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UURAISTEN VAPAA-AIKATOIMEN JÄRJESTÖ- JA TOIMIJATIEDOTE 

3/2019  

 
Järjestö- ja toimitiedote on Uuraisten kunnan vapaa-aikatoimen viestintäkanava, josta löydät 

ajankohtaiset asiat ja päivämäärät. Tiedote julkaistaan kunnan verkkosivuilla ja toimitetaan 

sähköpostitse toimijoille. Jos et saanut tiedotetta sähköpostiisi, voit ilmoittaa osoitteesi vapaa-

aikatoimeen milla.ukkonen@uurainen.fi.  

 

TIEDOTTEEN AIHEET  

1. Järjestöjen ja toimijoiden Joulukahvit ja yhteiskokous torstaina 12.12.2019 klo 18.00 

kunnanvirastolla 

2. Kunnan uudistuneet kotisivut ja järjestöjen toiminta 

3. Tilavaraukset ja hinnat kevätkaudella 2020 

4. Paikallisuutiset -lehden peittojakelut ja kuntatiedotteet 2020 

5. Erityisavustus vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikunnan harrastuksen tukemiseksi 

6. Tulevat tapahtumat 

7. Muut ajankohtaiset asiat 

 

1. Järjestöjen ja toimijoiden Joulukahvit ja yhteiskokous torstaina 12.12.2019 klo 18.00 

kunnanvirastolla 

Tervetuloa vuoden viimeiseen yhteiskokoukseen jouluisissa tunnelmissa. Mukana kunnan uusi 

talous- ja hallintojohtaja Pasi Lievonen. Muina aiheina tiedotteen mukaiset ajankohtaiset asiat.  

 

2. Kunnan uudistuneet kotisivut ja järjestöjen toiminta 

Uuraisten kunnan uudistuneet kotisivut sisältävät järjestötoimijoille tietoa mm. 

järjestöavustuksista ja tilavarauksista.  

 

Kotisivujen kautta toimijat voivat tiedottaa toiminnasta ja tapahtumista kalenterissa. 

Tapahtumailmoitukset toimitetaan vapaa-aikatoimeen osoitteella milla.ukkonen@uurainen.fi. 

Yhdistystori.fi sivustolle rekisteröityneet järjestöt ja toimijat saavat tietonsa esille Uuraisten 

kuntasivulle https://www.yhdistystori.fi/uurainen/.  

 

3. Tilavaraukset ja hinnat kevätkaudella 2020 

Kevään 2020 liikuntasalin ja kuntosalin vakiovuorot jatkuvat syksyn varausten mukaisina. 

Muutoksista tai vuorojen peruutuksista pyydetään ilmoittamaan 17.12.2019 mennessä vapaa-

aikatoimeen.  

 

Tilavarauspyynnöt vapaa-aikatoimelle tehdään vuoden 2020 alusta alkaen sähköisellä lomakkeella 

kunnan kotisivuilla https://uurainen.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/tilavaraukset/.  

 

Vuoden 2020 hinnastot ovat nähtävillä kunnan kotisivuilla. Liikuntasalin vakiovuorojen hintoihin 

on tehty 2 % korotukset. Alle 18-vuotiaiden ja eläkeläisryhmien vuorot säilyvät maksuttomina. 
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Satunnaisvarauksista poistettiin ulkopaikkakuntalaislisä. Alle 18-vuotiaille ja eläkeläisille varatuista 

satunnaisvarauksista peritään 50 % tuntihinnoista. Muutoksilla katetaan käyttökustannuksia sekä 

pyritään lisäämään toimintaa kunnan alueella.  

 

4. Paikallisuutiset -lehden peittojakelut ja kuntatiedotteet 2020 

vko 04 23.1.2020 Uuraisten alueen peittojakelu ja Uuraisten kuntatiedote 
vko 06 6.3.2020 Lisäjakelua rakennusmessuilla 
vko 20 14.5.2020 Uuraisten alueen peittojakelu ja kuntatiedote 
vko 29 16.7.2020 Uuraisten alueen peittojakelu, Uuraisten viikon ohjelma 
vko 36 3.9.2020 Uuraisten alueen peittojakelu ja kuntatiedote 
vko 50 10.12.2020 Uuraisten peittojakelu, joulunumero 
 

5. Erityisavustus vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikunnan harrastuksen tukemiseksi 

Kunta haki yhteistyössä urheiluseurojen kanssa valtion erityisavustusta vähävaraisten perheiden 

lasten ja nuorten liikunnan harrastuksen tukemiseen. Avustusta haettiin matalan kynnyksen 

liikuntatoiminnan lisäämiseen kunnan alueella. Päätös oli kielteinen ja sitä perusteltiin hankkeen 

kokonaisarviolla ja käytettävällä avustusmäärällä.  

 

6. Tulevat tapahtumat 

Seurafoorumi järjestetään torstaina 30.1.2020 klo 18.00-20.00 viraston valtuustosalissa.  

Seurafoorumi on Keski-Suomen Liikunnan koollekutsuma kuntakohtainen yhteistoimintamuoto, 

jonne kutsutaan liikuntaseurat ja kunnan avainhenkilöt liikunta- ja urheiluasioiden äärelle. 

Seurafoorumin tavoitteena on paikallisen liikunta- ja urheilukulttuurin vahvistaminen, tiedon 

jakaminen, vaikuttaminen ja osallistaminen. Tarkempi kutsu ja ilmoittautumisohjeet julkaistaan 

myöhemmin.  

 

Uuraisten, Jyväskylän, Laukaan ja Muuramen Elinvoimapaja torstaina 5.3.2020 klo 17.00-19.30 

Uuraisten seurakuntakodilla. Elinvoimapaja on Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n koollekutsuma 

kuntien, järjestöjen ja toimijoiden yhteiskehittämistapaaminen. Kolmivuotinen 

Elinvoimapajakiertue huipentuu Uuraisilla järjestettävään päätöstilaisuuteen! 

 

7. Muut ajankohtaiset asiat 

Uuraisten vapaa-aikatoimen järjestöavustukset tulevat hakuun vuoden 2020 helmikuussa. 

Haettavana on liikunta-, nuoriso- ja kulttuuritoimen avustuksia vuosi-, tila- ja kohdeavustuksina. 

Vuoden 2019 avustuksia voi hakea maksuun vielä 17.12.2019 asti.   

 

Uuraisten kulttuuritoimi järjestää vuoden 2020 aikana teatteriesityksiä ja konsertteja 

Koulukeskuksen auditoriossa. Kulttuuritoimi etsii yhteistyökumppania vastaamaan tapahtumien 

väliaikojen kahvitus- ja kioskitoiminnasta. Yhteistyöstä kiinnostuneet toimijat voivat olla 

yhteydessä vapaa-aikatoimeen.  

 

Uuraisten Viikko on heinäkuun viimeinen kokonainen viikko 20.-26.7.2020. Toripäivä on lauantaina 

25.7.2020. Uuraisten Viikon ohjelmatietoja voi toimittaa vapaa-aikatoimeen koontia varten.  
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Yhteistyöterveisin 

Milla Ukkonen 

vapaa-aikasuunnittelija 

Uuraisten vapaa-aikatoimi 

milla.ukkonen@uurainen.fi 

040 585 7784 
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