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UURAISTEN 
KUNTA 
TIEDOTTAA 

Varaudu Vanhuuteen 
Ikääntyvän ihmisen messutapahtuma 
uuraisten Koulukeskuksella 
la 5.10.2019 klo 10–15

• klo 10.30–10.35 avaus 
 MIa-rIItta allIK 
 Uuraisten vanhustyönjohtaja
• klo 10.35–11.20  Hyvää elämää ikääntyneenä 
 rIItta räsänen, YTT, TtM, esh
• klo 11.20–11.30 Varttuneet-kuoro esittäytyy

• klo 12.15–13.00 Liiku turvallisesti 
 – netissä ja liikenteessä  
 JouKo MerIläInen, 
 vrk, Sisä-Suomen poliisilaitos
• klo 13.00–13.15 Omaishoitajuus
 elIsa JärVenpää, toiminnanjohtaja, 
 Keski-Suomen omaishoitajat ry

• klo 14.15–15.00 Sydämellinen syyskonsertti, 
 satu Ja arto rantanen

Marjoniementilan keittolounas ja Marttakahvila

 

MessuIlla MuKana
oMIlla osastoIllaan:

• Uuraisten kunta:  
  Vanhuspalvelut, vapaa-aika
• Uuraisten seurakunta 
• Uuraisten Nuorisoseura 
• Uuraisten Liinat 
• Uuraisten VPK 
• Uuraisten Martat 
• Lions Club Uurainen 
• Eläkeliiton Uuraisten yhdistys 
• Eläkkeensaajat 
• SPR Uuraisten osasto 
• Nopean Avun Apurit -hanke: 
   Elvytys, sydäniskuri
• Apetta Aivoille -hanke 
• Jyväskylän Sydänyhdistys 
• Keski-Suomen Muistiyhdistys
• Keski-Suomen omaishoitajat 
• POKE: Verensokerin ja 
   verenpaineen mittaus 
• M-kauppa Uurainen 
• Apteekki Uurainen 
• Fysioterapeutti Sanna Espo 
• Jalkahoitaja Arja Heden 
• Kotiapu Solina 
• Respecta apuvälineet 
• Kauneushoitola Sievä 
• HuoltoS 
• ÄänekoskenTuote 
• Noma-vaatteet

TerveTuloa!
järj. uuraisten kunnan vanhuspalvelut

 

TARJOUSPYYNTÖ
HIIHTOLATUJEN 
KUNNOSSAPIDOSTA 
1.12.2019 - 31.3.2020

Uuraisten kunnan tekninen toimi pyytää tarjousta 
yksityisiltä henkilöiltä, yrittäjiltä, yhteisöiltä seu-
raavien hiihtolatujen ja -alueiden kunnossapidosta:
• Aittovuoren alueen latuverkosto ja kk:n vanha 
valaistulatu
• Hirvasen latuverkosto 
(koulun käyttöön valmistuva latu)
• Höytiän valaistulatu
• Jokihaaran kansanhiihtoladut
• Kyynämöisten koulun latuverkosto
• Kyynämöisten ja Akon jääladut 
(jääolosuhteiden salliessa 1-2 kk:n ajan)
Aittovuoren alueen latuverkoston ja kk:n vanhan va-
laistun ladun kunnossapito on mahdollista tarvittaes-
sa suorittaa kunnan omistuksessa olevalla kalustolla 
(kelkka ja latukone).
Kirjalliset tarjoukset eriteltynä hiihtoladuittain 
tulee toimittaa 30.9.2019 mennessä Uuraisten 
kunnan tekniselle toimelle osoitteella, Virastotie 4, 
41230 Uurainen, tai janne.koskenkorva@uurainen.fi
Tarjouksesta tulee ilmetä: 
• Kunnossapidettävän ladun nimi ja kokonaishinta / 
tuntihinta (sis.alv./ei), arvio työhön käytettävästä ajasta
• Voimassa oleva ennakonperintärekisteriote (liite)
• Tiedot kalustosta, jolla työ suoritetaan. 
• Aittovuoren alueen latuverkoston ja vanhan valais-
tun ladun kunnossapitotarjouksesta tulee kokonais-
hinnan lisäksi selvitä päivä-, ilta- ja arkipyhä-, sekä 
viikonloppu-kunnossapidon tuntihinta.
Uuraisten kunnan tekninen toimi pidättää itsellään 
oikeuden vapaasti vertailla tarjouksia sekä oikeuden 
hyväksyä tilaajalle kokonaistaloudellisesti edullisim-
mat ja käyttötarkoitukseen soveltuvimmat tarjoukset 
tai olla hyväksymättä tarjoukset/tarjouksia.
Valintaan vaikuttavia tekijöitä ovat hinta, työhön käy-
tettävä aika (arvio), hoitokaluston laatu, työntekijän 
ammattitaito.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja
Janne Koskenkorva p. 0400 643 890. 

Uuraisilla 5.9.2019
Uuraisten kunnan tekninen toimi

TARJOUSPYYNTÖ
JOKIHAARAN 
JÄÄKIEKKOKAUKALON 
KUNNOSSAPIDOSTA 
KAUDELLA 2019-2020

Uuraisten kunnan tekninen toimi pyytää tarjouksia 
Jokihaaran jääkiekkokaukalon kunnossapidosta, 
johon kuuluu kaukalon jäädytykset ja lumen poisto 
sekä tarvittava kunnossapito kaudella 2019-2020.

Kirjalliset tarjoukset tulee toimittaa 30.9.2019 
mennessä Uuraisten kunnan tekniselle toimelle 
osoitteella, Virastotie 4, 41230 Uurainen, tai janne.
koskenkorva@uurainen.fi
Tarjouksesta tulee ilmetä: 
• Kokonaishinta / tuntihinta (sis.alv./ei), sekä arvio 
työhön käytettävästä ajasta
• Voimassa oleva ennakonperintärekisteriote (liite)
• Tiedot kalustosta, jolla kunnossapito suoritetaan
• Vastuuhenkilön / -henkilöiden yhteystiedot, jotka 
tarvittaessa vastaavat kunnossapitoon liittyviin kysy-
myksiin.
Tarvittaessa kaukalon lumenpoistoon voimme erilli-
sellä viranhaltijapäätöksellä antaa käyttöön liikunta-
toimen työnnettävän lumilingon.
Uuraisten tekninen toimi pidättää itsellään oikeuden 
vapaasti vertailla tarjouksia sekä oikeuden hyväksyä 
tilaajalle kokonaistaloudellisesti edullisin ja 
käyttötarkoitukseen soveltuvin tarjous 
tai olla hyväksymättä tarjouksia.
Valintaan vaikuttavia tekijöitä ovat hinta, työhön käy-
tettävä aika (arvio), hoitokaluston laatu, työntekijän 
ammattitaito.

Lisätietoja antaa tekninen johtaja Janne Koskenkorva 
p. 0400 643 890. 

Uuraisilla 5.9.2019
Uuraisten kunnan tekninen toimi 

KIRJASTO 
Aukioloajat syys - kevätkaudella 2019 - 2020
   palveluaika       omatoimikirjasto 
   
Maanantai klo 13 - 19 klo 8 - 13, 19 - 21  
Tiistai  klo 10 - 17 klo 8 - 10, 17 - 21  
Keskiviikko klo 12 - 17 klo 8 - 12, 17 - 21 
Torstai  -   klo 8 - 21   
Perjantai klo 10 - 17 klo 8 - 10, 17 - 21 
La-su  -                         klo 8 - 21 
  
Omatoimiasiointiin tarvitset vain Keski-kirjastojen 
kirjastokortin ja salasanan, jolla kirjaudut sisään (sama 
salasana käy verkkokirjastossa ja automaateilla). 
Ikäraja on 15 vuotta. 
Arkipyhien aattona lopetamme palveluajan asioinnin 
klo 15, jonka jälkeen omatoimiaikaa klo 21 asti.
Arkipäiviin osuvina juhlapyhinä omatoimiaikaa on klo 
8 - 21. 
Aukiolopoikkeukset mahdollisia tapahtumatuotannon, 
koulutusten, kouluyhteistyön tms. takia.

SATUTUOKIOT KIRJASTOLLA
• 9.10. klo 9.30 Suomalaiset eläinsadut
• 4.12. klo 9.30 Jouluteema

MUUT TAPAHTUMAT
• 5.10. klo 10.35 Varaudu vanhuuteen -messuilla 
kirjailijavieraana Riitta Räsänen, tietoa myös kirjaston 
tapahtumista ja palveluista.
• 25.10. klo 17 - 20 KOKO PERHEEN ILTAKIRJASTO yh-
dessä muiden toimijoiden kanssa. Taikuri Klovni Dodo 
esittää kirjastotaikoja klo 17, sopii koko perheelle.
ILOTULITUS klo 20.
• 10.12. klo 12 - 15 KIRJASTON JOULUKAHvIT ja Eroon 
ysäristä -hankkeen kuulumiset.
• KANSALAISOPISTON LUKUPIIRI kokoontuu kirjas-
tolla 9.9., 23.9., 7.10, 21.10., 4.11. ja 18.11. klo 18. 
Ilmoittaudu mukaan opistopalvelut.fi/jyvaskyla/. 
Kirjasto tarjoaa tilat ja kurssiin liittyvät kopiot sekä aut-
taa kirjojen varaamisessa.

TATU JA PATU SYÖMÄÄN!
Uuraisten koulukeskuksen salissa

perjantaina 1.11. klo 18 – 20
Liput 5 € 

Ennakkoon lokakuun alusta alkaen PaikallisUutis-
ten toimituksesta (Virastotie 2, Uurainen) ja ovelta 

viimeistään puoli tuntia ennen esitystä.
Bar Tatupatu palvelee!

Esitys kaikille niille, jotka ovat joskus syöneet, syövät 
juuri nyt tai suunnittelevat syövänsä!

Tatuna ja Patuna lavalla makuhermoja kutkuttelevat 
Linnateatterin Herra Hakkaraisesta tuttu Kalle Tulan-
der ja YLEn lastenohjelmien konkarinäyttelijä Jaakko 
Loukkola.

järj. MLL Uuraisten paikallisyhdistys, 
Linnateatteri

JÄRJESTYKSENvALvOJAN 
PERUSKOULUTUS 

(40 h) 
Uuraisilla 

marraskuussa 2019
Koulutuspäivät 

9.11., 16.-17.11., 
23.-24.11. klo 10 - 18. 

Sitovat ilmoittautumiset 
20.10. mennessä Uurais-
ten vapaa-aikatoimeen 

milla.ukkonen@uurainen.fi, 
p. 040 585 7784. Minimi 
osallistujamäärä 10 hlöä. 

Maksu 120 € /hlö 
(hinta ei sis. kortin lunastamisesta 
aiheutuvia viranomaismaksuja). 

Uuraisten 
JÄRJESTÖJEN JA 
TOIMIJOIDEN 
TAPAAMINEN 
ke 25.9. klo 18 

kunnanvirastolla. 
Tervetuloa mukaan 

kuulemaan ja 
päättämään 

ajankohtaisista asioista! 

Uuraisten 
vapaa-aikatoimi
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Olethan tietOinen asiOintiliikennetOiminnasta?
kutsutaksi kyyditsee kyliltä Uuraisten keskustaan. 
Palvelu on avoin niille asiointikyytiä tarvitseville, jotka eivät pääse normaalin linja-
autoliikenteen mukana keskustaan.
Kutsutaksi tilataan etukäteen edellisiltana alla olevasta numeroista ja asiointireitti 
ajetaan sen mukaan, mistä osoitteista kyytiin tulijoita kunakin kertana on. 
Kutsutaksipäivä on torstai. Lähtö kotoa aamulla liukuvasti sen mukaan miten on 
lähtijöitä. Asiointiaika on liukuva noin 1-2 tuntia, jonka jälkeen on paluukyyti kotiin. 
Kutsutaksin hinta määräytyy linja-auto taksan mukaan. 
Palvelua hoitaa Taksi Simo Ahola.

kutsu kutsutaksi numerosta 0400 345 946

nUORisOtalO nUOkkaRi
Mansikkamäentie 2, Uurainen

• AvoinnA ke ja to klo 15 - 20, perjantaina klo 15 - 21
• SeiSkojen omA nuokkAri tiistaina klo 15 - 17
• SkeittipAikkA Nuokkarin piha-alueella on käytössä 
klo 9 - 21 välisenä aikana.  
Sulkuajoista ja muista poikkeavista aukioloajoista 
ilmoitetaan Nuokkarilla. 

Nuokkari on suunnattu yläkouluikäisille ja sitä 
vanhemmille nuorille. Nuokkarilla on mahdollista 
tavata kavereita, pelata pingistä, biljardia ja 
lautapelejä, katsella TV:tä, leipoa ja laittaa ruokaa 
pienellä porukalla sekä keskustella työntekijöiden 
kanssa. Nuokkarin toimintaa suunnittelee nuorten 
talotoimikunta. 
Lisätietoja Nuokkarin työntekijöiltä. 

vAnHuSpALveLut
Rivikuukan kerhotilat osoitteessa Oikotie 2, Uurainen.

Tule mukaan Uuraisten kunnan vanhuspalvelujen toimintaan syksyllä 2019! 
 
Lisätietoa ryhmistä ja tapahtumista saa toiminnanohjaajalta 
p. 050 4101 890 / anne.hietikko@uurainen.fi.
Muissa vanhustyön asioissa voit olla yhteydessä vanhustyön johtajaan 
p. 040 7728 543 / mia-riitta.allik@uurainen.fi.

Seuraavat Rivikuukan kerhot ovat avoinna kaikille,
niihin ei ole ennakkoilmoittautumisia. 
• ukkokerHo tiistaisin klo 9.30 - 11. Kerho kotona asuville ikääntyville miehille. 
Porinaa kahvikupin äärellä, vierailijoita, retkiä.
• CoStA riCA -kerHo joka parillinen tiistai klo 13. Kerho on tarkoitettu kotona asuville 
ikäihmisille. Mukavaa yhdessäoloa kahvikupin äärellä. Halukkaat voivat tehdä käsitöitä. 

Järj. SPR:n Ystäväkerho 
• keSkiviikko-kerHo keskiviikkoisin klo 13 - 14.30. Kerho kotona asuville ikäihmisille. 
Vaihtuvaa ohjelmaa, mm. vierailijoita, bingoa.
• kimppAkäveLy pikku-kuukan maisemissa parillisen viikon maanantaisin klo 10. 
Lenkille lähtö Rivikuukan pihasta. Omat sauvat voi ottaa mukaan!
• omaisoiva -kahvila omaishoitajille, läheisistään huolehtiville ja omaishoitajuudesta 
kiinnostuneille. Tietoa omaishoitajuudesta ja siihen liittyvistä ajankohtaisista asioista.
 • to 19.9. klo 13 - 15 Kodin Turvallisuus: Palomestari Tapani Kellosaari
	 •	to 17.10. klo 12 - 14 Omaishoito: Vanhustyönjohtaja Mia-Riitta Allik

Järj. Keski-Suomen Omaishoitajat ry, Uuraisten kunta/Vanhuspalvelut
• mUistikeRhO maanantaisin klo 13 - 14.30. 
Muistia ylläpitävää toimintaa, kahvittelua ja mukavaa yhdessäoloa. 
Kerhoon järjestämme tarvittaessa kuljetuksen. 
Kerhomaksu kuljetuksella 7,50 €/kerta ja ilman kuljetusta 1,50 €/kerta. 

• päiväkeSkuStoimintAA perjantaisin klo 9 - 14 kotona asuville ikäihmisille. 
Päiväkeskukseen järjestämme tarvittaessa kuljetuksen. Päiväkeskusmaksu 19,50 €, 
kuljetuksella, 16,50 €, ilman kuljetusta. Hinta sis. aamupalan, ruoan, päiväkahvin ja 
ohjelman. Päiväkeskustoimintaan haetaan mukaan toiminnanohjaajan kautta. 

• Höytiän kimppAkäveLy tiistaisin 10.9., 8.10., 12.11. ja 10.12. klo 11.15 alkaen. 
Lenkille lähtö Kekkosen Torituvalta (Kintaudentie 819). Omat sauvat voi ottaa mukaan. 

• SeniorikAHviLA kekkosen torituvalla (Kintaudentie 819) klo 11 - 15.
	 •	Ti	10.9.	klo	12	Höytiän	koululaisten	kanssa	yhteistä	tekemistä
	 •	Ti	8.10.	klo	12	Kunnanjohtaja	Juha	Valkama	Tellervon	
 ”Haluatko miljonääriksi” -visailupenkissä
	 •	Ti	12.11.	klo	12	Kodinturvallisuus:	Palomestari	Tapani	Kellosaari
	 •	Ti	10.12.	klo.12	Jouluista	ohjelmaa.	Seniorikahvilan	päättäjäisten	merkeissä.	
 Omakustanteinen kahvi/tee/mehu tarjoilu. 
 Verensokerin ja verenpaineen mittauksia. 

Järj. Kekkosen Toritupa, Höytiän kyläyhdistys, Uuraisten kunta/Vanhuspalvelut

vArAuDu vAnHuuteen meSSutApAHtumA 5.10. klo 10 - 15 
Uuraisten koulukeskuksella. Katso liitteen etusivun mainos!

vALtAkunnALLinen iäkkäiDen uLkoiLupäivän tApAHtumA 10.10. klo 12.30 
Leinikinpuistossa.	Musiikkia,	buffet.	Lisätietoja	myöhemmin.	

jouLuinen pALveLupäivä 4.12. klo 11 Teivaalan tuvalla. Lisätietoja myöhemmin.

etSivä nuoriSotyö

Etsivä nuorisotyö tarjoaa 
tukea 13-29-vuotiaille 
nuorille elämänkulkuun, 
koulutukseen ja työelä-
mään pääsyyn liittyvissä 
asioissa. 
yhteystiedot:
•	nuorisotyöntekijä	
Marjo Ruuska 
p. 040 709 6753, 
marjo.ruuska@uurainen.fi
•	työsuunnittelija	
Ari Pekka Pasanen 
p. 050 440 4420 
aripekka.pasanen
@uurainen.fi

uurAiSten perHekeSkuStoimintA

LAPE-ohjelma Uuraisilla tarkoittaa mm. seuraavaa: 

• Perhekeskustoiminta käynnistyy Nuokkarilla 
(Mansikkamäentie 2).
• Keväällä 2018 tehty kysely lapsiperheiden palveluis-
ta uusitaan v. 2020.
• Lapsiperheiden palvelut Uuraisilla -esite päivitetään 
v. 2020.
• Kartoitetaan teemailtojen aiheita (parisuhde, van-
hemmuus, kasvatus) ja toiveita talon toiminnasta.

Perhekeskuksen tiloja käyttävät tällä hetkellä säännölli-
sesti nuorisotoimi ja työpaja, sekä järjestöt satunnaises-
ti.	Jyte	osoittanut	kiinnostusta	tilojen	hyödyntämiseen	ja	
toiminta talossa alkaa perheneuvolan osalta jo syys-
kuussa ja lapsiperheiden psykologin osalta syksyllä. 
Perhekeskuksen tilojen organisoinnista huolehtii vapaa-
aikatoimi, toiminnan organisoinnista sosiaalityö. Tarkoi-
tuksena koko talon käyttöasteen nostaminen.
Yläkerran tila soveltuu yksilöiden, perheiden ja pienryh-
mien kanssa työskentelyyn, alakerran tila on avoimem-
paa tilaa. Tilojen varaukseen soveltuvia järjestelmiä 
selvitetään, toistaiseksi varaukset tehdään vapaa-aika-
toimen kautta. 
Mikäli yhteisösi haluaa tehdä tilavarauksen tai on
toiveita talon toiminnan suhteen, ota yhteyttä 
vapaa-aikasuunnittelija Milla Ukkoseen 
p. 040 585 7784 tai milla.ukkonen@uurainen.fi.
Teemailtatoiveita voi esittää koulukuraattori 
Hanna-Mari Saarelaiselle 
hanna-mari.saarelainen@uurainen.fi tai p. 050 305 5778

Talon viralliset avajaiset pidetään myöhemmin syksyllä, 
seuraa ilmoittelua! 

vApAAeHtoiStyö

Uuraisten kunnan vanhus-
palvelussa on n. 50 vapaaeh-
toista erilaisissa tehtävissä. 
Jos	olet	kiinnostunut	va-
paaehtoistyöstä iloisessa 
porukassa, ota yhteyttä 
toiminnanohjaajaan 
p. 050 4101 890. 
Mietitään yhdessä juuri 
Sinulle sopivia tehtäviä. 

Vapaaehtoistyöntekijöille 
on myös omia kokoontu-
misia syksylle, joihin kaikki 
vapaaehtoistyöntekijät ovat 
tervetulleita!

• 12.9. klo 13 tietoa aivo-
terveydestä, muistikummi-
toiminnan	esittelyä:	Johanna	
Lahtinen/Apetta Aivoille

• 31.10. klo 13 minun vah-
vuuteni: Kaarina Moilanen

• 28.11. klo 12  vapaaeh-
toistyöntekijöiden pikku-
joulut: Lisätietoa myöhem-
min!

kUntOsali SYYS-JOULUKUU	2019
Uuraisten koulukeskus, Kuukantie 18. Kuntosali on avoinna klo 5 - 22. 
* Ryhmävuoroilla kuntosali on ainoastaan varaajien ja ryhmien käytössä. 
Arkipäivinä klo 9 - 15 paikalla voi olla kouluryhmiä. 
*Siivouksen aikana kuntosali ei käytössä.
Kuntosalikortit ovat myynnissä Uuraisten kirjastolla palveluaukioloaikoina. 

OHJATUT KUNTOSALIRYHMÄT
Kuntosalilla maanantaisin 9.9. - 9.12.2019
•	klo	16	eläkeläiset
•	klo	17	sekaryhmä	1
•	klo	18	sekaryhmä	2
Ryhmät on suunnattu ensisijaisesti 
henkilöille, joilla ei ole aikaisempaa 
tai on vähän kuntosalikokemusta.
Osallistumismaksu 
syyskausi 45 €, eläkeläiset 22,50 
(sis. kurssin ja kuntosalimaksun)
Maksun voi suorittaa ennakkoon viraston 
neuvontaan tai vapaa-aikatoimeen 
tai käteisellä paikan päällä.

Ilmoittautumiset ja lisätiedot
Milla Ukkonen, vapaa-aikatoimi

milla.ukkonen@uurainen.fi

p. 040 585 7784

kyynämöisten 
koulun liikuntasali 

kiepiSSä 
on varattavissa 
vuoroja arkisin 

iltapäivällä ja illalla klo 
15 alkaen. 

Myös viikonloppuna on 
vapaita vuoroja. 

Pukuhuonetilat ovat 
nyt liikuntasalin 

yhteydessä. 

Lisätietoja vapaista 
vuoroista ja varaukset 

Kati Möttönen, 
p. 0400 419 218. 

Tervetuloa liikkumaan!

klo ma   ti    ke       to        pe        la            su
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

*Siivous

Sekavuoro:
naiset/
miehet

Sekavuoro:
naiset/
miehet

Sekavuoro:
naiset/
miehet

Sekavuoro:
naiset/
miehet

Sekavuoro:
naiset/
miehet

Sekavuoro:
naiset/
miehet

Sekavuoro:
naiset/
miehet

*Siivous

*Siivous

Sekavuoro:
naiset/
miehet

Sekavuoro:
naiset/
miehet

* Ohjatut 
tunnit

* Naisten 
vuoro

Sekavuoro:
naiset/
miehet

Sekavuoro:
naiset/
miehet

Sekavuoro:
naiset/
miehet

Sekavuoro:
naiset/
miehet

Sekavuoro:
naiset/
miehet

Sekavuoro:
naiset/
miehet

Sekavuoro:
naiset/
miehet

*Kunta/var-
haiskasvatus

*Hyvän 
Tuulen Paja
*Uurastupa,
Uuraspaja
*Jyte	&
kunta

klo 
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

*Eläkeläiset

*UU/Liinat
*MLL	&	
Martat

*Lions 
Club

Sekavuoro:
naiset/
miehet

OhjaajaNa

fysiOteraPeUtti

saNNa esPO
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UURAISTEN SEURAKUNTA
Avoimin sydämin kotikirkko kutsuu, kotiseurakunta palvelee.

Jumalanpalvelus kirkossa pyhä- ja juhlapäivinä klo 10
Jumalanpalveluselämä, kirkolliset toimitukset, sielunhoito 
ja rippi: kirkkoherra Antti Toivio.

Erityisiä jumalanpalvEluksia ja tapahtumia
• Ke 25.9. Neljä vuodenaikaa -konsertti kirkossa klo 18. 
• Ke 25.9. Innostusta lähetykseen – ilta Jyväskylässä, Korte-
pohjan kirkossa klo 18. Lähetys – mitä on tämän päivän lähetys 
ja mihin meitä kutsutaan? Kuljetus seurakuntakodilta klo 17, 
tarjoilu alkaen klo 17.30, ilmoittaudu 20.9. mennessä lähe-
tyssihteerille. Illassa mukana lähetysteologi Jukka Kääriäinen 
Kirkon lähetystyönkeskus ja Suvimarja Rannankari-Norjonen 
Suomen Lähetysseura. Järj. Jyväskylän rovastikunta, lähetystyö. 
• Su 29.9. Mikkelinpäivän perhemessu kirkossa klo 10, 
Lähetyslounas srk-kodilla klo 12, mukana Tansanian lähetit 
Aino ja Yrjö Rossi. 
• Su 6.10. Vanhusten kirkkopyhä kirkossa klo 10, 
Suuret syntymäpäiväjuhlat srk-kodilla klo 12 kaikille tänä 
vuonna 70, 75, 80, 85, 90 ja yli 90 vuotta täyttäville.
• La 26.10. Muistokonsertti kirkossa klo 18.
• La 2.11. Pyhäinpäivä kirkossa klo 18, kirkkokuoro.
• Su 1.12. 1. adventtisunnuntain perhekirkko kirkossa klo 
10, kirkkovuoden ja rippikoulun aloitus. Lasten kauneimmat 
joululaulut ja 10-synttärit srk-kodilla klo 15. Jouluinen lasten-
laulutapahtuma, jonne kaikki ovat tervetulleita. Tapahtumaan 
kutsutaan myös kaikkia tänä vuonna 10 vuotta täyttäviä.
• Pe 6.12. Itsenäisyyspäivän juhlajumalanpalvelus kirkossa 
klo 10, kirkkokuoro.
• Su 8.12. Ruamjain joulukonsertti kirkossa klo 18. 
• La 14.12. Joulumyyjäiset srk-kodilla klo 11.
• Su 15.12. Kauneimmat joululaulut kirkossa klo 18.

• lahja lapsEllE -keräys 1.12. - 15.12.

Joulunajan jumalanpalveluksista ja tapahtumista lisää 
PaikallisUutisissa, Uuraisten Joulu 2019 -lehdessä, 
Sisä-Suomen lehdessä ja internetsivuilla.

viikOttainEn tOiminta
Tiistaisin Tiistailounas klo 13. Tervetuloa yhteiseen pöytään! 
Lounas ja kahvi 3 €. 
Torstaisin Yhteinen aamu klo 10. Aamuhartaus, kahvittelua ja 
jutustelua. Aamupalalla vapaaehtoinen maksu. 

yhtEystiEdOt
• Seurakuntakoti, Topintie 1 
Kirkkoherranvirasto ja taloustoimisto, kasvatus- 
ja perhetyön, nuorisotyön sekä diakoniatyön toimistot 
ja seurakunnan kerhotilat. 
Kirkkoherranvirasto avoinna ma ja to klo 9 - 12.

www.uuraistenseurakunta.fi

      Uuraisten seurakunta      

 @uuraistenseurakunta

Työntekijöiden sähköpostiosoitteet ovat muotoa 
etunimi.sukunimi@evl.fi
uuraisten.seurakunta@evl.fi
Kirkkoherra Antti Toivio                           040 518 1125
Seurakuntapastori Eveliina Jamnes              044 7949 734
Talouspäällikkö Hannu Kokkonen                040 518 1126
Kanttori Jonna-Mari Koikkalainen                 044 779 3707
Nuorisotyönohjaaja Merja Kinnunen           040 575 7700
Diakoni-lähetyssihteeri Henna Parhiala      040 869 8730
Vastaava lastenohjaaja Pia Jylhä                   040 578 8183
Seurakuntamestari Matti Laitinen                040 518 1127
Seurakuntasihteeri Satu Malmirae               040 522 2010

diakOnia ja auttaminEn
Elämässä voi tulla vaiheita, jolloin ei jaksa omin voimin. 
Seurakunta on tukenasi surun, haastavan perhetilan-
teen, taloudellisten vaikeuksien tai jonkin muun kipeän 
asian kohdatessa. Saat seurakunnasta keskusteluapua 
sekä tukea erilaisiin käytännön järjestelyihin. 
Kotikäynnit ja ajanvaraus diakoni Henna Parhiala.
Hartaudet säännöllisesti Kuukankodilla ja Rivikuukan eri 
ryhmissä. Kehitysvammaisten kerho ja mielenterveys-
kuntoutujien ryhmä kokoontuvat myös säännöllisesti, 
lisätiedot diakonilta.

Lähetystyö perustuu Jeesuksen antamaan lähetyskäs-
kyyn. Lähetystyöhön kuuluu paitsi evankelioimista myös 
ihmisten kokonaisvaltaista auttamista. 
Uuraisten seurakunta tukee Marja Alastalon työtä Bots-
wanassa sekä Francistownin kummipäiväkodin toimin-
taa Botswanassa.
Kelloperän, Kotaperän, Kyynämöisten, Salmelan ja 
kirkonkylän ompeluseurat kokoontuvat säännöllisesti 
ja tukevat tekemiensä käsitöiden, leivonnaisten ym. 
myynnillä diakonia- ja lähetystyötä. Kokoontumispaikat 
ja -ajat ilmoitetaan PaikallisUutiset-lehdessä ja seura-
kunnan kotisivuilla. Lämpimästi tervetuloa! 
Jos haluat toimia vapaaehtoisena seurakunnassasi 
ota yhteyttä diakoniin! Lämpimästi tervetuloa! 

Aikuistyö
Naisten ja miesten illat, lisää kirkollisissa.

kasvatus ja pErhEtyö

Päiväkerhot ovat 3–5 -vuotiaiden lasten kerhotoimin-
taa. Kerhoryhmät tukevat lapsen kasvua ja kehitystä 
sekä kehittävät sosiaalisia taitoja, sekä antavat lap-
selle yhteyden kotiseurakuntaan. Päiväkerhoryhmiin 
ilmoittautuminen tapahtuu keväisin sekä alkusyk-
systä. Päiväkerhopaikkoja voi tiedustella seurakunnan 
lastenohjaajilta.

Perhekerho on aikuisten ja lasten yhteinen kohtaamis-
paikka. Perhekerhoon voivat tulla äidit, isät, mummit, 
vaarit sekä päivähoitoväki lapsineen. Perhekerhossa 
saamme hiljentyä yhdessä arkitouhujen keskellä, viettää 
aamupalahetkeä sekä puuhailla, jutustella ja leikkiä. 
Seurakuntakodilla toimii kaksi perhekerhoryhmää 
tiistaisin ja torstaisin klo 9.30 - 11.30. Kerhossa kävijät 
valitsevat kumman ryhmän toimintaan osallistuvat. 
Perhekerhossa käymisen voi aloittaa koska tahansa 
kerhokauden aikana. 

Kehtoluokkatyö pitää yhteyttä kaikkien 1-4 -vuotiaiden 
lasten koteihin. Lapselle lähetetty syntymäpäiväkortti 
ja sen mukana tuleva tiedote toivottaa tervetulleiksi 
mukaan seurakunnan toimintaan.

Ekavauva-ryhmä on kohtaamispaikka vanhemmille ja 
vauvoille. Ryhmä tarjoaa vanhemmille mahdollisuuden 
jakaa kokemuksiaan ja tutustua samassa elämäntilan-
teessa oleviin vanhempiin. Toiminnan järjestäjinä ovat 
seurakunta, kunnan perhetyö, neuvola sekä MLL:n 
paikallisyhdistys. Ryhmä kokoontuu seurakuntakodilla 
ja siihen voi tulla mukaan jo odotusaikana. Ilmoittautu-
miset ja lisätiedot Ekavauva-ryhmästä Pia Jylhältä.

Seurakunnan varhaiskasvatustyö palvelee ja tukee 
päivähoitoa sekä esiopetusta lasten kristillisen kasva-
tuksen alueella. Uuraisilla on perinteeksi muodostunut 
lasten joulu- ja pääsiäishartaudet sekä seurakunnan 
työntekijöiden vierailut eri lapsiryhmissä. 
Pyhäkoulu, lasten oma kirkkohetki. Katso tarkemmat 
kokoontumispäivät ja -ajat kirkollisista ja seurakunnan 
kotisivuilta.

Kouluikäisten kerhot
• Maanantaisin klo 12.30 - 13.30 Hirvasen koulu. 
• Keskiviikkoisin klo 10.30 - 11.15 
ja 11.45 - 12.30  Kyynämöisten koulu. 
• Torstaisin klo 8.30 - 9.15 ja 9.30 - 10.15 Höytiän koulu.

Isoskoulutus tiistaisin klo 15.15 - 17 Seurakuntakodilla 
3.9., 17.9., 1.10., 29.10. ja 12.11. 

Nuorten ”Mertsin cafe” illat tiistaisin klo 15.15 - 17 
Seurakuntakodilla 10.9., 24.9., 8.10., 5.11., 19.11. ja 3.12.

Kuuletko kuoron kutsun? ”IhANA” MuRKKu 
Vertaisryhmä murrosikäisten vanhemmille. 

Yhdessä jakamista 
iloista, suruista, 

haasteista ja 
”vähän” huolistakin, 

kun perheessä on 
murrosikäinen 

kullanmuru. 
Tervetuloa mukaan!

ihan
sama

Ryhmän kokoontumispäivät 
ke 9.10., 23.10., 13.11. ja 4.12. 
Paikkana seurakuntakoti 
ja alkamisaika klo 17.30. 
Ryhmän toimintaa toteutetaan yhteistyössä 
Uuraisilla lasten ja perheiden parissa 
toimivien tahojen kanssa. 

Lisätietoja Pialta p. 040 578 8183
tai Merjalta p. 040 575 7700 
järj. Uuraisten srk

kirkkOkuOrO 
harjoittelee keskiviikkoisin 

klo 18 - 20 seurakuntakodilla. 
Lisätietoja kanttorilta.

kOuluikäistEn kuOrO 
harjoittelee 3.9. alkaen 

tiistaisin klo 13.40 - 14.40 
Hirvasen koulun musiikkiluokassa 

(Reppulenkki 6, Kangashäkki). 
llmoittautumiset kanttorille.

VarTTuNeeT-kuOrO 
on matalan kynnyksen kuoro, 
johon ovat kaikentasoiset laulajat tervetulleita. 
Kuoron syksyn ensimmäiset harjoitukset ovat 
perjantaina 27.9. seurakuntakodilla klo 18. 
Lisätietoja Samulilta p. 040 5566 238.

Kaikkiin musiikkiryhmiin ovat tervetulleita laulamaan sekä uudet, että vanhat laulajat!

Lisätietoja Uuraisten 
seurakunnan musiikkityöstä:
kanttori 
Jonna-Mari Koikkalainen 
p. 044 779 3707.

• jumalanpalvElus sunnuntaisin klo 11.
• rukOusillat tiistaisin klo 18.30 seurakunnan tiloissa 
sekä joka toinen tiistai myös Höytiällä ja Kyynämöisillä.
• lähEtyskirpputOri ja kahviO torstaisin klo 9 – 15.
• Lapsille pyhäkOulu jumalanpalveluksen yhteydessä. 
• VARKKIKERho 3.-6. -luokkalaisille tiistaisin Nuokkarilla. 
• AfTER SchooL #cAfE torstaisin iltapäivällä.

• Perheiltoja kuukausittain. 
• Muita tapahtumia lapsille, varhaisnuorille ja nuorille järjestetään satunnaisesti. 
• Erityistilaisuuksia on aika ajoin, esimerkiksi musiikki- ja avioparitapahtumia sekä myyjäisiä 
lähetystyön hyväksi. 
• Tilaisuuksista ilmoitetaan PaikallisUutisissa sekä seurakunnan netti- ja facebooksivuilla. 

UURAISTEN HELLUNTAISEURAKUNTA
yhtEystiEdOt:

Uuraisten helluntaiseurakunta
Kuukantie 17, Uurainen

uuraistenhelluntaiseurakunta.org
Pastori Timo Koivisto, 

p. 0404 127 661, 
timokoivisto500@gmail.com

Seurakuntatyöntekijä, lapsityö, 
Miia Ojala, p. 045 179 4677, 

miiaojalaa@gmail.com

LA 25.10.
UURAISILLA
räppäri 

Roni Samuel
& co

seuraa 
ilmoittelua

Lämpimästi 

tervetuloa!
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UURAISTEN RHY
Paukkulan ampumarata 
• Uuraisten rhy:n käyttöpäivät ovat keskiviikko ja 
perjantai klo 9 - 20, sunnuntaisin klo 12 - 16 on sallittu 
vain ampumakokeiden ja kilpailujen järjestäminen.
• Juhlapyhinä ampuminen on kielletty. HAULIKKORATA 
ON SULJETTU. NOUDATA KÄYTTÖAIKOJA!
TAPAHTUMAT jA kIlPAIlUT
Riistanhoitokilpailu ja Minkinpyyntikilpailu 2019
lomakkeiden palautus 31.1.2020 mennessä
• Ampumakoe Paukkulassa su 8.9. klo 12.
• Valvottu harjoitus hirviradalla, ke 18.9. klo 18 - 20.
Suurpetoyhdysmiehet:
Petri Paananen  p. 040 867 5173
Marko Salminen  p. 040 5297 462
Mika Hurskainen  p. 040 7646 701
Juha Övermark  p. 040 5456 549
Ilmoitus jälki- tai näköhavainnosta lähimmälle 
petoyhdysmiehelle heti.
lisätietoja toiminnanohjaaja Rauno Salminen 
p. 0400 245 746, rauno.salminen@pp.inet.fi

UURAISTEN PARTIOlAISET
Uusia partiolaisia voidaan ottaa mukaan 
olemassa oleviin ryhmiin ja mahdollisesti uuteen pien-
ten sudenpentujen ryhmään jos ohjaajia on riittävästi. 
Uudet ohjaajat ovat erittäin tervetulleita!
Kysy lisää: uuraisten.partiolaiset@gmail.com

Syksyn 2019 ryhmät ja ohjaajat ovat:
SUDENPENNUT:
• Haisevat Haisunäädät - parillinen to klo 18 - 19.30 
(Juha-Matti Lappinen, Saara Perälä ja Kati Leppälä) 
• Hurjat Leijonat - pariton ti klo 18 - 19.30  
(Kati Toivio, Sofia Lapinoja)
SEIKKAILIJAT:
• Pandat - parillinen ti klo 18 - 19.30 
(Anu Liimatainen, Taija Rautiainen)
• Apinajoukkue - pariton to klo 18 - 19.30 
(Virpi Lapinoja)
TARPOJAT:
• Mustat Pantterit - pariton to klo 18 - 19.30 
(Pekka Lapinoja)
Samoajaikäiset suorittavat tänä syksynä Ryhmänohjaa-
jan kurssia ja ovat siis ryhmissä mukana vetäjinä.

• Lippukunta mukana seurakunnan messuissa, 
erityisesti avustamassa Mikkelinpäivän perhekirkossa 
29.9. sekä itsenäisyyspäivän jumalanpalveluksessassa 
6.12. klo 10.
• Itsenäisyyspäivän kulkue, sankarihautausmaan 
valaiseminen ja lupauksenanto 6.12. klo 18.

UURAISTEN 4H-YHDISTYS
Mansikkamäentie 2, Uurainen, uurainen.4h.fi
Olemme myös facebookissa ja instagramissa.

TYÖNTEKIJÄT
• Anni Tuikkanen, toiminnanjohtaja
p. 044 194 7810, anni.tuikkanen@4h.fi
• Micaela Raudasoja, kerhot 
p. 045 866 8275, 4h.uurainen@gmail.com
• Santtu Koivunen, iltapäivätoiminta, kirkonkylä, 
p. 044 556 9235, kirkonkylan.iltis@gmail.com
• Päivi Saarinen, iltapäivätoiminta, Hirvanen 
p. 044 556 9445, hirvasen.ilttis@gmail.com
• Oona Verkasalo, GoForLights -hanke 
p. 044 545 3959, oona.4h@gmail.com
• Heikki Eloranta, Robo-hanke  
p. 040 827 0275, 4h.robohanke@gmail.com

1-2 -LuOKKALAISTEn ILTAPäIVäTOIMInTA
4H järjestää koululaisten iltapäivätoimintaa ostopalvelu-
na. Haku iltapäivätoimintaan on keväisin. Toimintavuo-
den aikana mahdollisia vapaita paikkoja voi tiedustella 
4H-yhdistyksestä.

RObO-HANkE 2018-2020
Robokerhoissa viitos- ja kuutosluokkalaiset pääsevät 
yhdessä kavereiden kanssa rakentelemaan ja ohjelmoi-
maan erilaisia robotteja, joita on yhdistykselle hankittu 
hankkeen aikana. Kerhoja pidetään viikoittain koulujen 
tiloissa koulupäivän jälkeen, jolloin sinne on helppo 
jäädä! Kerhoihin on mahdollista ilmoittautua vielä koko 
syyskuun ajan! 
Lisätiedot ja ilmoittautumiset nettisivuiltamme.

Nuorten ryhmätoiminta jatkuu keskiviikkoisin viikoit-
taisilla tapaamisilla nuorten kanssa. Heinäkuussa 2019 
ryhmällä oli todella onnistunut nuorisovaihto Itävaltaan. 
Ryhmän kanssa haetaan myös seuraavalle kesälle nuo-
risovaihtoprojektiin rahoitusta Erasmus+ -ohjelmasta, 
tällä kertaa vaihto järjestetään Suomessa. 
Lisätietoja hankevetäjä Heikiltä.

GO fOR LIGHTS – HAnKE jA VALOn KyLä
Uuraisten 4H:lla käynnistyi tänä syksynä Go for Lights 
-hanke, jossa nuorten kanssa opetellaan koodaamista, 
ja tehdään erilaisilla ohjelmointityökaluilla valoinstallaa-
tioita. 4H ja nuoret järjestävät myös Valon Kylä -tapah-
tuman 25.10., jossa nuorten suunnittelema valotaide 
on isosti esillä. Valon kylässä valaistaan myös Uuraisten 
keskusta, ja on muitakin oheistapahtumia, joista kerro-
taan lisää myöhemmin!
Valon kylän suunnittelu on vielä kesken, joten vielä 
on aikaa vaikuttaa tapahtuman ohjelmaan. Voit tulla 
kertomaan ideasi 10.9. klo 17 Nuokkarilla järjes-
tettävään suunnittelutapaamiseen. Toivottavasti 
mahdollisimman moni paikallinen yrittäjä, yhdistys tai 
yksityishenkilö tulisi paikalle. Mutta jos tapaamiset eivät 
kiinnosta, Valon kylään voi osallistua siten, että laittaa 
jouluvalot jo lokakuussa! 
Lisätietoja hankekoordinaattori Oonalta.

SYkSYN lEffAIllAT
Elokuvailtojen ajankohta varmistuu, kun koulukeskuk-
sen auditorion remontti valmistuu. Seuraa tiedotusta 
tarkemmista aikatauluista yhdistyksen nettisivuilla ja 
sosiaalisessa mediassa. Elokuvaillat tarjoaa Uuraisten 
kirjasto ja järjestelyistä vastaa 4H! Elokuviin on vapaa 
pääsy. Elokuvissa 4H-nuorten kioski! Tervetuloa! 

Kerhokalenterin muutokset 
ovat mahdollisia. 

Eläkeliitto tarjoaa eläkeläisille ja ikäihmisille monipuo-
lista tekemistä, koulutusta, matkoja ja tapahtumia. 
Toiminnan keskiössä ovat paikallisyhdistykset ympäri 
Suomea, niissä viihdytään ja toimitaan yhdessä. 
Eläkeliitto on Suomen suurin sitoutumaton eläkeläisjär-
jestö ja tärkein tavoitteemme on ikäystävällinen Suomi. 
Eläkeliitossa on 130 000 jäsentä, 401 paikalllisyhdistystä 
ja 20 piiriä. Liitto perustettiin vuonna 1970. Ensi vuonna 
on juhlavuosi kun Eläkeliitto täyttää 50 vuotta. Uurais-
ten yhdistys on nyt 46-vuotias. Uuraisten yhdistykses-
sä on 260 jäsentä ja uusia jäseniä toivotaan mukaan 
toimintaan.

Eläkeliiton Uuraisten yhdistys toimii aktiivisesti ja aloit-
taa syksyn toiminnan vilkkaana. 
Kesän mölkkykausi jatkuu syyskuun ajan ja siirrymme 

10.10. pelaamaan bocciaa Kyynämöisten Kieppiin. Kei-
laajat jatkavat retkiään Saarijärvelle. Kuntosali jatkuu 
lauantaiaamuisin. Lukupiiri aloittaa 4.9. käsittelemällä 
ajankohtaista kirjallisuutta.  Osallistumme kirkkopy-
hään Hietamalla 6.10. Teemme retken Muistojen musiik-
ki -iltaan Karstulan Vastinkiin 26.10.

Säännöllinen PERjANTAIkERHO jatkaa jo perinteistä 
kokoontumistaan alkaen 20.9. Kerho kokoontuu joka 
toinen viikko seurakuntakodilla. Silloin kahvitellaan, 
kerrotaan kuulumisia, tiedotetaan tulevasta. Joka kerta 
kerhossa on mukana myös vierailija, joka kertoo omasta 
alastaan ja johtaa keskustelua. 

Erilaiset matkat ja retket ovat yhdistyksen suosituim-
pia osallistumiskohteita. Niitä tehdään kotimaahan ja 
ulkomaillekin. Sokkomatka on yksi kiinnostavimpia. 
Myös teatterimatkoille lähdetään mielellään. 
Niitä tehdään syksyn mittaan useita.
Keski-Suomen piirin toimintaan ja järjestettäviin koulu-
tuksiin yhdistys ottaa innokkaasti osaa. Piirin syysko-
kous 8.11. järjestetään Uuraisten seurakuntakodilla. 
Yhdistys vastaa silloin noin 100 henkilön ruokailusta 

ja kahvituksesta. Perinteisesti järjestävän yhdistyksen 
puheenjohtaja myös johtaa kokousta.

Uuraisten yhdistyksen hallitus
• puheenjohtaja Simo Koskinen p. 0400 975 443. 
Kysy rohkeasti lisätietoja!
• varapuheenjohtaja Esko Palonen 
• sihteeri Tellervo Lehtoranta 
• rahastonhoitaja Mirja Hiekkanen 
• jäsenvastaava Aino Paananen 
• liikuntavastaavat Reijo Länkinen, Mirja Hiekkanen ja 
Matti Alapiha 
• keilailu- ja kuntosalivastaava Matti Alapiha 
• vapaaehtoistyö- ja lukupiirivastaava 
Marja-Leena Liukkonen 
• kulttuurivastaava Pirkko Hakkarainen 
• messuvastaava Matti Heinonen 
• mölkkyvastaava Jalo Paanala  
• emännät Ritva Uuttera ja Liisa Riihimäki 
Kaikkien hallituksen jäsenten yhteystiedot löytyvät yh-
distyksen kotisivuilta elakeliitto.fi/yhdistykset/uurainen. 
Edullisia Eläkeliiton adresseja saat Ainolta, Impiltä ja 
PaikallisUutisten toimituksesta.

Uuraisten yhdistys 
tarjoaa jäsenilleen 

oppia ja iloa ystävien parissa. 
Yhdessä meillä on aina hauskaa!

HÖYTIÄN kYlÄYHDISTYS

• MuSTAnKuun yÖ- TAPAHTuMA, lauantaina 28.9.
• jOuLunAVAuS HÖyTIäLLä, torstaina 28.11.

UURAISTEN KUNTA TIEDOTTAA - KUNNAN ILMOITUSLIITE

Omistatko marttojen tai Mll:n jäsenkortin? 
Se on pääsylippusi kuntosalille 

sunnuntaisin klo 11 - 12. 
Tervetuloa vahvistumaan 

ja voimaantumaan!
MLL:n PERHEKAHVILA joka perjantai klo 9.30 

srk-kodilla, TERVETuLOA!


