitään sinulle
sopiva vapaaehtoistehtävä. 

Koulutus on maksuton ja ei vielä sido mihinkään.
Koulutuksen järjestävät yhteistyössä Spr,

Muuramen kunta ja Hykari -hanke.

Koulutuksessa käydään lävitse mm.

29.8 mennessä

  Tervetuloa!
  muurame.sdp.fi

Muuramen  
Työväenyhdistyksen

KUUKAUSIKOKOUS  
25.9. klo 18 Työväentalolla

Käsitellään mm. eduskunta
vaaliasioita ja päätetään 
yhdistyksen esittämistä  

ehdokkaista piirihallitukselle.

MUURAMEN TAIDE-
SEURA Öljymaalausleiri 
ma 3.10., pe 7.10. ja la 

8.10. Ohjaajana Johanna Mäkitalo. Hinta 30 
euroa. Ilm. ja lisätiedot Eeva-Maija 050 460 
3774. Pajat: Ma 10.10. ja 17.10. klo 16–20 Pai-
noprintin suunnittelu tietokoneella omista 
kuvista. Ohjaajana Anne-Mari Ohra-aho. 
Täynnä, varasijalle voi ilmoittautua. Ilm. ja 
lisätiedot Ulla K. 044 288 2244.  Ma 24.10. 
ja 31.10. Oman sarjakuvan suunnittelu ja 
toteutus. Ohjaajana Raimo Saastamoinen. 
Ilm. ja lisätiedot Sini 040 825 6584. La 15.10. 
Teatteriretki Tampereen Työväen Teatteriin 
katsomaan suurmusikaali Momentum1900 
sekä grafiikanpaja Himmelblau. Ilm. ja lisä-
tiedot Nina 040 034 7804 ja Eeva-Maija 050 
460 3774.

SPR MUURAMEN OSASTO 
24.9. Lettulauantai klo 12-16 

S-Marketin edustalla. Tänä vuonna vaih-
damme leivänmyynnin Lettulauantaiksi 
ja paistamme muurinpohjalettuja kahvin/ 
muun juoman kera. Lipaskeräys 22.-24.9.  
to-la. Lipaskerääjiä tarvitaan edelleen lisää. 
Ilmoittaudu Sirpalle p.050 401 5734 tai sirpa.
sorsa@gradia.fi.

MLL MUURAMEN 
PAIKALLISYHDISTYS 
Lastentarvikekirppis & 

kahvila su 25.9. klo 13-15 Muuramen nuo-
risoseuralla (Mikkolantie 6). Arpajaiset ja 
onnenpyörä. Kahviossa voit maksaa kortilla. 
Tervetuloa kahville ja edullisille ostoksille! 
Sääntömääräinen syyskokous ti 4.10. klo 18 
Muuramen Shellillä (Muuramentie 69). Kah-
vitarjoilu. Tervetuloa tutustumaan paikalli-
seen toimintaan!

Naisten hyvinvointi- ilta 
Nuorisoseurantalolla to 

29.9.2022 klo 18-21. Teemana: Hyvinvoin-
tia luonnosta ja keveitä askelia. Jalkakylpy 
ja kuorinta Kati Honkosen ohjeilla, mukaan 
oma vati ja pyyhe! Vireyttä, rentoutta ja 
kauneutta syksyyn.  Ulla Pesolan johdatuk-
sella  kurkistus Metod Putkiston Kasvoklini-
kan saloihin. Tarjolla satokauden sosekeittoa 
ja kahvit. Maksu 10 €. Ei edellytä Marttojen 
jäsenyyttä. Tervetuloa!

Jalkojen kiputilojen hoito  
Esh Hannu Uimonen/Muurame 
Vaivaako jalkaterien kiputilat? 
Onko jalkojen turvotusta? 
Varpaiden asentovirheitä?
Puh. 045 1321 715 / KOTIKÄYNNIT 
hannu.uimonen1@gmail.com 
Katso kaikki palvelut: hokoma.net

Mikä on Keski-Suomen hyvinvointialue? Millainen 
sen tulisi olla? Miten sen tulisi palvella asukkaitaan? 
Millaisia odotuksia sinulla keskisuomalaisena on 
hyvinvointialueelle?

Keskustelukierroksemme pysähtyy Muuramessa 
tiistaina 27.9. klo 18.00–19.30. Tapahtumapaikkana 
toimii Muuramesali, Nisulantie 1. 

Kanssasi keskustelevat muun muassa 
Keski-Suomen hyvinvointialueen 
aluevaltuuston puheenjohtaja Jani  
Kokko, aluehallituksen puheen-
johtaja Maria Kaisa Aula ja hyvin-
vointialuejohtaja Jan-Johannes Tollet.

Lämpimästi tervetuloa!

Terveys. Turvallisuus.Hyvinvointi. 

Hyvä arki kaikille
Keski-Suomen hyvinvointialueen  
keskustelukierros Muuramessa

Kahvi- 
tarjoilu  

klo 17.30 
alkaen

Christian
Rönnbacka

Kirjailijavieraana

Muuramen kirjasto ke 28.9. klo 18



Numero 11, 21.9.2022 11

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 12.10.., paino valmiit ilmoitusaineistot jä-
tettävä 5.10. 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.

www.muurame.fiPERHEKESKUS
Mukana elämässä.

TOIVO- 
perheohjaus

chat-linjoilla  
pe klo 12–14
Liity chattiin 

www.muurame.fi/perheohjaus

Chatissa keskustellaan 
luottamuksellisesti ja 

anonyymisti

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

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?

Tule
mukaan

22.9.
alkaen!

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 22.9. Pelaamme Bingoa! (SPR/ Pirkko Vuorinen) 
To 29.9. Ohjelma avoin (Kunta/Sirpa Lahtinen) 
To 6.10. Keittopäivä Vanhusten viikon messu (SRK)�
To 13.10. Kohti Hyvinvointialuetta (Kunta/vanhus- ja 
vammaispalvelujen johtaja Tiina Emilia Seppänen)
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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

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

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

suomenkivivalmiste.fi

KORPILAHDEN MYYMÄLÄ
Petäjävedentie 5, Korpilahti

Aija / 040 826 4080

Tehtaanmyymälämme pihalla laaja valikoima

Voimme myös yhdessä 
suunnitella mieluisan muistokiven. 

Tervetuloa tutustumaan!

Seuraava lehti  Seuraava lehti  
ilmestyyilmestyy
ke 12.10.ke 12.10.

Painovalmiit aineistot  
ke 5.10.mennessä: 
pekka.sell@muurame.fi

KUN TAHDOT MYYDÄ  
– PYYDÄ PAIKALLINEN 
VÄLITTÄJÄ.

 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

JOUNIJOUNI
  KOTIAHOKOTIAHO

Tavatta
vissa!

Tavatta
vissa!

Jämsän tori klo. 8.30- 9.15Jämsän tori klo. 8.30- 9.15
Rutalahden syysmarkkinat LetkaliiteriRutalahden syysmarkkinat Letkaliiteri
klo. 10.30- 11.15klo. 10.30- 11.15
Jyväskylä Kompassi klo. 12.15- 13.00Jyväskylä Kompassi klo. 12.15- 13.00
Muurame Virastotie 9 klo. 13.30- 14.15Muurame Virastotie 9 klo. 13.30- 14.15
Keuruu K- supermarket klo. 15.30- 16.15Keuruu K- supermarket klo. 15.30- 16.15

Tule juttelemaan!Tule juttelemaan!

Maksaja Perussuomalaisten eduskuntaryhmäMaksaja Perussuomalaisten eduskuntaryhmä

TOIMITOIMI
KANKAANNIEMIKANKAANNIEMI

KANSANEDUSTAJATKANSANEDUSTAJAT

Lauantaina 24.9Lauantaina 24.9

 KINO METSO MUURAME
 

TO 17.1.| 17:30 |8€ 

S I E N I R E T K I

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

 

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

K E  5 . 1 0 .  K L O  1 5 . 3 0  |  K 1 2 K E  5 . 1 0 .  K L O  1 8  |  K 1 2

S U O N  V I L L I  L A U L U
T O  6 . 1 0 .  K L O  1 5 . 3 0  |  K 1 2 T O  6 . 1 0 .  K L O  1 8 . 0 0  |  S

M U U R A M E S A L I  L O K A K U U  2 0 2 2

R A K K A A N I  M E R I K A P T E E N I

P E L L E  H E R M A N N I

E   S   I   T   T   Ä   Ä

PE 30.9.
Klo 19

MUURAMESALI
Nisulantie 1

LIPUT

S-ETUKORTILLA 2€ ALENNUS

18/15€

Pe 30.9. klo 19 
Muuramesali, Nisulantie 1

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
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