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UURAISTEN VAPAA-AIKATOIMEN JÄRJESTÖ- JA TOIMIJATIEDOTE  
 

 

TIEDOTTEEN AIHEET 

1. Terveiset järjestöjen ja toimijoiden yhteiskokouksesta 

2. Kuntatiedote PaikallisUutisissa 3.9.2020 

3. Elokuvalisenssi 

4. Tapahtumien ja toimintojen tiedottaminen kunnan kotisivujen kautta 

 

1. Terveiset järjestöjen ja toimijoiden yhteiskokouksesta 
Järjestöjen ja toimijoiden yhteiskokous pidettiin keskiviikkona 12.8.2020 klo 18 kunnanvirastolla. 
Kokouksen pääaiheena oli järjestöjen ja kunnan yhteistyönä järjestettävä Suomen luonnon päivän 
tapahtuma lauantaina 29.8. klo 10–14 Huutoniemen virkistysalueella. Sähköpostin liitteenä 
tapahtuman mainos, jota voi jakaa omissa verkostoissa. Suomen luonnon päivä on 
Metsähallituksen organisoima teemapäivä. Teemapäivän tapahtumasta toivotaan muodostuvan 
Uuraisilla vuosittainen perinne, jossa juhlitaan Suomen ja Uuraisten kaunista luontoa.  
 
Syystori järjestetään tänä vuonna Uuraisten 4H:n organisoimana lauantaina 5.9.2020 klo 10–14. 
Sähköpostin liitteenä mainos, jossa tarkemmat tiedot. Mainosta saa levittää verkostoissa.  
 
2. Kuntatiedote PaikallisUutisissa 3.9.2020 
Kuntatiedotteen aineisto tulee toimittaa viimeistään torstaina 27.8.2020 kirjaamo@uurainen.fi, 
toimitus@paikallisuutiset.fi.  
 
3. Elokuvalisenssi 
Vapaa-aikatoimella on elokuvalisenssit koulukeskuksen auditorioon ja nuorisotalo Nuokkarin 
tiloihin. Järjestöt ja toimijat voivat hyödyntää lisenssejä järjestämällä tiloissa elokuvailtoja tai 
vastaavia tapahtumia. Lisenssiehtojen vuoksi tapahtumista ei voi periä pääsymaksua, mutta 
esimerkiksi kioskia tapahtumassa voi pitää. Nuorisotalo Nuokkarin tiloja voi varata vapaa-
aikatoimesta ja koulukeskuksen auditoriota koulun kautta. Auditorion varaajia pyydetään lisäksi 
ilmoittamaan vapaa-aikatoimeen elokuvalisenssin käytöstä. Lisenssi ei sisällä elokuvien hankintaa, 
hankinnasta vastaa tapahtuman järjestäjä (DVD, BluRay ja suoratoistopalveluiden elokuvat). 
 
Tuotantoyhtiöt, joiden tuotantoa lisenssit koskevat 

https://viihdepalvelu.com/elokuvalisenssi/tuotantoyhtiot/ 
 
4. Tapahtumien ja toimintojen tiedottaminen kunnan kotisivujen kautta 
Järjestöt ja toimijat voivat tiedottaa toiminnastaan ja tapahtumistaan kunnan kotisivuilla 
tapahtumakalenterissa. Tiedotusmateriaali ja mainokset toimitetaan hyvissä ajoin ennen 
alkamisajankohtaa vapaa-aikatoimeen milla.ukkonen@uurainen.fi.  
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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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