UUURAISTEN VAPAA-AIKATOIMEN JÄRJESTÖ- JA TOIMIJATIEDOTE
4/2020
TIEDOTTEEN AIHEET
1. Koronarajoitusten aiheuttamat peruuntumiset ja rajoitusten purkaminen
2. Koulukeskuksen liikuntasalin ja kuntosalin kesäkauden vuorojen haku
3. Urheilukentän kesäkauden vuorot
4. Kunta palkitsee urheilijoita, urheilu-, harrastus- ja kulttuuritoimijoita sekä valitsee Vuoden
uuraislaisen
5. Paikallisuutisten peittojakelulehti ja kuntatiedote julkaistaan 14.5.2020
1. Koronarajoitusten aiheuttamat peruuntumiset ja rajoitusten purkaminen
Uuraisten kunta on päättänyt, että kunnan osalta Uuraisten viikko jää tänä vuonna väliin. Samalla
peruuntuu Toripäivä, joka kuuluu rajoitettuihin yleisötapahtumiin. Tästä huolimatta muut toimijat
voivat halutessaan järjestää tapahtumia rajoitukset huomioiden.
Uuraisten kunta purkaa koronarajoituksia asteittain ja hallitusti ohjeistuksia noudattaen. Mm.
koulukeskuksen liikuntasali ja kuntosali avataan 1.6. alkaen. Lisätietoja rajoitusten purkamisesta
kunnan toiminnassa löydät täältä https://uurainen.fi/ajankohtaiset/kuntatiedotekoronarajoitusten-purkamisesta/.
2. Koulukeskuksen liikuntasalin ja kuntosalin kesäkauden vuorojen haku
Koulukeskuksen liikuntasalin ja kuntosalin kesäkauden 1.6.-31.8.2020 vakiovuorojen haku on auki
7.-24.5.2020. Päätökset vuoroista tehdään 27.5.2020 mennessä. Kuntosalin vakiovuoroja
myönnetään ainoastaan ohjattuun kuntosalitoimintaan.
Vuorot haetaan sähköisellä tilavarauslomakkeella https://uurainen.fi/kulttuuri-ja-vapaaaika/tilavaraukset/.
Varaajat sitoutuvat noudattamaan seuraavia ohjeita:
- toimijat ja harrastajat viettävät liikuntasalissa aikaa vain varatun vuoron ajan ja
välttämättömän muun ajan
- paikalla liikuntasalissa saa olla kerrallaan alle 50 henkilöä
- noudatetaan hyvää käsi- ja yskimishygieniaa, myös välineet desinfioidaan käytön jälkeen
- toimijat käyttävät vakiovuoroillaan omia desinfiointiaineita käsi- ja välinehygieniaan
3. Keskusurheilukentän kesäkauden vuorot
Myönnettävät vakiovuorot kesäkaudelle 1.6.-31.8.2020:
- maanantai
klo 16 alkaen, Uuraisten Raiku/ jalkapallo
- tiistai
klo 16 alkaen, Uuraisten Urheilijat/ pesäpallo
- keskiviikko
klo 16 alkaen, Uuraisten Urheilijat/ yleisurheilu
- torstai
klo 16 alkaen, Uuraisten Raiku/ jalkapallo
- perjantai
klo 16 alkaen, Uuraisten Urheilijat/ pesäpallo
- sunnuntai
klo 17-19, Uuraisten urheilijat/ yleisurheilu
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Lauantaisin ja sunnuntaisin peli- ja kilpailutoimintaa, jolloin vakiovuorot peruuntuvat. Toimijat
vastaavat itse peli- ja kilpailutoiminnan päällekkäisyyksien tiedottamisesta muille toimijoille. Pelija kilpailutoiminnasta ilmoitetaan hyvissä ajoin liikunta-alueiden hoitajalle 0400 429 402.
4. Kunta palkitsee urheilijoita, urheilu-, harrastus- ja kulttuuritoimijoita sekä valitsee Vuoden
uuraislaisen
Uuraisten kunta palkitsee jälleen ansioituneita urheilijoita, urheilutoimijoita, harrastus- ja
kulttuuritoimijoita. Lisäksi valitaan vuoden 2020 Vuoden uuraislainen. Pyydämme tietoja ja
ehdotuksia ansioituneista urheilijoista ja toimijoista sekä ehdotuksia vuoden uuraislaiseksi
24.5.2020 mennessä oheisilla sähköisillä lomakkeilla. Palkitsemisista päättää sivistyslautakunta ja
Vuoden uuraislaisen valinnasta kunnanhallitus.
Ehdotus palkittavasta kategoriaan: vuonna 2019 ansioitunut uuraislainen urheilija, valmenjata,
joukkue tai seura https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/11fb32ad-2730-4e8c9619-5e5d4ecf3767?displayId=Fin1989844
Ehdotus palkittavasta kategoriaan: vuonna 2019 ansioitunut uuraislainen kulttuuri- tai
harrastustoimija https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/94b73e4f-2d4a-45989d3c-2e77080494dd?displayId=Fin1989872
Vuoden 2020 uuraislainen https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/3faf31e6-430e4261-9716-368868da5cf2?displayId=Fin1989892

5. Paikallisuutisten peittojakelulehti ja kuntatiedote julkaistaan 14.5.2020
PaikallisUutisten Uuraisten peittojakelulehti ja Uuraisten kuntatiedote julkaistaan 14.5.2020.
Aineisto tulee toimittaa 11.5.2020 mennessä. (kirjaamo@uurainen.fi,
toimitus@paikallisuutiset.fi). Toivomme kuntatiedotteeseen tietoja kesäajan toiminnoista ja
yhteystietoja, joihin kuntalaiset voivat olla yhteydessä. Ilmoittakaa peruutustietoja harkitusti.
_______________________________________________________________________________
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 tai et halua sitä enää sähköpostiisi, voit ilmoittaa
asiasta vapaa-aikatoimeen milla.ukkonen@uurainen.fi.
Yhteistyöterveisin
Milla Ukkonen
vapaa-aikasuunnittelija
Uuraisten vapaa-aikatoimi
milla.ukkonen@uurainen.fi
040 585 7784
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