UURAISTEN VAPAA-AIKATOIMEN JÄRJESTÖ- JA TOIMIJATIEDOTE
1/2020
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 vapaaaikatoimeen milla.ukkonen@uurainen.fi.
TIEDOTTEEN AIHEET
1. Yhdistysten ja toimijoiden toimihenkilöiden tietojen päivittäminen
2. Järjestöavustusten haku käynnissä
3. Liikuntatoimijoiden yhteiskokous maanantaina 2.3.2020 klo 16
4. Uuraisten, Laukaan, Muuramen ja Jyväskylän Elinvoimapaja torstaina 5.3.2020 klo 17
5. Järjestöjen ja toimijoiden yhteiskokous keskiviikkona 25.3.2020 klo 18

1. Yhdistysten ja toimijoiden toimihenkilöiden tietojen päivittäminen
Yhdistysten syyskokoukset ovat päättäneet toimihenkilöistä vuodelle 2020. Mahdolliset
muutokset yhteystiedoissa pyydetään toimittamaan vapaa-aikatoimeen järjestötiedotteiden
toimittamista varten.
Varmistattehan, että vuoden ensimmäinen tiedote välittyy myös uusille toimihenkilöille!
2. Järjestöavustusten haku käynnissä
Uuraisten kunta jakaa liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriavustuksia yhdistyksille ja muille toimintaa
järjestäville yhteisöille. Avustustoiminnan tarkoituksena on tukea kuntalaisten hyvinvointia
edistävää toimintaa ja palvelutarjontaa sekä vapaata kansalaistoimintaa. Avustuksia haetaan
kunnan vapaa-aikatoimesta. Hakuaika päättyy 13.3.2020 klo 12.00. Harkinnanvaraisista
avustuksista päättää sivistyslautakunta huhtikuun kokouksessa.
Tarkemmat hakuohjeet ja hakulomake https://uurainen.fi/kulttuuri-ja-vapaaaika/yhdistykset/avustukset-ja-toimitilat/.
3. Liikuntatoimijoiden yhteiskokous maanantaina 2.3.2020 klo 16 Koulukeskuksen liikuntasali
(Kuukantie 18)
Uuraisten Seurafoorumi päätti, että järjestetään liikuntatoimijoiden yhteiskokous.
Yhteiskokoukseen toivotaan osallistujia seuroista, koululta ja tilapalveluista.
Yhteiskokouksen aiheet:
▪ Koulukeskuksen liikuntasalin varastotilojen tehokas käyttö ja yhteiset pelisäännöt
▪ Urheilukentän kesävuorojen jako
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Uuraisten Seurafoorumin 30.1.2020 muistio ja esitysdiat https://uurainen.fi/kulttuuri-ja-vapaaaika/yhdistykset/.
4. Uuraisten, Laukaan, Muuramen ja Jyväskylän Elinvoimapaja torstaina 5.3.2020 klo 17
Uuraisten seurakuntakodilla (Topintie 1)
Elinvoimapaja on Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n koollekutsuma kuntien, järjestöjen ja
toimijoiden yhteiskehittämistapaaminen. Kolmivuotinen Elinvoimapajakiertue huipentuu
Uuraisilla järjestettävään päätöstilaisuuteen! Ohjelmassa mm. paneelikeskustelu, jossa mukana
keskustelijoita myös Uuraisilta. Illan aikana jaetaan Hyvän kierre -palkinnot.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset https://www.yhdistystori.fi/yhteistyota/ks-vaikuttavatjarjestot/elinvoimapajat-2/.
5. Järjestöjen ja toimijoiden yhteiskokous keskiviikkona 25.3.2020 klo 18 kunnanvirastolla
(Virastotie 4)
Yhteiskokouksen aiheet:
▪ Uuraisten viikko 2020
▪ Suomen luonnonpäivän Uuraisten tapahtuma 29.8.2020
▪ muut ajankohtaiset aiheet

_______________________________________________________________________________
Yhteistyöterveisin
Milla Ukkonen
vapaa-aikasuunnittelija
Uuraisten vapaa-aikatoimi
milla.ukkonen@uurainen.fi
040 585 7784
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