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UURAISTEN 
KUNTA 
TIEDOTTAA 

 

PYSY AJASSA 
- ILO PINNASSA - 

Tule mukaan monipuoliseen toimintaan! 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Uuraisten kunnan vapaa-aika- ja kirjastotoimi sekä 
vanhuspalvelut järjestävät yhteistyössä eri yhdistysten kanssa 
luentoja, konsertteja, digiopastusta, ym. kaikenikäisille 
kuntalaisille. Kevään 2020 ohjelman näet ohesta. Tule 
mukaan Sinua kiinnostaviin tapahtumiin!  

 

 

22.1.2020 klo 17.00 
Kunnanviraston 

valtuustosalissa Edunvalvonta ja 
varautuminen tulevaan - luento: 

Matti Eerola . Kahvitarjoilu. 
Yhteistyössä Lions Club 

Uurainen. 

____ 

19.2.2020 klo 17.00 
Kunnanviraston 

valtuustosalissa: Mitä itse voin 
tehdä oman muistini hyväksi? 

Kahvitarjoilu. Yhteistyössä 
Keski-Suomen Muistiyhdistys, 
Vanhus- ja vammaisneuvosto.  

____ 

8.2.  klo 15.00  Koulukeskuksen 
auditoriossa: KYLÄ Absurdi 

musiikillinen komedia 
autioituvasta maaseudusta. 

Teatteri Siperian esitys. Liput 10 
€.  Väliajalla kahvio. 

____ 

15.3. klo 15.00  Koulukeskuksen 
auditoriossa: Tenorissimo 

Mauno Kuusiston ikivihreät 
konsertti ”Kertokaa se hänelle”. 

Liput 10 €.  Kahvio. 

____ 

18.3. klo 13.00 Kunnanviraston 
valtuustosalissa ”Arjessa 

selviytymisen apuvälineet. Teija 
Savolainen-Lipponen. 

Kahvitarjoilu.  Yhteistyössä 
Vanhus- ja vammaisneuvosto. 

LISÄTIETOJA 

050-4101890 

www.uurainen.fi 

 

 

 

ATK JA ÄLYLAITE OPASTUSTA 
 
Olli Lehtosen opastuksella älypuhelimien, tablettien, 
kannettavien tietokoneiden, ym. käytön opastusta. Tuo oma 
laite tullessasi. 
18.2. klo 17.00 
3.3. klo 17.00 
10.3. klo 10.30-12.30 POP-pankki verkkopalveluiden opastusta  
17.3. klo 17.00 
31.3. klo 17.00 
14.4. klo 17.00 
28.4. klo 17.00 
 
GeroNet-kurssi 3-5.2. klo 10-13.00 kirjastolla. Katso kirjaston 
ilmoitus. 
 

15.3. klo 15 

Auditoriossa

8.2. klo 15
Auditoriossa

ATK- JA ÄLYLAITEOPASTUS
Olli Lehtosen opastuksella älypuhelimien, 
tablettien, kannettavien tietokoneiden, ym. 
käytön opastusta. Tuo oma laite tullessasi.
ti 18.2.  klo 17.00
ti 3.3.   klo 17.00
ti 10.3.  klo 10.30 - 12.30 
POP-pankin verkkopalveluiden opastusta 
ti 17.3.  klo 17.00
ti 31.3.  klo 17.00
ti 14.4.  klo 17.00
ti 28.4.  klo 17.00

Olethan tietoinen 

ASIOInTILIIKEnnE-
TOImInnASTA?

• Kutsutaksi kyydit-
see kyliltä Uuraisten 
keskustaan. 
• Palvelu on avoin 
niille asiointikyytiä 
tarvitseville, jotka eivät 
pääse normaalin linja-
autoliikenteen mukana 
keskustaan.
• Kutsutaksi tilataan 
etukäteen edellisiltana 
alla olevasta nume-
rosta ja asiointireitti 
ajetaan sen mukaan, 
mistä osoitteista kyytiin 
tulijoita milloinkin on. 
•Kutsutaksipäivä on 
torstai. Lähtö kotoa 
aamulla liukuvasti 
sen mukaan miten on 
lähtijöitä. 
• Asiointiaika on liu-
kuva noin 1-2 tuntia, 
jonka jälkeen on paluu-
kyyti kotiin. 
• Kutsutaksin hinta 
määräytyy linja-auto- 
taksan mukaan.

Kutsutaksia hoitaa 
Simo Ahola

 
p. 0400 345 946

GErOnETIn LAITEKUrSSI  
3. - 5.2. klo 10 - 13 
Uuraisten kirjastolla

• Harjoitellaan älylaitteiden käyttöä alusta alkaen. 
• Tutustutaan laitteiden ominaisuuksiin käytännön 
harjoittelun kautta, saadaan varmuutta ja opitaan 
käyttämään laitteita arjen tukena. 
• Kurssit eivät edellytä aiempaa kokemusta älypu-
helimen tai tabletin käytöstä tai tietotekniikasta 
yleensä. 
• Kurssien yksityiskohdat päätetään yhdessä osal-
listujien kanssa. 
• Osallistujat voivat lisäksi kysyä juuri heille tarpeel-
lisista asioista. 
• Huom! Oma kännykkä ja/tai tablet mukaan! 
Opetus järjestetään Android-laitteilla. 
Esim. Samsung Galaxy.

Kurssin järjestää yhteistyössä valtakunnallinen 
Geronet-hanke sekä kansalaisopisto, 
tilan ja järjestelyt tarjoaa Uuraisten kirjasto

Jonna 
ortJu

• OIKARINLAIDAN KANAMÄTSÄRI •
• TAIDENÄYTTELY, ASTA SUTTON •

• PALSANPURON SEPPÄ •
• YM. PALJON MUUTA NÄHTÄVÄÄ, 
KOETTAVAA JA MAISTELTAVAA!

KLO 10 - 15 

AITO, OIKEA KYLÄPÄIVÄ

Höytiän 
kyläyhdistys
/Höytiänpäivä

@höytiänpäivä

KUUKAn HIIHdOT JA 
XXXIX mIrJAn KIErrOS 
16.2.2020 klo 11 
Kisakeskus Uuraisten koulukeskuksella (Kuukantie 18)
Vapaa hiihtotapa: MYL 15 km, NYL 10 km, M8 1 km,   N8 
1 km, M10 2 km, N10 2 m, M12 3 km, N12 2 km, M14 3 
km, N14 3 km, M16 5 km, N16 5 km, M18 10 km, N18 5 
km, M20 10 km, N20 5 km, N35 5 km, N35 5 km, M45 10 
km, N45 5 km, M55 5 km, M65 5 km.
TD Heikki Mäkinen. Ilmoittautumiset 12.2. klo 23.59 men-
nessä. Käytämme kilmo.fi -palvelua.
Osallistumismaksu 15 €, 16 v ja nuoremmat 10 €.
Uuraisten Urheilijat hiihtojaosto 
POP FI38 4766 0010 0187 90
Tiedustelut UU/Olavi Tapper p. 040 7360 424, 
olavitapper@jippii.fi
Tervetuloa Uuraisille Aittovuoren maisemin!

UUrAISTEn LATUrETKI 
lAUAntAinA 29.2.2020
UU:n hiihtojaoksen ja yhteistyökumppaneiden toimesta 
on hiihtäjien käyttöön kunnostettu perinteisellä hiihto-
tavalla hiihdettävä retkilatureitti välille kirkonkylä-Tehlo-
kirkonkylä. Latu-ura on merkitty sinisellä kuitunauhalla ja 
opastein. Viereistä isompi kartta on kunnan nettisivuilla.
ladulle pääsee:
• päiväkoti Pikkulan P-paikalta (Kuukanpolku 5) 
• Akon uimarannan P-paikalta (tuurentie 13) 
• tehlon Hiihtomajalta (Kangastie 17). 
Laturetkipäivänä hiihtäjiä palvelee Hiihtomajalla huolto-
piste klo 9 – 16, myynnissä kahvia, mehua ja pientä väli-
palaa.
Reitti kulkee useiden teiden ylitse, joten pyydämme nou-
dattamaan varovaisuutta. Kokonaispituus noin 20 km.
Lisätietoja p. 040 7360 424.
järj. Uuraisten Urheilijat ja Uuraisten vapaa-aikatoimi

Hiihtotapahtumilla säävaraus, tervetuloa mukaan!

UUraisten 
Urheilijat
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OPISKELU
TYÖ
ARKI

OHJAUS 
TUKI

Marjo Ruuska
Etsivän työn ohjaaja

040 7096 753
marjo.ruuska@uurainen.fi

Mansikkamäentie 2
41230 UURAINEN
www.uurainen.fi

Uuraisten Etsivä Työ

VAPAA-AIKATOIMI
Vapaa-aikatoimi järjestää vapaa-ajan toimintaa ja ylläpi-
tää liikunta- ja harrastetiloja. Kunnassa toimii myös lukui-
sia järjestöjä ja toimijoita, jotka järjestävät monipuolista 
toimintaa. Kunnan kotisivuilta löydät tietoja järjestöistä 
sekä tapahtumista ja ajankohtaisista asioista. 

Uuraisten vapaa-aikatoimi, Virastotie 4, UUrainen, 
p. 014 267 2641, p. 040 585 7784
milla.ukkonen@uurainen.fi, uurainen.fi 

LIIKUNTA
Hiihtoladut ja jääalueet pidetään kunnossa sääolosuh-
teet huomioiden. Hiihtolatujen kunnossapitotilanteesta 
löytyy ajankohtaista tietoa kunnan kotisivuilta ja Latuin-
fosta. 
Liikunta-alueidenhoitaja, p. 0400 429 402

HiiHtoLadUt
• Aittovuoren ladut, Rinnetie 20, Kuukanpolku 5, Uurai-
nen. Pikku-Kuukan rantaväylällä latu-uran vieressä kais-
ta myös jalankulkijoille.
• Vanha valaistulatu, Urheilutie 8, Uurainen
• Hirvasen koulun latu, Reppulenkki 6, Kangashäkki
• Kyynämöisten koulun ladut, 
Multiantie 734, Kyynämöinen
• Höytiän valaistulatu, Höytiäntie 632, Höytiä
• Jokihaaran kansanhiihtoladut, Jokihaara

JääAlueet
• Kirkonkylän jääalue, Urheilutie 8, Uurainen
- Kaukalo ja luistelijoille erillinen jääalue.
• Hirvasen kaukalo, Reppulenkki 6, Kangashäkki
• Höytiän kaukalo, Höytiäntie 632, Höytiä
• Jokihaaran kaukalo, Kuusitie 2, Jokihaara
• Kyynämöisten kaukalo, Multiantie 734, Kyynämöinen
- Kaukaloissa ja jääalueilla suositellaan kypärän käyttöä. 

KuNtOSAlI
Koulukeskus Kuukantie 18, Uurainen 
avoimet vuorot 1.1. - 31.5.2020
Maanantai klo 5 - 8, 9 - 16 ja 19 - 22
Tiistai  klo 5 - 11 ja 13 - 22, 
  naisten vuoro klo 11 - 13
Keskiviikko klo 5 - 8, 10 - 17 ja 18 - 22
Torstai  klo 5 - 10 ja 12 - 13 ja 15 - 22
Perjantai klo 5 - 8 ja 9 - 22
Lauantai klo 5 - 10 ja 12 - 22
Sunnuntai klo 5 - 22

Kuntosalikortteja voi lunastaa Uuraisten kirjastolta pal-
veluaikoina (Topintie 2). Kuntosalille voi hankkia lisää 
käyttöaikaa tai -kertoja verkkokaupasta. Lisätietoja ja 
hinnasto kunnan kotisivuilla. 

OHJAtut KuNtOSAlIRYHMät 
13.5. saakka
uuRAISteN KuNtOSAlIllA (Kuukantie 18)

maanantaisin  keskiviikkoisin
klo 16 eläkeläiset klo 9  sekaryhmä (uusi)
klo 17  sekaryhmä 1
klo 18  sekaryhmä 2

• Osallistumismaksu 45 € / 
eläkeläiset, työttömät, opiskelijat 22,50 €
Maksun voi suorittaa
• ennakkoon viraston neuvontaan tai vapaa-aikatoimeen
• ensimmäisellä kerralla käteisellä paikan päällä
• pyydettäessä voimme tehdä myös laskun 
(laskutuslisä 2,20)
Ilmoittautumiset ja lisätietoja:
Milla Ukkonen, vapaa-aikatoimi
p. 040 585 7784, milla.ukkonen@uurainen.fi

KIRJASTO
  Palveluaika klo omatoimiaika klo
Maanantai 13 – 19 8 – 13, 19 – 21
tiistai  10 – 17  8 – 10, 17 – 21
Keskiviikko 12 – 17  8 – 12, 17 – 21
torstai  –  8 – 21 
Perjantai 10 – 17  8 – 10, 17 – 21
lauantai –  8 – 21 
Sunnuntai –  8 – 21 
Arkipyhäaatot 10 – 15 
Arkipäiviin osuvina juhlapyhinä  8 - 21
Aukiolopoikkeukset mahdollisia. Omatoimiasiointiin tar-
vitset Keski-kirjastojen kirjastokortin ja pin-koodin, jolla 
kirjaudut sisään. Ikäraja on 15 vuotta. 
tervetuloa kirjastoon!

NUORISOTYÖ
NuORISOtAlO NuOKKARI Mansikkamäentie 2
 avoinna  
 • keskiviikkoisin ja torstaisin klo 15 - 20
 • perjantaisin klo 15 - 21

Nuokkarin toiminta on suunnattu yläkouluikäisille ja 
sitä vanhemmille nuorille. Nuokkarilla voi viettää aikaa 
kavereiden kanssa, pelata pelejä, kuunnella musiikkia ja 
keskustella nuorisotyöntekijän kanssa. Nuokkarilla jär-
jestetään ohjattua toimintaa nuorten toiveiden mukaan. 
Nuorisotyöntekijät ja Uuraisten nuorisovaltuusto järjes-
tävät myös retkiä ja tapahtumia. 

etSIVä NuORISOtYÖ
Etsivä nuorisotyö tarjoaa tukea 13-29-vuotiaille nuorille 
elämänkulkuun, koulutukseen ja työelämään pääsyyn 
liittyvissä asioissa. Yhteyttä etsivän nuorisotyön asiois-
sa voi ottaa nuorisotyöntekijä Marjo Ruuskaan (040 709 
6753, marjo.ruuska@uurainen.fi) tai työsuunnittelija Ari 
Pekka Pasaseen (050 440 4420, aripekka.pasanen@uu-
rainen.fi)

• Tietoa 
nuorten 
harrastus-
mahdollisuuksista 
Uuraisilla 
löytyy 
kunnan 
kotisivuilta.

AJANKOHTAISTA
JäRJeStÖAVuStuKSet
Kunnan järjestöavustukset vuodelle 2020 tulevat hakuun 
helmikuussa. Jaettavana on vuosi-, kohde- ja tila-avus-
tuksia nuoriso-, liikunta- ja kulttuuritoimintaan. Tarkem-
mat tiedot lähiaikoina kunnan kotisivuilla. 

SeuRAFOORuMI 
torstaina 30.1. klo 18 - 20 kunnanvirastolla. 
• Seurafoorumi on paikallinen urheiluseurojen, kunnan 
ja Keski-Suomen Liikunnan yhteistyöfoorumi. 
• Toiminta on kaikille avointa. 
• Seurafoorumi kokoontuu säännöllisesti, vähintään vuo-
sittain ja se on seuroille maksuton. 
• Pelisäännöt yhteistoiminnalle rakennetaan yhdessä.
• Seurafoorumin tavoitteena on paikallisen liikunta- ja 
urheilukulttuurin vahvistaminen, tiedon jakaminen, vai-
kuttaminen ja osallistaminen. 
• Ilmoittautumisohjeet kunnan kotisivuilla.

uuRAISteN, lAuKAAN, MuuRAMeN JA JYVäSKYläN 
elINVOIMAPAJA Uuraisilla torstaina 5.3. klo 17 seu-
rakuntakodilla, topintie 1
• Suoraa puhetta ja rehtiä vuorovaikutusta.
• Ytimessä oman kunnan järjestöyhteistyö.
• Illan kohokohtana Hyvän kierre -palkintojen jako. 
Muista ehdottaa uuraislaista palkittavaa!
Ilmoittautumisohjeet ja Hyvän kierre -palkittavaehdotuk-
set yhdistystori.fi. 
Järj. K-S Yhteisöjen Tuki ry, K-S vaikuttavat järjestöt -hanke

uuRAISteN VIIKKO 18.-26.7.2020
• Höytiänpäivä lauantaina 18.7.
• Uuraisten Toripäivä lauantaina 25.7.
• Viikolla paljon mielenkiintoista nähtävää ja koettavaa 
joka päivä. Ohjelma tarkentuu kesää kohti mentäessä.
Uuraisten viikko myös Facebookissa.

VANHUSTYÖ
toimintaa senioreille ja tuleville senioreille keväällä 2020. 
Tervetuloa mukaan toimintaan! Lisätietoa ryhmistä ja tapah-
tumista saa toiminnanohjaajalta p. 050 4101 890. Muissa van-
hustyön asioissa voit olla yhteydessä vanhustyönjohtajaan 040 
7728 543 / mia-riitta.allik@uurainen.fi.

tOIMINtAA RIVIKuuKAN KeRHOtIlOISSA, 
oikotie 2, UUrainen

PäIVäKeSKuStOIMINtA
Kotona asuville ikäihmisille  Päivä sisältää aamupalan, lounaan, 
päiväkahvin sekä vaihtelevaa ja monipuolista ohjelmaa. Mah-
dollisuus saada kyyditys. 
• PeRJANtAIN PäIVäKeSKuSPäIVä klo 9 - 14. 
• tORStAIN PäIVäKeSKuSPäIVä klo 9 - 14. 
Ryhmässä tilaa! Ota yhteys toiminnanohjaajaan.

KAIKIlle AVOINtA RYHMä- JA KeRHOtOIMINtAA
• MuIStIKeRHO maanantaisin klo 13 - 14.30. 
Muistia ylläpitävää toimintaa, kahvittelua ja mukavaa yhdessä-
oloa. Kerhoon järjestämme tarvittaessa kuljetuksen. 
Kerhomaksu kuljetuksella 7,50 €/kerta ja ilman kuljetusta 1,50 
€/kerta. 
• uKKOKeRHO tiistaisin klo 9.30 - 11  Ajankohtaisista asioista 
puhumista kahvikupin äärellä. Vaihtelevia vierailijoita ja pieniä 
retkiä. 
• COStA RICA -KeRHO joka toinen tiistai (parillisina viikkoina) 
klo 13. Kerho on tarkoitettu kotona asuville ikäihmisille. Muka-
vaa yhdessäoloa kahvikupin äärellä. Oman käsityön voi ottaa 
halutessaan mukaan. Vetäjänä SPR:n Ystäväkerho. 
• KeSKIVIIKKO-KeRHO klo 13 - 14.30. Kerho on tarkoitettu koto-
na asuville ikäihmisille. Vaihtuvaa ohjelmaa.
• KIMPPAKäVelY Pikku-Kuukan maisemissa aina parillisen 
viikon maanantaina klo 10. Lenkille lähtö Rivikuukan pihasta. 
Omat sauvat voi ottaa mukaan.
• 31.1. klo 9.45 - 10.30. MINNA YlI-KARJANMAAN RuNOJuMP-
Pa. Kaikille avoin, tarjoaa kirjasto, toteuttaa vanhustyö. 
• 5.2. KlO 13.30 MINNA YlI-KARJANMAAN KIRJAIlIJAlueN-
to, aiheena Hilja Valtonen (klo 13 kahvitarjoilu / 1 €). 
Kaikille avoin, tarjoaa kirjasto, toteuttaa vanhustyö. 

• VAPAAeHtOIStYÖNteKIJÖIDeN KAHVIHetKet
• 28.1. klo 13 - 14.30. Kuulumiset, kahvit.
• 24.3. klo 13 - 14.30. Lihasvoiman merkitys ikääntyessä: Fysiote-
rapeutti Noora Oksanen.
• 19.5. klo 13 --> Retki Kiiskilänmäelle. 

teRVetulOA MuKAAN OMAISHOItAJIeN tOIMINtAAN!

• Omaishoitajien toimin-
taan ovat tervetulleita kaikki 
omaishoitajat ja hoidettavat, 
läheisistään huolehtivat ja 
omaishoitajuudesta kiinnos-
tuneet. 
• Tilaisuudet ovat maksutto-
mia, ei ennakkoilmoittautu-
mista. 
• Tule yksin tai yhdessä 
hoidettavan kanssa! 
lisätietoja: K-S Omaishoitajat ry p. 050 452 2303

to 13.2. klo 14.30 - 16  
Ystävänpäivän kahvittelut piristävän ohjelman merkeissä, 
seurakunnan työntekijä mukana iltapäivässä.
Rivikuukan kerhotila, Oikotie 2.
           
ti 9.6. klo 13 - 15
Rentoa yhdessäoloa luonnon keskellä mukavan ohjelman 
parissa. Huutoniemi, Parviaisentie 52.
Järj. Keski-Suomen Omaishoitajat ry ja Uuraisten kunta

YSTÄVÄNPÄIVÄKAHVILA 
RIVIKUUKASSA 

(Oikotie 2)

12.2. klo 10 - 14
Tuoreita leivonnaisia 

ja kahvia. 
Arpajaiset. 

Tervetuloa kahvilaan!

Järj. Uuraisten Vanhustentaloyhdistys ry
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UURAISTEN  
SEURAKUNTA
~ Avoimin sydämin, kumppani elämänmatkalla ~

Viikottaisia tapahtumia
• JumalanpalVelus kirkossa ja seurakuntakodilla 
pyhä- ja juhlapäivinä klo 10.

erityisiä JumalanpalVeluksia Ja tapahtumia
• La 25.1. Rippikoululaisten retki Sydän Gospel –tapahtumaan 
Laukaaseen klo 16 - 22.
• Su 2.2. Kynttilänpäivän messu klo 10, kirkkokuoro. 
• To 20.2. 3.-4. lk. virsilaulutapahtuma kirkossa, Kouluikäisten 
kuoro (aika ilmoitetaan myöhemmin).
• Su 23.2. Laskiaissunnuntain perhekirkko, jonka jälkeen 
Yhteisvastuu–laskiaistapahtuma kirkon alueella. 
Rippikoulupyhä. Kouluikäisten kuoro.
• Su 22.3. Marianpäivän messu klo 10. Rippikoulupyhä.
• Ke 8.4. klo 18.30, Barokkikonsertti.
• To 9.4. Kiirastorstain iltamessu klo 19. 
• Pe 10.4. Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus klo 10.
• Su 12.4. Pääsiäisen messu klo 10. 
• Su 12.4. klo 18, Vetelin poikakuoron konsertti, vapaa pääsy, 
ohjelma 10 €.
• Ma 13.4. 2. Pääsiäispäivän sanajumalanpalvelus klo 10.
• Su 19.4. Eläkeliiton kirkkopyhä klo 10.
• Ke 22.4. Rippikoululaisten Yhteisvastuulipaskeräys seura-
kuntakodilla ja kirkonkylän alueella klo 15 - 18.
• Su 26.4. Partiokirkko klo 10.
• To 14.5. Eskareiden kevätkirkko, kouluun lähtevien siunaus, 
kirkossa klo 18.
• Su 17.5. Kaatuneitten muistopäivä klo 10, seppelten lasku.

yhteystiedot
Kirkkoherranvirasto ja taloustoimisto, kasvatus ja perhe-
työn, nuorisotyön sekä diakoniatyön toimistot ja seura-
kunnan kerhotilat Seurakuntakodilla, Topintie 1.
Kirkkoherranvirasto avoinna ma ja to klo 9 - 12, 
p. 040 522 2010

Seurakunnan kotisivut uuraistenseurakunta.fi
uuraisten.seurakunta@evl.fi.
Työntekijöiden sähköpostiosoitteet 
etunimi.sukunimi@evl.fi
Kirkkoherra Antti Toivio  040 518 1125
Talouspäällikkö Hannu Kokkonen 040 518 1126
Kanttori Jonna-Mari Koikkalainen 044 779 3707
Nuorisotyönohj. Merja Kinnunen 040 575 7700
Diakoni Henna Parhiala   040 869 8730
Vastaava lastenohjaaja Pia Jylhä 040 578 8183
Seurakuntamestari Pertti Ruuska 040 518 1127 
(vapaapäivät ti ja ke)

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 diakoniatoimistoon.
hartaudet säännöllisesti Kuukankodilla ja Rivikuukan 
eri ryhmissä. Kehitysvammaisten kerho ja mielenter-
veyskuntoutujien ryhmä kokoontuvat myös säännölli-
sesti, lisätiedot diakonilta.

lähetystyö perustuu Jeesuksen antamaan lähetyskäs-
kyyn. Kristillinen lähetystyö kutsuu yhteyteensä kaikkia 
ihmisiä ympäri rajojen. Uuraisten seurakunta tukee Mar-
ja Alastalon työtä Botswanassa sekä Francistownin kum-
mipäiväkodin toimintaa Botswanassa.
Kelloperän, Kotaperän, Kyynämöisten, Salmelan ja 
kirkonkylän ompeluseurat kokoontuvat säännöllises-
ti ja tukevat tekemiensä käsitöiden, leivonnaisten ym. 
myynnillä diakonia- ja lähetystyötä. Kokoontumispaikat 
ja -ajat ilmoitetaan PaikallisUutiset-lehdessä ja seura-
kunnan kotisivuilla. Lämpimästi tervetuloa! 

kasVatus Ja perhetyö
Päiväkerhot ovat 3–5 -vuotiaiden lasten kerhotoi-
mintaa. Kerhoryhmät tukevat lapsen kasvua ja kehitys-
tä sekä kehittävät sosiaalisia taitoja. Kerhossa lapsi saa 
kristillistä kasvatusta ja syntyy yhteys kotikirkkoon ja sen 
työntekijöihin. Päiväkerhoryhmiin ilmoittautuminen ta-
pahtuu keväisin sekä alkusyksystä. Päiväkerhopaikkoja 
voi tiedustella seurakunnan lastenohjaajalta.

perhekerho on aikuisten ja lasten yhteinen kohtaa-
mispaikka. Perhekerhoon voivat tulla äidit, isät, mum-
mit, vaarit sekä päivähoitoväki lapsineen. Perhekerhossa 
saamme hiljentyä yhdessä arkitouhujen keskellä, viettää 
yhteistä aamupalahetkeä sekä puuhailla, jutustella ja 
leikkiä tai vaikkapa vain oleskella. Aamupalamaksu 2 €/
perhe.
uuraisten seurakunnan seurakuntakodilla toimii 
kaksi perhekerhoryhmää tiistaisin ja torstaisin klo 
9.30 - 11.30. Kerhossa kävijät valitsevat, kumman ryh-
män toimintaan osallistuvat. Perhekerhossa käymisen 
voi aloittaa koska tahansa.

kehtoluokkatyö pitää yhteyttä kaikkien 1-4 -vuotiaiden 
lasten koteihin. 
lapselle lähetetty syntymäpäiväkortti ja sen mukana 
tuleva tiedote toivottaa tervetulleiksi mukaan seurakun-
nan toimintaan.
seurakunnan varhaiskasvatustyö palvelee ja tukee 
kunnan varhaiskasvatusta sekä esiopetusta lasten kris-

• Kohtaamispaikka 
seurakuntakodilla 
vanhemmille ja vauvoille 
ainutlaatuisessa elämän-
vaiheessa. 
• Ryhmään voi tulla mu-
kaan jo odotusaikana. 

• Ilmoittautumiset ja 
lisätiedot Pia Jylhältä, 
p. 040 5788183 tai 
pia.jylha@evl.fi.

Järj. Uuraisten seurakunta, 
Uuraisten kunnan varhaiskas-
vatus ja perhetyö, neuvola 
sekä Uuraisten MLL:n paikal-
lisyhdistys. 

EKAvAUvA-Ryhmä

Lisätietoa lähempänä ajankohtaa.

Kirkolliset tiedot joka viikko 
PaikallisUutisissa  

takasivulla, sekä Sisä-Suo-
men lehdessä ja netissä 
uuraistenseurakunta.fi

 
 Uuraisten seurakunta

tillisen kasvatuksen alueella. Uuraisilla on perinteeksi 
muodostunut lasten joulu- ja pääsiäishartaudet sekä 
seurakunnan työntekijöiden muut vierailut eri lapsiryh-
missä. Lisäksi tehdään yhteistyötä erilaisten kirkkovierai-
lujen ja -tapahtumien merkeissä.
kouluikäisten kerhot alkavat viikolla 7.
• Maanantaisin  klo 12.30 - 13.30  Hirvasen koulu 
• Keskiviikkoisin  klo 10.30 - 12.30  Kyynämöisten koulu 
• Torstaisin  klo 8.30 - 10.15  Höytiän koulu
rippikoulutyö ja nuorisotyö
• Isoskoulutus tiistaisin klo 15.15 - 17 
Seurakuntakodilla 11.2.; 10.3.; 31.3.; 21.4. ja 12.5.
• Nuorten illat tiistaisin klo 15.15 - 16.30 
Seurakuntakodilla 18.2.; 3.3.; 24.3.; 14.4. ja 5.5.

musiikkityö
• Kouluikäisten kuoro harjoittelee tiistaisin klo 13.40 - 
14.40 Hirvasen koulun musiikkiluokassa (Reppulenkki 6, 
Kangashäkki). llmoittautumiset kanttorille.
• Kirkkokuoro harjoittelee keskiviikkoisin klo 18 - 20 
seurakuntakodilla. Lisätietoja kanttorilta.

Ystävänpäiväkonsertti
pe 14.2. klo 18.30

Uuraisten 
koulukeskuksen 

auditoriossa (Kuukantie 18)

Jaana Pöllänen & Ville Uusitalo
järj. Uuraisten Helluntaiseurakunta

UURAISTEN 
HELLUNTAISEURAKUNTA
• Jumalanpalvelus sunnuntaisin klo 11.
• Rukousillat tiistaisin klo 18.30 seurakunnan tiloissa
sekä joka toinen tiistai Höytiällä ja maanantai Kyynämöi-
sillä.
• Lähetyskirpputori ja kahvio torstaisin klo 9 – 15.
• Lapsille pyhäkoulu jumalanpalveluksen yhteydessä.
• JUNNUILTA 3.-6. -luokkalaisille tiistaisin klo 17.30 
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 seura-
kunnan netti- ja facebook-sivuilla.
yhteystiedot: uuraistenhelluntaiseurakunta.org,  
seurakunta@uuraistenhelluntaiseurakunta.org, pastori 
Timo Koivisto, p. 040 4127 661. timokoivisto500@gmail.
com, lapsityöntekijä Miia Ojala, p. 045 1794 677, miiaoja-
laa@gmail.com.

Pääsiäisvaellus 
seurakuntakodilla 

viikolla 15 ma 6.4. – to 9.4. 

Sallikaa lasten?       Yhteistyössä :    
    pvm                   kinkerikirkko 
hirvaskangas-Kangashäkki 
Eija & Tuomas Noponen
Aholanraitti 38    to 6.2. klo 18  9.2.         
höytiä-Salmela-Peuramäki
Riitta-Kaisa Salmela
Virtasalmentie 176  to 20.2. klo 18  23.2.       
Jokihaara-Kummunkylä
Marjaana & Pasi Lahtinen
Lapintie 7   to 5.3. klo 18  8.3.         
Kotaperä
Anu & Markku Koskinen
Kotaperäntie 121  to 19.3. klo 18  22.3.       
Kelloperä-haukimäki  
Tarja & Olavi Stenman  to 2.4. klo 18  5.4.         
Kyynämöinen  
Terttu & Marko Kyppö  ti 7.4. klo 18  12.4.       

TIISTAIloUNAS 
klo 13 - 15 
Tervetuloa yhteiseen 
pöytään! 
Lounas ja kahvi 3 € 

Torstaisin 
yhTEINEN AAmU 
klo 10 - 11.30 
Aamuhartaus, kahvittelua 
ja jutustelua. Aamupalalla 
vapaaehtoinen maksu. Viikolla 9 ei 

viikkotoimintaa

• Perhekirkko klo 10,  
jonka jälkeen kirkossa 
laskiaispullakahvit
• Kasvomaalausta
• Mäenlaskua (säävaraus)
• Partiolaisten kota, 
tikkupullan paistoa.
• Mukavaa yhdessäoloa!

TERvETUloA!

yhTEISvASTUU-
lASKIAISTAPAhTUmA

laskiaissunnuntaina 
Uuraisten kirkolla
23.2. alk. klo 10

KINKERIT 2020
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Uuraisten Eläkkeensaajien toiminnassa halutaan ylläpi-
tää jäsenten vireyttä liikunnalla ja iloisella yhdessäololla 
sekä mielenkiintoisilla matkoilla ja retkillä. Liikunnassa 
jatketaan edelleen boccian ja lentopallon pelaamista 
sekä keilaamista. Kunta tarjoaa myös ilmaisen kuntosali-
vuoron kaikille eläkkeellä oleville.

KahviKerho on yhteinen kokoontumisen paikka ja 
kuulumisten ja ajankohtaisten aiheitten käsittelypaikka. 
Kokoonnumme kevätkaudella tutusti kuukauden ensim-
mäisenä ja kolmantena maanantaina Nuokkarilla. Vie-
railijoita kerhoon on myös tulossa, mm. tammikuussa 
Algol-yrityksestä esittely pienapuvälineistä.
TeaTTerielämysTä on tarjolla jo helmikuussa, kun 
menemme katsomaan Karstulan Mieslaulajien musiikki-
satiiria Tulitauko. Mahdollisesti myös muita teatteri- tai 
konserttimatkoja on tulossa. Kesäretki ja sokkomatka 
ovat aikaisempaan tapaan tänä vuonna ohjelmassa ja 
osallistumme lisäksi EKL:n ja Keski-Suomen piirin järjes-
tämiin tapahtumiin.
vuoden aiKana olemme muKana erilaisissa kun-
nan ja muiden tahojen järjestämissä tapahtumissa ja 
Uuraisten viikon toritapahtumassa. Käsityökerho käyn-
nistyy ja tietokoneen, tabletin ja älypuhelimen käyttöön 
järjestetään perehdytystä.   
Kaikista näistä tapahtumista löytyy ajantasaiset tiedot 
viikoittain Paikallisuutisten seurapalstalta ja yhdis-
tyksen kotisivuilta os. uurainen.elakkeensaajat.fi. Tutus-
tu toimintaamme ja tule mukaan!

UUraisten 
eläkkeensaajat

eläkeliiton uuraisten yhdistys ry tarjoaa jäsenilleen 
oppia ja iloa ystävien parissa. yhdessä meillä on aina 
hauskaa!
Kuulumme Eläkeliittoon, joka tarjoaa eläkeläisille ja 
ikäihmisille monipuolista tekemistä, koulutusta, matko-
ja ja tapahtumia. Eläkeliitto on Suomen suurin ja sitou-
tumaton eläkeläisjärjestö ja tärkein tavoitteemme on 
ikäystävällinen Suomi. Toiminnan keskiössä ovat paikal-
lisyhdistykset ympäri Suomea. Eläkeliiton jäsenyhdistyk-
sissä viihdytään ja toimitaan yhdessä. 
yhdistysten aktiivisen harrastustoiminnan lisäksi 
meille on tärkeää huolehtia heikoimmista: niistä, jot-
ka eivät enää itse jaksa tai pysty osallistumaan harras-
tuksiin tai muuhun toimintaan.
eläkeliitossa on 125 000 jäsentä, 400 paikalllisyhdis-
tystä ja 20 piiriä. liitto perustettiin vuonna 1970. 
Tänä vuonna on juhlavuosi kun Eläkeliitto täyttää 50 
vuotta. Uuraisten yhdistys on nyt 47-vuotias. Uuraisten 
yhdistyksessä on 260 jäsentä ja uusia jäseniä toivotaan 
mukaan toimintaan. 
Yhdistyksemme toiminnasta ja tapahtumista saa tietoa 
PaikallisUutisten seurapalstalta ja yhdistyksen netti-
sivuilta osoitteessa  elakeliitto.fi/yhdistykset/uurainen.

UUraisten 
raikU
urheilu- ja voimisteluseura uuraisten raiku täyttää 
ensi vuonna 100 vuotta. Juhlavuoden kunniaksi kerä-
tään kuvia ja muistoja tallennettavaksi tulevillekin su-
kupolville. Mikäli sinulla on jotain Raikun 100-vuotiseen 
taipaleeseen liittyvää, ota yhteyttä hanna.lahtinen@
paikallisuutiset.fi, p. 050 5431 207. Voit myös piipahtaa 
esimerkiksi valokuva-albumin kanssa PaikallisUutisten 
toimituksessa, niin skannataan kuvat talteen.

Jalkapallo- ja lentopallovuoroista  löydät tietoa Paikal-
lisUutisten seurapalstalta ja netista uuraistenraiku.fi.
Olethan huomannut, että myös naisille on varattu oma 
lentopallovuoro koulukeskuksen liikuntasalista perjan-
taille klo 18.30 - 20 väliselle ajalle. Järjestävän seuran 
puolesta tulevat pallot. Yhteyshenkilönä toimii Viivi Rau-
tiainen / rautivii@gmail.com. 
uuraistenraiku.fi, Facebookissa Uuraisten Raiku.

UURAISTEN RAIKU 100 vUoTTA
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PääsiäisvalKeaT syttyvät Kyynämöisten kentän 
rannassa (Talasniementie) la 11.4. klo 20. Yhdessäoloa 
ja pientä suuhun pantavaa omakustannushintaan. Kaikki 
tervetulleita.

21. sali-beach lenToPalloTurnaus Kiepissä ma 
13.4. klo 9 alkaen. Joukkueessa 3 henkilöä, joiden yhteis-
pituus enintään 550 cm. Osallistumismaksu 21 €/joukkue. 
Palkinnot perinteiset. Ilmoittautumiset 9.4. mennessä p. 
044 4401 221 tai reijo.t.lankinen@gmail.com.

KynKKälän näyTelmäPiirin uusi esiTys tulee ensi-
iltaan toukokuun puolen välin tienoissa. Anitan kirjoit-
taman elämänmakuisen draamakomedian työnimi on 
OSKARI.

ENNAKKOTIETO: Kiepin messut la 21.11.2020.

uuraisTen liinaT
aiKuisTen JumPaT KeväT 2020 TiisTaisin Klo 19 - 20 
Uuraisten koulukeskuksella, liikuntasali 3.
• Tammikuu: pumppi, Sanna Espo
• Helmikuu: nyrkkeily, Tanja Peränen
• Maaliskuu: abata, Jaana Saksala
• Huhtikuu: pumppi, Sanna Aunala
• Toukokuu: booty core, Sanna Aunala

ohJaTTu KunTosalivuoro lauanTaisin Klo 11 - 12
• Ohjaajina toimivat Jaana Saksala sekä Tanja Peränen

UURAISTEN 4H-YHDISTYS
Mansikkamäentie 2, Uurainen, uurainen.4h.fi
Olemme myös Facebookissa ja Instagramissa!

TyÖnTeKiJäT
• Vs. toiminnanjohtaja Satu Hotari (7.6.2020 saakka) 
p. 044 194 7810 / satu.hotari@4h.fi
• KerhoT Micaela Raudasoja 
p. 045 866 8275 /4h.uurainen@gmail.com
• ilTaPäiväToiminTa, kirkonkylä, santtu Koivunen 
p. 044 556 9235 / kirkonkylan.iltis@gmail.com
• ilTaPäiväToiminTa, hirvanen, Päivi saarinen 
p. 044 556 9445 / hirvasen.ilttis@gmail.com
• TeKnolande-hanKe, oona verkasalo 
p. 044 545 3959 / oona.4h@gmail.com
• robo-hanKe, heikki eloranta 
p. 040 827 0275 / 4h.robohanke@gmail.com

4h JärJesTää KoululaisTen ilTaPäiväToiminTaa 
ostopalveluna. Haku iltapäivätoimintaan on keväisin. 
Toimintavuoden aikana mahdollisia vapaita paikkoja voi 
tiedustella 4H-yhdistyksestä.

robo-hanKe 2018-2020
Nuorten ryhmätoiminta jatkuu tavanomaiseen tapaan 
keskiviikkoisin klo 15 – 18 Nuokkarin yläkerrassa. Kevään 
kantavana teemana on heinäkuussa 2020 Ylläksellä jär-
jestettävän nuorisovaihdon valmistelu sekä robotiikan 
ja teknologian parissa toimiminen ja erilaiset vierailut. 
Hanketta koordinoi Heikki, joka vastailee mielellään 
mieltä askarruttaviin kysymyksiin. 

Go FoR LiGHtS 
Go for Lights -hanke päättyy tammikuussa 2020. Kiitos 
kaikille hankkeeseen osallistuneille nuorille ja yhteistyö-
kumppaneille, kiitos myös Valon kylässä mukana olleille. 
Erityinen kiitos koulukeskuksen henkilökunnalle loista-
vasta yhteistyöstä. 

valon Kylä 2020 
Valon kylä -tapahtuma järjestetään myös tänä syksynä! 
Tämän vuoden tapahtuma on kaksipäiväinen: 16.10. va-
laistaan Hirvaskangas ja 23.10. tapahtuma valtaa Uurais-
ten keskustan. Tapahtuma on suunnitteilla, joten toivei-
ta, ajatuksia ja ideoita voi lähettää pitkin vuotta Oonalle.

TeKnolande 
Helmikuussa starttaa uusi tieteeseen ja teknologiaan 
keskittynyt Teknolande-hanke. Hankkeessa alkaa ala-
koululaisten tiedekerhot Hirvasen ja Höytiän koululla ja 
kesällä järjestetään viikon mittainen tiedeleiri. Hankkeen 
kerhoista ja leireistä tiedotetaan tarkemmin Uuraisten 
4H:n nettisivuilla ja somessa. Hankkeeseen liittyvissä asi-
oissa voit olla yhteydessä Oonaan.

ALkUVUoden LeFFAiLLAt
• Pe 24.1. klo 17 - 19  uusi dumbo-elokuva (2019). 
• Pe 21.2. klo 17 - 19 Elokuva selviää myöhemmin, seu-
raa tiedotusta yhdistyksen nettisivuilla ja sosiaalisessa 
mediassa.  Elokuvaillat tarjoaa Uuraisten kirjasto ja jär-
jestelyistä vastaa 4H. Elokuviin on vapaa pääsy. Elokuvis-
sa 4H-nuorten kioski. Tervetuloa! 

Seuraava Uuraisten kuntatiedote ilmestyy 14.5.2020, viikolla 20. toimitathan aineistot vappuun mennessä osoitteeseen kirjaamo@uurainen.fi.

uuraisTen mll
• Lapsiperheiden palveluiden esite päivitetään ke-
vään aikana. Tulossa kysely perheiden palveluista.
• Olemme tänä vuonna yhteisvastuukeräyksen yh-
teistyökumppani ja mukana esimerkiksi lasKiais-
TaPahTumassa 23.2. kirkon mäellä. Syksyllä tulossa 
perheiden hyvinvointia tukeva tapahtuma.
• PeRHekAHViLA seurakuntakodilla joka perjantai klo 
9.30 kutsuu koko perhettä voimaantumaan. 
Aamupalaa 2 €/perhe.
• kysy lisää pj. Hanna-Mari Saarelainen, 
p. 050 3055 778, hanna-mari.saarelainen@pp.inet.fi.


