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Uuraisten 
kulttuurisuunnistus 

2020

Jokaisen rastin kohdalla on joku uuraislainen kohde, jolle on määritelty vinkkikirjain.

Kartan toisella puolella on numeroiden viitoittama reitti vinkkeineen, 
mutta voit kerätä kirjaimet muussakin järjestyksessä.

Järjestä kirjaimet mielestäsi oikeaan järjestykseen tähän:

–––––––––  ––––––
Muista täyttää yhteystietosi kääntöpuolelle.



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

2. Keski-Suomen keskipisteen muistomerkkikivi on muisto 
ajalta, jolloin Keski-Suomen lääni oli vielä olemassa ja sen 
keskipiste sijaitsi Uuraisilla. Keski-Suomen maakunnan kes-
kipiste sen sijaan sijaitsee naapurikaupungin puolella. Jos 
haluat käydä täsmällisesti keskipisteessä tarvitset veneen tai 
uimataidon. Kulttuurisuunnistuksen toinen kirjain on sen ve-
sistön ensimmäinen kirjain, missä Keski-Suomen maakunnan 
keskipiste sijaitsee? Vihje löytyy muistomerkin vierestä, Pai-
kallisUutiset-lehden ikkunasta.

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

4. Seuralasta matka jatkuu Rinkilä-Tuomelan asuinalueen läpi 
kohti liikenneympyrää, jota koristaa taidetakoja Jukka Oh-
ra-ahon valmistama Kuukan kurki. Ylitä Häkintie ja Jyväskylän-
tie suojateitä pitkin ja suuntaa kulkusi Jyväskylän suuntaan. 
Pikkulan päiväkodin kohdalla pysähdy. ”Soon Moro”, sano 
tamperelainen, mutta Uuraisillapa on Moron talo, jossa on 
toiminut mm. kirjakauppa. Punainen Moro pilkistää mäellä 
tien toisella puolella. Moron rakensi merkittävä kulttuuriper-
soona, opettaja Riihimäki, joka käytti mielellään etunimistään 
vain ensimmäisiä kirjaimia. Ensimmäisen nimen ensimmäi-
nen kirjain on neljäs vinkkikirjaimesi. 

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

6. Vasemmalla näet päiväkodin parkkipaikan ja sen takaosas-
sa ilmoitustaulun, josta löytyy myös vinkkejä kohtiin 4, 5 ja 6. 
Päiväkodin paikalla oli aikaisemmin rakennus, jonka nimi oli 
myös Pikkula. Siinä toimi esimerkiksi Uuraisten Säästöpank-
ki. Pankin kamreerina toimi varsinainen multitalentti henkilö. 
Hän oli myös kanttori, säveltäjä ja taitava puuseppä. Kuudes 
kirjaimesi on tämän henkilön suomennetun nimen ensimmäi-
nen alkukirjain.

7. Ilmoitustaululla näet myös Aittovuoren ulkoilualueen kartan. 
Voit valita eri reittivaihtoehdoistasi omalle kunnollesi sopivim-
man. Kiipeätpä sitten vuoren laelle tai valitset helpomman Pik-
ku-Kuukan rantaa myötäilevän reitin, huomaat jossain vaihees-
sa frisbeegolf-korin. Disc Golf Club Uurainen on yksi Uuraisten 
uusimpia harrasteseuroja. Seitsemäs kirjaimesi selviää sinulle, 
kun katsot koria suoraan ylhäältä päin. 

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

9. Sillalta nouset jyrkkää mäkeä kohti Rinnetietä ja käännyt 
vasemmalle. Ohitat Pellonpään talon ja pian edessäsi on Uu-
raisten Unelma, Uuraisten uusin kerrostalo. Jatka Unelman 
kulmalta kohti toria ja poikkea Uuraisten vanhimman kerros-
talon pihaan. Alakerrassa toimii tänäkin kesänä Sesonkipuo-
ti Selma, jos liikut puodin aukioloaikaan, poikkea kahville ja 
ostoksille. Yhdeksännen kirjaimen löydät Selman ikkunasta 
rautalangasta väännettynä.  

10. Selmasta matka jatkuu Kuukantietä kohti Kirjastoa. Mat-
kalla ohitat komean keltaisen talon, jonka katolla olevassa vii-
rissä näkyy vuosiluku, mistä lähtien tila on ollut saman suvun 
omistuksessa. Tiedätko talon nimen? Ensimmäinen kirjain on 
kymmenes kirjaimesi. 

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

12. Kirjaston takana aukeaa Urheilukenttä, jonka perusteel-
linen remontti on luvassa lähivuosina. Samalla kun spurttaat 
radan ympäri, tutki mitä kaikkia lajeja täällä jo voi harrastaa. 
Kesällä kentällä järjestetään Yleisurheilukoulu lapsille ja nuo-
rille. Järjestävän seuran nimen ensimmäinen 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 Uuraisten työväen-
yhdistyksen vaiheista. Verkkoaidan takana näet viehättävän 
tanssilavan. Tiedätkö lavan nimen, ensimmäinen kirjain on 
tämän rastin kirjain. 

14. Palaa Hakkaraismäentietä Haukimäentien risteykseen. 
Kaunis mansardikattoinen talo on nykyään Nuokkari ja toimii-
pa se perhekeskuksena ja monien yhdistystenkin kokoontu-
mispaikkanakin. Jos skeittilauta tuli mukaan, voi heittää pihan 
rampilla parit flipit ja frontside olliet.  Talo toimi vuosina 1928-
1980 Uuraisten kuntalana ja siellä työnsä aloittivat myös Suo-
men ensimmäinen naispuolinen kunnanjohtaja Sirpa Rautio 
vuonna 1976 vain 29-vuotiaana ja samana vuonna kunnan-
sihteerinä myös eräs nykyinen kansanedustaja. Kunnansih-
teerin etunimen ensimmäinen kirjain on tämän rastin kirjain. 

15. Nuokkarilta laskeudut kirkkolaaksoon. Oikealla näet Kuu-
kan koivikoksi kutsutun hautausmaan. Museon nurkalle on 
saapunut vanha kirkkotie Marjoniemen pappilasta. Kirkkopi-
hassa on yhden rakennuksen oven päällä mainittuna erään 
hallitsijan nimi. Hänen nimensä ensimmäinen alkukirjain on 
viimeinen kirjaimesi.

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

UUraisten KUlttUUrisUUnnistUs

Leikkaa katkoviivaa pitkin ja palauta osallistumislipuke Uuraisten kunnanviraston oven vie-
ressä olevaan luukkuun. Kaikkien osallistuneiden kesken arvotaan paikallisia tuotepalkintoja. 
Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

Nimi:__________________________________________________________________________________________

Puhelinnumero:_______________________________________________________________________________
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