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UURAISTEN VAPAA-AIKATOIMEN JÄRJESTÖ- JA 
TOIMIJATIEDOTE 1/2019  
 
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. Ilmoitukset kuntatiedotteeseen: Uuraisten viikko 12.5. mennessä, kesän toiminnot 15.5. mennessä 
2. Vuoden 2018 palkittavat urheilijat ja toimijat ehdotukset 19.5. mennessä 
3. Liikunta- ja harrastetilojen kesävuorojen haku 6.-19.5. ja syksyn vuorojen haku 27.5.-16.6. 
4. Vapaa-aikasihteeri Pirkko Honkasen eläkkeelle siirtymisen juhla 28.5. (Huom. ilmoittautuminen) 
5. Järjestöjen ja toimijoiden tapaaminen 11.6. Nuokkarilla 

 
 
1. Ilmoitukset kuntatiedotteeseen  
Uuraisten viikon osalta ilmoitukset 12.5. mennessä osoitteeseen 
milla.ukkonen@uurainen.fi.  
Kesän muiden toimintojen osalta 15.5. mennessä osoitteeseen kirjaamo@uurainen.fi.  
 
2. Vuoden 2018 palkittavat urheilijat ja toimijat  
Uuraisten viikon Nuoriso-kylätapahtumassa 22.7. Jokihaaran Paunetilla palkitaan 
vuoden 2018 ansioituneita urheilijoita, valmentajia ja kulttuuri/harrastustoimijoita. 
Palkittavia voi ehdottaa 19.5. mennessä vapaa-aikasuunnittelijalle 
milla.ukkonen@uurainen.fi. Sivistyslautakunta päättää palkittavista.   
 
3. Liikunta ja harrastetilojen kesävuorojen ja syksyn vuorojen haku 
Haku koskee vapaa-aikatoimen kautta varattavia vakiovuoroja: Koulukeskuksen 
liikuntasali, kuntosali, keskusurheilukenttä, tenniskenttä ja Nuokkari. Satunnaiset 
käyttövuorot varataan viimeistään kahta viikkoa ennen varausta.  
 
Kesän (kesäkuu-elokuu) vakiovuorojen haku ajalla 6.-19.5. 
Syksyn (elokuu-joulukuu) vakiovuorojen haku ajalla 27.5.-16.6. 
 
Hakemukset toimitetaan osoitteeseen milla.ukkonen@uurainen.fi. Hakemukseen 
kirjataan seuraavat tiedot: varattava tila, alkamis- ja päättymisajankohta, varauksen 
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viikonpäivä ja kellonaika, onko kaikki osallistujat alle 18-vuotiaita tai eläkeläisiä, varaajan 
tiedot (nimi, yhteystiedot, laskutusosoite, y-tunnus).  
 
4. Vapaa-aikasihteerin Pirkko Honkasen eläkkeelle siirtymisen juhla 28.5. (huom. 
ilmoittautuminen!) 
Uuraisten kunnan pitkäaikainen vapaa-aikasihteeri Pirkko Honkanen on siirtymässä 
eläkkeelle. Tämän johdosta kunnanvirastolla järjestetään eläkkeelle siirtymisen juhla 
tiistaina 28.5.2019 klo 14 alkaen. Järjestöt ja toimijat ovat tervetulleita mukaan 
tilaisuuteen.  
Tilaisuuteen on ennakkoilmoittautuminen, joka lähetetään 19.5. mennessä osoitteeseen 
milla.ukkonen@uurainen.fi. Ilmoita samalla, jos haluat tilaisuuteen puheenvuoron tai 
esityksen.  
 
5. Järjestöjen ja toimijoiden tapaaminen 11.6. Nuokkarilla klo 18 
Tapaamisen aikana tutustutaan Nuokkarin yläkertaan rakentuvaan Hype-tilaan, joka on 
syksystä alkaen myös järjestöjen ja toimijoiden käytettävissä. Tervetuloa tutustumaan 
tilaan ja keskustelemaan muista ajankohtaisista asioista.  
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