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Selma
Sesonkipuoti 

15.6.-31.7.2020 
osoitteessa Kuukantie 8, UURAINEN

Avoinna 
ke ja pe klo 14 - 18, 

to klo 10 - 14. 

Kaikkea käsillä tehtyä.
Luvassa myös työpajoja ja laajennettuja aukioloaikoja.  
Muutokset mahdollisia.
Seuraa ilmoittelua:
 
    Sesonkipuoti Selma

Muistathan puodissa 
asioidessasi 

koronaohjeistukset.

Selmakahvilasta 
päivän herkut!

UURAISTEN KOTISEUTUMUSEO 
Kirkkotie 1 

avoinna 
15.7.–31.7. 
keskiviikkoisin, 
torstaisin ja 
perjantaisin 
klo 11 - 16

Tervetuloa
aikamatkalle!

NUORI, hAE KESäTöIhIN 
KUlTTUURITOIMEN KESäTyöTIIMIIN! 

Kulttuuritoimi palkkaa 3 uuraislaista nuorta 
kesätöihin. Tehtävinä ovat kotiseutumuseon 
toiminta ja kesäsometus (valokuva-, teksti- ja 
videomateriaalin tuottaminen). Työ toteutuu 
ajalla 15.-31.7. 

hae paikkaa 27.5. mennessä sähköpostihake-
muksella osoitteeseen milla.ukkonen@uurai-
nen.fi. Kirjoita viestiin:
- nimesi, ikäsi ja puhelinnumerosi
- kerro sometaidoistasi
- kerro, miksi kannattaisi palkata juuri sinut

Lisätietoja Milla Ukkonen, vapaa-aikasuunnittelija, 
milla.ukkonen@uurainen.fi, p. 040 585 7784

UUraiSten 
Liinat
Haemme lasten ryhmiin 
kaudelle 2020-2021 vas-
tuu- ja apuohjaajia. Vas-
tuuohjaajan ikä väh. 18 
vuotta. Ohjaajia haetaan 
alakouluikäisten ja alle 
kouluikäisten ryhmiin. 
Mahdollisuus kouluttau-
tua tehtävään. Palkka 
tehtyjen tuntien mukai-
sesti. 
Oletko Sinä etsimäm-
me liikunnallinen ja 
innokas henkilö, joka 
tykkäät touhuta las-
ten kanssa? 
Hakemukset osoittee-
seen: uuraistenliinat@
gmail.com 
Lisätietoja: 
Sarita / 040 174 7425

 

Uimakouluihin voivat osallistua 5 vuotta täyttäneet ja sitä vanhemmat 
lapset. Alkeisryhmä on tarkoitettu uimataidottomille ja jatkoryhmä uima-
alkeet osaaville. 

Järjestää: vapaa-aikatoimi ja Swimming Jyväskylä ry

UIMAKOULUT 20.-24.7.2020 (ma-pe) 
Pikku-Kuukan puiston 
uimaranta, 
Kuukanpolku 5 Uurainen
• klo 10 - 11 alkeisryhmä
• klo 11.15 - 12.15 jatkoryhmä
hirvasen uimaranta, 
Hirvasenranta 23, Kangashäkki 
(ranta kunnostetaan ennen 
uimakoulua!)
• klo 13.30 - 14.30 alkeisryhmä

Uimakoulumaksu 10 € / lapsi. 
Ryhmäkoko 10 lasta / ryhmä. 

Ilmoittautumiset 14.7. 
mennessä 
milla.ukkonen@uurainen.fi 
tai p. 040 585 7784. 

PetoteSti 
lauantaina 1.8.2020, 

Keskusurheilukenttä, 
Urheilutie 8 

(Jos paikka vaihtuu, siitä 
tiedotetaan kesän aikana)
Testin avulla lisäät omaa 

tuntemustasi yleisesti koi-
rasi luonteesta ja käyttäy-

tymisestä, 
sekä opit havaitsemaan 
myös mahdollisen pe-
tovaaran tulkitsemalla 

koirasi reaktioita.
lisätiedot ja ilmoittautu-

miset: petotestit.com

Järj.  Petri Haaksluoto 
ja Petotestit.com

UUraiSten  
KUnnanViraSto

Virasto on avoinna 
1.6.-3.7.2020, jolloin vi-
rastolla voi asioida hy-
gieniaohjeet ja varoe-
täisyydet huomioiden 
(max 50 hlöä).
Viraston kesäsulku
6.7.- 2.8.2020.

UURAISTEN KIRJASTO

Kirjasto avautuu uudis-
tuneena heinäkuussa.
Seuraa remontin etene-
mistä  Facebookissa: Uu-
raisten kunnankirjasto.

UUraiSten KUnta haKee PaLKittaVia
Palkittavia etsitään kolmessa kategoriassa
• Ansioitunut urheilija, valmentaja tai urheiluseura
• Ansioitunut harrastus- tai kulttuuritoimija
• Vuoden 2020 uuraislainen

Ilmoita ehdokkaasi 24.5. mennessä sähköisillä lomakkeilla, 
jotka löydät kunnan kotisivujen uutisista.

UURAISTEN URhEIlIJOIDEN ylEISURhEIlUKOUlU 
KESKIVIIKKOISIN UURAISTEN URhEIlUKENTällä AlKAEN 3.6.2020
5-13 –vuotiaiden lasten ja nuorten yleisurheilukoulu 
kokoontuu 11 kertaa kesän aikana.
• Lapset (5-8-vuotiaat)  ke klo 17.30 - 18.30
• Nuoret (9-13-vuotiaat)  ke klo 18.30-20 
Ennakkoilmoittautuminen sähköpostilla yleisurheilukoulu.uu@gmail.com   
Ilmoittautumiseen lapsen nimi ja syntymävuosi. Tarkemmat tiedot kerätään yleisurheilukoulussa. 
Ilmoittautua voi myös tulemalla urheilukentällä 3.6.
Osallistumismaksu  40 € / osallistuja  (sisaralennus -10 €)  + UU:n jäsenmaksu. Sis. opetuksen, Silja Line 
–seurakisat, paidan, lisenssin + vakuutuksen, osallistumisoikeuden virallisiin yleisurheilukilpailuihin 
Suomessa sekä välineiden käytön. Lisätietoja: Mari Sivill, p. 050 5857276, mari.sivill@gmail.com

Ohjaajat kesällä 2020: Emma Karjalainen (opiskelija, NYT), Inka Sivill (opiskelija, NYT), 
Mari Sivill (LitM, NYT), (Reijo Länkinen). TERVETUlOA MUKAAN ylEISURhEIlEMAAN!
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VAPAA-AIKATOIMI
Uuraisten vapaa-aikatoimi
Virastotie 4, 41230 Uurainen, p. 040 585 7784
milla.ukkonen@uurainen.fi, uurainen.fi 

Liikunta-alueidenhoitaja p. 014 267 2642 

Uuraisten vapaa-aikatoimi järjestää toimintaa ja yl-
läpitää liikunta- ja harraste- ja kulttuuritiloja. Lisäksi 
kunnassa toimii lukuisia järjestöjä ja toimijoita, jot-
ka järjestävät monipuolista vapaa-ajantoimintaa. 
Kunnan nettisivuilta löydät tietoja järjestöistä sekä 
tapahtumista ja ajankohtaisista uutisista. 
Kesäkaudella vapaa-aikatoimen toiminnassa ja ti-
loissa noudatetaan valtioneuvoston ja kunnan joh-
tokeskuksen tekemiä päätöksiä ja ohjeistuksia ko-
ronavirusepidemiaan liittyen. 
Rajoitukset ja ohjeistukset nähtävillä tilojen ja aluei-
den ilmoitustauluilla. Muutokset mahdollisia. 

LIIKUNTA
Ulkoliikunta-alueet

KESKUSURHEILUKENTTÄ, Urheilutie 8
Koulu käyttää kenttää arkisin klo 9 - 15 lukuvuoden 
aikana. Kenttä on seurojen käytössä klo 16 alkaen. 
Lisäksi viikonloppuisin järjestetään peli- ja kilpailu-
toimintaa. Vakivuorot, satunnaiset varaukset, pelit ja 
kilpailut ilmoitetaan liikunta-alueidenhoitajalle kau-
den alussa tai hyvissä ajoin ennen varausta. Lisätie-
toja ja kentän varaustilanne kunnan nettisivuilla. 

Seurojen käyttövuorot:
maanantai  klo 16 alkaen jalkapallo
tiistai   klo 16 alkaen pesäpallo
keskiviikko  klo 16 alkaen yleisurheilu
torstai   klo 16 alkaen jalkapallo
perjantai  klo 16 alkaen pesäpallo
sunnuntai   klo 17 - 19 yleisurheilu
lauantai-sunnuntai peli- ja kilpailutoimintaa

Jääkiekkokaukalossa lisäksi mahdollisuus 
pelata pallopelejä kesän aikana. 

KYLÄKENTÄT, 
• Hirvanen, Reppulenkki 6 
• Höytiä, Höytiäntie 632
• Kyynämöinen, Talasniementie 15
Säännöllisiä ja satunnaisia käyttövuoroja kesäkau-
delle voi varata vapaa-aikatoimesta. Muina aikoina 
kentät vapaassa käytössä klo 7 - 21. 
Lisätietoja ja kenttien varaustilanne kunnan netti-
sivuilla. 

UIMARANNAT (1.6. alkaen)
• Akon uimaranta, Tuurentie 13, Uurainen
• Hirvasen uimaranta, 
Hirvasenranta 23, Kangashäkki 
(Huom! Kunnostetaan touko-kesäkuussa)
• Huutoniemen uimaranta, 
Parviaisentie 34 Kyynämöinen
• Pikku-Kuukan puiston uimaranta, 
Kuukanpolku 5, Uurainen
• Simunan uimaranta, Hiirolantie 10, Jokihaara

TENNISKENTÄT, Urheilutie 8
Kentät käytössä päivittäin klo 7 - 21. 
Omat mailat ja pallot.

9-VÄYLÄISET FRISbEEgoLFRAdAT, 
• Rinnetie 20, Uurainen
• Reppulenkki 6, Hirvanen. 
Radat ovat vapaasti käytettävissä. Omat kiekot. 

AITToVUoREN MAASToPYöRÄILYRATA, 
Rinnetie 20. Vapaasti käytettävissä. 

bEAcH-VoLLEY KENTÄT, 
• Kuukanpolku 5 
• Kyynämöinen, Talasniementie 15 (1.6. alkaen)
Kentät ovat vapaasti käytettävissä. 
Tapahtumien osalta varaustilanne 
nähtävillä kunnan nettisivuilla. 

LEINIKINPUISTo, Kuukantie
Leinikinpuiston kuntoilualue ja leikkialue ovat va-
paasti käytettävissä. Puistoon voi tulla viettämään 
kesää grillaillen, picnicille tai nauttimaan puistosta 
ja kesästä. 

PUMPTRAcK-RATA Urheilutie 8
Vapaasti käytettävissä, (Uuraisten Urheilijat ry) 

SKEITTIPAIKKA, Mansikkamäentie 2
Nuorisotalo Nuokkarin pihassa oleva skeittipaikka 
on vapaasti käytettävissä. 

Sisäliikuntapaikat

LIIKUNTASALIT
• Koulukeskuksen liikuntasali, Kuukantie 18
• Hirvanen Reppulenkki 6
• Höytiä, Karhunpesä, Höytiäntie 634 
• Kyynämöinen, Kieppi, Multiantie 734

KUNToSALI, Koulukeskus Kuukantie 18 
Kuntosalin kesäkauden 1.6.–31.8. käyttövuorot pää-
tetään 27.5. mennessä ja niistä tiedotetaan kunnan 
kotisivuilla ja kuntosalin ovessa. 

Uusia Kuntosalikortteja voi ostaa 
• 1.-11.6. vapaa-aikatoimesta erikseen sovittuna 
aikana. Soita ja sovitaan aika. 
• Kirjastolta heinäkuussa remontin valmistuttua.
• Nettikaupasta voi ostaa kortille lisää käyttöai-
kaa ja -kertoja, ja ne ovat käytettävissä heti ostota-
pahtuman jälkeen. Rekisteröidy nettikauppaan tou-
kokuun aikana, niin nettikauppa on käytettävissäsi 
kesälomakaudella. uurainen.it-opas.fi/php/ 

KESÄKAUdEN 1.6.-31.8. VAKIoVUoRoJEN HAKU
Koulukeskuksen ja kuntosalin vakiovuorojen 
haku kesäkaudelle on avoinna 24.5. asti. Vuorot 
haetaan sähköisellä hakulomakkeella kunnan ko-
tisivuilta. Päätökset vuoroista tehdään 27.5. men-
nessä. Kylien liikuntasalien varaukset tehdään kou-
lujen henkilökunnan kautta. Yhteystiedot löytyvät 
kunnan kotisivuilta. Vuoroja voivat hakea järjestöt, 
seurat, yritykset, kunnan toimialat ja yksityishenki-
löt. Kuntosalin ryhmävuoroja myönnetään ohjat-
tuun kuntosalitoimintaan. Lisäksi omana vuorona 
naisten kuntosalivuoro ja eläkeläisten avoin vuoro. 

NUORISOTYÖ
NUoRISoTALo NUoKKARI Mansikkamäentie 2
• Nuokkari avoinna 1.-18.6. 
keskiviikkoisin ja torstaisin klo 15 - 20. 
Nuokkari on heinäkuun kiinni ja elokuun avaamisesta il-
moitetaan myöhemmin. 
Nuokkarilla voi viettää kesäiltoja mm. pelaillen, kuunnel-
len musiikkia ja viettäen aikaa kavereiden kanssa. 

ETSIVÄ NUoRISoTYö
Etsivä nuorisotyö tarjoaa tukea 13-29-vuotiaille nuorille 
elämänkulkuun, koulutukseen ja työelämään pääsyyn liit-
tyvissä asioissa. 
Yhteyttä etsivän nuorisotyön asioissa voi ottaa
• nuorisotyöntekijä Marjo Ruuskaan 
p. 040 709 6753, marjo.ruuska@uurainen.fi tai 
• työsuunnittelija Ari Pekka Pasaseen 
p. 050 440 4420, aripekka.pasanen@uurainen.fi

Ysiluokan päättänyt! Jos et saa jatko-opintopaikkaa 
tai päätös mietityttää, ota yhteyttä!

VARHAISKASVATUS
Vuonna 2014 syntyneille lapsille on lähetetty tule-
van syksyn esiopetuspäätökset. Päätökset löytyvät 
sähköisestä asioinnista varhaiskasvatuksen nettisivuilta 
uurainen.fi/kasvatus-ja-koulutus/varhaiskasvatus-ja-esi-
opetus/varhaiskasvatuksen-sahkoinen-asiointi/. 
Myös esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen on 
tehty päätökset. Jos päätöksiä ei ole tullut tai niissä on 
korjattavaa, ota yhteyttä vs. varhaiskasvatusjohtaja 
Sari Ruokolaiseen, p. 0400 796 553 tai sari.ruokolai-
nen@uurainen.fi 
Tarkemmin esiopetuksesta varhaiskasvatuksen netti-
sivuilla: uurainen.fi/kasvatus-ja-koulutus/varhaiskasva-
tus-ja-esiopetus/esiopetus/
 
Kesäaikana 2020 varhaiskasvatuksessa toimii päivys-
tävänä päiväkotina Hirvasen päiväkoti ajalla 22.6. – 
31.7. Juhannukseen saakka toimitaan omissa yksiköissä. 
Perheiltä on kysytty hoidon tarpeet kesän ajalle ja hoitoa 
järjestetään perheiden ilmoitettujen hoidontarpeiden 
mukaan. Nykyisille eskareille järjestetään kesätoi-
mintaa Koulukeskuksen eskarissa 1.6. – 19.6.
Uudet asiakkaat saavat varhaiskasvatuspäätökset juhan-
nukseen mennessä. Varhaiskasvatuspaikasta otetaan 
tämän jälkeen yhteyttä tutustumisen sopimiseksi. 

Varhaiskasvatuspalvelut toivottavat kaikille lämpöistä kesä-
aikaa! 

VANHUSTYÖ
Perinteiset Leinikinpuiston kesäjuhlat jäävät koronan 
vuoksi järjestämättä. Kaikki vanhusten päivä- ja kerhotoi-
minta on toistaiseksi myös tauolla. 
Ilmoittelemme tilanteen muutoksista heti kun koronati-
lanne sen sallii.
Kaikkiin kerho- ja päivätoimintaan liittyvissä asiois-
sa tiedusteluihin vastaa 
• Pauliina Kalenius p. 050 4101 890 
pauliina.kalenius@uurainen.fi.
Muissa vanhustyöhön liittyvissä asioissa tiedustelui-
hin vastaa joko 
• vanhustyönjohtaja Mia-Riitta Allik 
p. 040 7728 543 / mia-Riitta.allik@uurainen.fi  tai 
• vastaava sairaanhoitaja Mirkka Simonen 
p. 040 6672 497 / mirkka.simonen@uurainen.fi

Vanhustyön väki toivottaa hyvää kesää kaikille!

UURAISTEN RAIKU
Uuraisten viikolle suunnitellut Ekin kuppi -jalkapallo-
turnaus ja Nappulaolympialaiset siirretään sopivalle 
ajankohdalle heinäkuu – syyskuu. 

Tapahtumista tiedotetaan 
tarkemmin lähempänä 
ajankohtaa. UURAISTEN RAIKU 100 vUoTTA
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KULTTUURIA KUUKALLA
Tulossa syksyllä (muutokset mahdollisia):

HARMoNY SISTERS - TEATTERI EURooPPA NELJÄ
lauantaina 19.9. klo 15
Liput 25 €/ eläkeläiset, opiskelijat ja työttömät 22 €/ 
S-etu -2€/lippu. Väliaikakahvio.

• KeRtoKAA Se häNelle – MAuNo KuuSiStoN 
JALANJÄLJISSÄ -konsertti, Tenorissimo
sunnuntaina 1.11. klo 15 Uuraisten koulukeskuk-
sen auditorio, Kuukantie 18. Kahvio.

LASTEN LIIKUNTALEIRIT
1-6-luokkalaisille
• 1.-5.6. hirvasen koululla
• 8.-12.6. Koulukeskuksella
Päivittäinen leiriaika klo 10 - 15
• Leikkejä, pelejä, liikuntalajeja, retkiä.
• Leirimaksu 35 € leiriläiseltä, sis. ohjelman, yh-
den aterian ja vakuutuksen. Maksetaan käteisel-
lä leirin alkaessa. 15 osallistujaa/ leiri.
• ilmoittautumiset 25.5. mennessä
Ilmoita lapsen nimi, ikä, osoite, allergiat
ja huomioitavat sairaudet, 
huoltaja nimi ja puhelinnumero, 
muut terveiset ohjaajille.

Järj. 
Uuraisten vapaa-aikatoimi 
ja yhteistyökumppanit
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KaiKen Kansan juhannusKoKKo syttyy Kyynämöisten 
kentän rannassa pe 19.6. klo 20 mikäli sääolosuhteet ja 
kokoontumissäännökset eivät estä. Laavulla kahvitellaan 
ja makkaroidaan.

Perinteinen lasten KuvataideKurssi Kynkkälässä 
kesä-heinäkuun vaihteessa 8-12 v tytöille ja pojille. Kurssi 
toteutuu, mikäli vähintään 10 mutta enintään 15  osallis-
tujaa ilmoittautuu. Tiedot tarkentuvat myöhemmin. 
Kysy lisää p. 044 440 1221.

KynKKälä vuoKrattavissa kokous- ja juhlakäyttöön. 
Ota yhteys Tuijaan p. 0400 811376. Näytelmäharjoitukset 
kesän ajalta ovat tauolla, mutta jatkuvat syksyllä.

uuraisten seurakunta
– Avoimin sydämin kotikirkko kutsuu, 

kotiseurakunta palvelee -

Kirkon ovet avautuvat 1.6. lähtien. 
Jumalanpalvelukset pidetään pyhä- ja juhlapäivinä 
klo 10 kirkossa. Muistetaan turvavälit ja hygienia! Ju-
malanpalvelukset lähetetään myös suorana youtube.
com/Uuraisten seurakunta kautta.

erityisiä jumalanPalveluKsia 
• La 20.6. Juhannuspäivän jumalanpalvelus klo 10
• Su 19.7. Kansanlaulukirkko klo 10
• Su 26.7. Perinnekirkko klo 10

Kesäillan hartaudet 
• Kirkon pihassa heinäkuun alusta elokuun loppuun 
TORSTAISIN KLO 18.

hautojenhoitoPäivä
• To 11.6. klo 9 - 13, Puurusen puutarhan kukkamyynti. 
Muistetaan turvavälit ja omat työvälineet!

diaKonia
Elämässä voi tulla vaiheita, jolloin ei jaksa omin voi-
min. Seurakunta on tukenasi surun, haastavan perhe-
tilanteen, taloudellisten vaikeuksien tai jonkin muun 
kipeän asian kohdatessa. 
Diakoni Henna Parhiala p. 040 8698 730.
Perheasiain neuvottelukeskus p. 044 774 7052.

riPPiKoulutyö
ripari 1: ti-to 9.-11.6. klo 9 - 16  
päiväkoulua seurakuntakodilla.
ripari 2: ti-to 23.-25.6. klo 9 - 16 
päiväkoulua seurakuntakodilla.

Kasvatus ja Perhetyö
Kesän leikkipihapäivät 
ti 2.6. ja to 4.6. klo 9.30 - 12.30 seurakuntakodilla. 
Tervetuloa leikkimään; mehu- ja jäätelötarjoilu (mak-
suton). Päivät toteutetaan ulkona turvavälit huomi-
oiden, mukana päivissä Pia ja Henna. 
Lisätietoja Pialta, p. 040 578 8183.

Mikäli syksyn 2020 ohjeistus sallii ryhmätoiminnan 
aloittamisen, päiväkerhoon ilmoittautuminen avautuu 
srk:n nettisivuilla ma 3.8. Päiväkerhotoiminnan lisäksi 
perhekerhot ja Ekavauvaryhmän toiminta käynnistyy 
ma 7.9. alkaen. Ryhmien tarkemmista aikatauluista 
tiedotetaan lähempänä ajankohtaa. 

hautojen hoito 
Omaisesi haudan hoidon voi tilata joko suoraan An-
nukan viherpalvelusta Annukka Pääkköseltä, p. 040 
522 1805, tilaukset@annukan.fi tai annukan.fi/uu-
raistenhautausmaa. Nettisivuilla valmis sähköinen 
tilausvalikko hintoineen. 
Edelleen palvelut voi tilata myös Uuraisten seura-
kunnan kirkkoherranvirastosta.

yhteystiedot
Kirkkoherranvirasto ja muut seurakunnan tilat seu-
rakuntakodilla, Topintie 1. 
Uuraisten kirkko, Kirkkotie 1.
Kotisivut  uuraistenseurakunta.fi 
Sähköposti uuraisten. seurakunta@evl.fi
Facebook  Uuraisten seurakunta

Kirkkoherranvirasto palvelee ma ja to klo 9 - 12, 
Toimitus- ja tilavaraukset 
p. 040 522 2010 tai uuraisten.seurakunta@evl.fi. 
Poikkeusolojen vuoksi palvelemme ensisijaisesti pu-
helimitse ja sähköpostilla. Tarvittaessa sovitaan hen-
kilökohtainen tapaamisaika.

työntekijät
Työntekijöiden sähköpostiosoitteet ovat 
muotoa etunimi.sukunimi@evl.fi
Kirkkoherra Antti Toivio  040 518 1125
(vuosilomalla 22.5-7.6. ja 3.-30.8.) 
sijaisena pastori Sakari Ylönen   044 794 9734
Taloustoimisto    050 407 9591
Seurakuntamestari Pertti Ruuska  040 518 1127 
(vapaapäivät ti ja ke)
Nuorisotyönohjaaja Merja Kinnunen 040 575 7700
(vuosilomalla 6.7.- 9.8.)
Vastaava lastenohjaaja Pia Jylhä 040 578 8183
(lomautettuna ja vuosilomalla 15.6. – 23.8.)
Diakoni, lähetyssihteeri Henna Parhiala, 040 869 8730
(vuosilomalla 29.6. - 26.7.)
Seurakunnan ilmoituslehdet: 
Paikallisuutiset (to) ja Sisä-Suomen Lehti (ti).
Tapahtumatiedot myös netissä.

uuraisten 4H-YHDistYs
Uuraisten 4H-yhdistys, 
Mansikkamäentie 2, 41230 Uurainen, uurainen.4h.fi
Olemme myös Facebookissa ja Instagramissa!
Vs. toiminnanjohtaja Satu Hotari (sijaisena 7.6. saakka) 
p. 040 194 7810, satu.hotari@4h.fi

haKu syKsyn iltaPäivätoimintaan

Uuraisten 4H-yhdistys toimii palveluntuottajana Uurais-
ten kunnassa koululaisten iltapäivätoiminnan järjestä-
misessä. hakuaika ensi lukuvuoden toimintaan on 
käynnissä nyt ja päättyy 22.5.

Koululaisten iltapäivätoiminta tarjoaa virikkeellistä ja 
turvallista toimintaa lapsille koulupäivän jälkeen. Se 
tukee kodin ja koulun kasvatustyötä, lasten hyvinvointia 
ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa tarjoamalla lapsille 
monipuoliset mahdollisuudet sekä ohjattuun ja vir-
kistävään toimintaan että lepoon. Ryhmät ovat viime 
vuosien aikana muodostuneet pääasiassa Uuraisten 
koulukeskukselle ja Hirvasen koululle. Haussa ensisijalla 
ovat 1.–2.-luokkalaiset uuraislaiset lapset ja erityistukea 
tarvitsevat 1.–6.-luokkalaiset lapset.

lisätietoja ja tulostettava lomake löytyy 4h-yhdis-
tyksen nettisivuilta tai sen voi tilata kotiin täytettä-
väksi kunnasta jouko.nykanen@uurainen.fi / p. 040 589 
1277. Allekirjoitettu paperilomake palautetaan Uurais-
ten 4H-yhdistykselle, osoitteeseen Mansikkamäentie 2, 
41230 Uurainen.

4h-yrityKset
Viime vuonna lukuisat uuraislaiset nuoret pystyivät 
työllistämään itsensä 4H-kesäyrityksellä. 4H-yritys on 
nuorille hieno mahdollisuus esimerkiksi siinä tilantees-
sa, että muita kesätöitä ei täksi kesäksi ole löytynyt. Uu-
raisten 4H-yhdistyksen henkilökunta auttaa mielellään 
alkuun toiminnan käynnistämisessä ja tukee nuorta 
4H-yrittäjää käytännön toimissa, joten omaa liikeideaa 
voi lähteä toteuttamaan matalalla kynnyksellä. Tänäkin 
vuonna Uuraisten kunta tukee uusia viimeistään 1.6. 
toimintansa käynnistäviä 4H-kesäyrityksiä 150 euron 
tuella per yritys.

4h-yrittäjät tarjoavat kuntalaisille apua muun mu-
assa pihatöihin, kodinhoitoon ja lastenhoitoon liittyen. 
Katso ajantasainen päivittyvä lista tänä kesänä Uuraisil-
la toimivista 4H-yrityksistä: uurainen.4h.fi/4h-yritys

torstaitorit
uuraisilla järjestettävä toripäivä on joka torstai klo 
8 - 15. Toripaikkamaksun keräämisen hoitaa Uuraisten 
4H-yhdistys ja kesäkaudella se on toripäivää kohden 
10 €/myyjä. Varainkeruun tuotot käytetään laadukkaan 
nuorisotoiminnan ylläpitämiseen koko kunnan alueella.

metalliromun Keräys uuraisilla 
4H-yhdistyksen perinteisesti alkukesällä nuorisotoimin-
nan varainkeruutoimintona järjestämä metalliromun 
keräys on siirretty myöhempään ajankohtaan. Seuraa 
ilmoituksia aiheesta nettisivuillamme ja sosiaalisessa 
mediassa. Kiitos kaikille viime vuoden lahjoittajille. 

uuraisten  
Helluntaiseurakunta

– Lähellä Jumalaa, lähellä ihmistä –

Kesän toiminnasta ei olla vielä päätetty. 
Seuraa ilmoitteluamme seurakunnan nettisivuilla, 
Facebook-sivuilla ja PaikallisUutisissa.
 
lisätietoja ja yhteydenotot:
Timo Koivisto, pastori
p. 0404 127 661, timokoivisto500@gmail.com
Miia Ojala, seurakuntatyöntekijä/ lapsityö
p. 045 179 4677, miiaojalaa@gmail.com
Uuraisten helluntaiseurakunta
Kuukantie 17
uuraistenhelluntaiseurakunta.org

yhteisvastuu 2020 avulla 
tuetaan vanhemmutta suomessa
Osallistu MLL:n & 
seurakunnan kyse-
lyyn vanhemmuu-
den tuesta Uuraisten 
MLL paikallisyhdis-
tyksen Facebook-
sivulla. Olemme 
järjestämässä 
mahdollisesti syksyl-
lä 2020 aiheeseen 
liittyvää luentoa.
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Uuraisten 
kulttuurisuunnistus 

2020

Jokaisen rastin kohdalla on joku uuraislainen kohde, jolle on määritelty vinkkikirjain.
Numerot viitoittavat reitin vinkkeineen, mutta voit kerätä kirjaimet muussakin järjestyksessä.
Järjestä kirjaimet mielestäsi oikeaan järjestykseen tähän:

–––––––––  ––––––
Leikkaa katkoviivaa pitkin ja palauta osallistumislipuke Uuraisten kunnanviraston oven vieressä olevaan luukkuun 31.7.2020 
mennessä.  Kaikkien osallistuneiden kesken arvotaan paikallisia, kulttuurisuunnistuksen reittiin liittyviä tuotepalkintoja. 
Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti. 

Nimi:___________________________________________________

Puhelinnumero_________________________________________

1. Uuraisten torilta on hyvä startata kulttuurisuunnis-
tamaan. Kunnanvirasto on kasariarkkitehtuurin helmi. 
Mutta tiedätkö minkä kirjaimen Uuraisilla näkee suun 
muodosta. Tämä on ensimmäinen kirjaimesi. 

2. Keski-Suomen keskipisteen muistomerkkikivi on muis-
to ajalta, jolloin Keski-Suomen lääni oli vielä olemassa ja 
sen keskipiste sijaitsi Uuraisilla. Keski-Suomen maakun-
nan keskipiste sen sijaan sijaitsee naapurikaupungin 
puolella. Jos haluat käydä täsmällisesti keskipisteessä 
tarvitset veneen tai uimataidon. Kulttuurisuunnistuksen 
toinen kirjain on sen vesistön ensimmäinen kirjain, mis-
sä Keski-Suomen maakunnan keskipiste sijaitsee? Vihje 
löytyy muistomerkin vierestä, PaikallisUutiset-lehden ik-
kunasta.

3. Vuonna 1916 rakennettu Nuorisoseurantalo Seurala 
on yksi Uuraisten vanhimmista rakennuksista. Lisää talon 
historiasta voit lukea etuoven viereisissä ikkunoissa ole-
vista lehtijutuista. Niistä löytyy myös vinkki kolmosrastin 
kirjaimeen, joka on nykyisen bingoemännän etunimen 
ensimmäinen kirjain.

4. Seuralasta matka jatkuu Rinkilä-Tuomelan asuinalu-
een läpi kohti liikenneympyrää, jota koristaa taidetakoja 
Jukka Ohra-ahon valmistama Kuukan kurki. Ylitä Häkintie 
ja Jyväskyläntie suojateitä pitkin ja suuntaa kulkusi Jyväs-
kylän suuntaan. Pikkulan päiväkodin kohdalla pysähdy. 
”Soon Moro”, sano tamperelainen, mutta Uuraisillapa on 
Moron talo, jossa on toiminut mm. kirjakauppa. Punai-
nen Moro pilkistää mäellä tien toisella puolella. Moron 
rakensi merkittävä kulttuuripersoona, opettaja Riihimä-
ki, joka käytti mielellään etunimistään vain ensimmäisiä 
kirjaimia. Ensimmäisen nimen ensimmäinen kirjain on 
neljäs vinkkikirjaimesi. 

5. Sitten voitkin askeltaa hetken Kuukanpolkua. Mutta 
tiedätkö millä nimellä tätä kohtaa kutsuttiin silloin, kun 
se oli vielä osa Viipurin valtatietä ja Uuraisilla syntyi sa-
nonta: ”Toppas ku Restan kelkka…” Viides vinkkikirjaime-
si on tämän nimityksen ensimmäinen kirjain.

6. Vasemmalla näet päiväkodin parkkipaikan ja sen taka-
osassa ilmoitustaulun, josta löytyy myös vinkkejä kohtiin 
4, 5 ja 6. Päiväkodin paikalla oli aikaisemmin rakennus, 
jonka nimi oli myös Pikkula. Siinä toimi esimerkiksi Uu-
raisten Säästöpankki. Pankin kamreerina toimi varsinai-
nen multitalentti henkilö. Hän oli myös kanttori, sävel-
täjä ja taitava puuseppä. Kuudes kirjaimesi on tämän 
henkilön suomennetun nimen ensimmäinen alkukirjain.

7. Ilmoitustaululla näet myös Aittovuoren ulkoilualueen 
kartan. Voit valita eri reittivaihtoehdoistasi omalle kun-
nollesi sopivimman. Kiipeätpä sitten vuoren laelle tai valit-
set helpomman Pikku-Kuukan rantaa myötäilevän reitin, 
huomaat jossain vaiheessa frisbeegolf-korin. Disc Golf 
Club Uurainen on yksi Uuraisten uusimpia harrasteseu-
roja. Seitsemäs kirjaimesi selviää sinulle, kun katsot koria 
suoraan ylhäältä päin. 

8. Pikku-Kuukan toisessa päässä ylität järven puista siltaa 
pitkin. Sillan on valmistanut eräs höytiäläinen puuseppä 
ja rekennusyrittäjä. Puusepän etunimen ensimmäinen 
kirjain on kahdeksas kirjaimesi. 

9. Sillalta nouset jyrkkää mäkeä kohti Rinnetietä ja kään-
nyt vasemmalle. Ohitat Pellonpään talon ja pian edessäsi 
on Uuraisten Unelma, Uuraisten uusin kerrostalo. Jatka 
Unelman kulmalta kohti toria ja poikkea Uuraisten van-
himman kerrostalon pihaan. Alakerrassa toimii tänäkin 
kesänä Sesonkipuoti Selma, jos liikut puodin aukioloai-
kaan, poikkea kahville ja ostoksille. Yhdeksännen kirjai-
men löydät Selman ikkunasta rautalangasta väännettynä.  

10. Selmasta matka jatkuu Kuukantietä kohti Kirjastoa. 
Matkalla ohitat komean keltaisen talon, jonka katolla ole-
vassa viirissä näkyy vuosiluku, mistä lähtien tila on ollut 
saman suvun omistuksessa. Tiedätko talon nimen? En-
simmäinen kirjain on kymmenes kirjaimesi. 

11. Kirjastolla on meneillään remontti heinäkuuhun 
saakka. Syksyllä pimeimpään aikaan kirjastolla järjeste-
tään vuosittain eräs tapahtuma, joka kerää satamäärin 
kaiken ikäisiä osallistujia. Tapahtuman ensimmäinen kir-
jain on tämän rastin kirjain. 

12. Kirjaston takana aukeaa Urheilukenttä, jonka perus-
teellinen remontti on luvassa lähivuosina. Samalla kun 
spurttaat radan ympäri, tutki mitä kaikkia lajeja täällä jo 
voi harrastaa. Kesällä kentällä järjestetään Yleisurheilu-
koulu lapsille ja nuorille. Järjestävän seuran nimen en-
simmäinen kirjain on tämän rastin kirjain. 

13. Urheilukentän takaa nouset Hakkaraismäentielle ja 
käyt ihailemassa ryhdikästä punaista työväentaloa, joka 
on yhtä vanha kuin Suomi. Talolta löydät tietoa Uurais-
ten työväenyhdistyksen vaiheista. Verkkoaidan takana 
näet viehättävän tanssilavan. Tiedätkö lavan nimen, en-
simmäinen kirjain on tämän rastin kirjain. 

14. Palaa Hakkaraismäentietä Haukimäentien risteyk-
seen. Kaunis mansardikattoinen talo on nykyään Nuok-
kari ja toimiipa se perhekeskuksena ja monien yhdis-
tystenkin kokoontumispaikkanakin. Jos skeittilauta tuli 

mukaan, voi heittää pihan rampilla parit flipit ja frontside 
olliet.  Talo toimi vuosina 1928-1980 Uuraisten kuntala-
na ja siellä työnsä aloittivat myös Suomen ensimmäinen 
naispuolinen kunnanjohtaja Sirpa Rautio vuonna 1976 
vain 29-vuotiaana ja samana vuonna kunnansihteerinä 
myös eräs nykyinen kansanedustaja. Kunnansihteerin 
etunimen ensimmäinen kirjain on tämän rastin kirjain. 

15. Nuokkarilta laskeudut kirkkolaaksoon. Oikealla näet 
Kuukan koivikoksi kutsutun hautausmaan. Museon nur-
kalle on saapunut vanha kirkkotie Marjoniemen pappi-
lasta. Kirkkopihassa on yhden rakennuksen oven päällä 
mainittuna erään hallitsijan nimi. Hänen nimensä ensim-
mäinen alkukirjain on viimeinen kirjaimesi.

Nyt sinulla on kasassa 15 kirjainta, jotka pitäisi 
vielä järjestää oikeaan järjestykseen. Niistä muo-
dostuu sanapari, jolla on yleensä joka kesä iso 
merkitys uuraislaisille ja kesäasukkaille. 
Merkitse kirjaimet alle.

Kulttuurisuunnistuksen karttoja 
löydät myös Uuraisten kunnanvirastolta 

ja PaikallisUutisten toimituksesta!


