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Väliajalla palvelee 
Hurmaava puhvetti! Uuraisten paikallisyhdistys

Huomioithan ohjeis-
tukset turvaetäisyyk-
sistä (1-2 m) sekä käsi- 
ja yskimishygieniasta.

Esityksen kesto 
n. 1 h 45 min sis. väliajan.
Yhteistyössä Uuraisten kun-
nan kulttuuritoimen kanssa.

TENORISSIMO
Kertokaa se hänelle 

– Mauno Kuusiston jalanjäljissä 
-konsertti 

1.11.2020 klo 15
Koulukeskuksen auditorio 

Kuukantie 18. Liput 10 €. Kahvio. 

Tenorit 
Reijo Ikonen ja Lasse Riutamaa, 
Ulla-Stina Ikonen harppu ja piano.

järj. Uuraisten kulttuuritoimi
Huomioithan ohjeistukset turvaetäisyyksis-
tä (1-2 m) sekä käsi- ja yskimishygieniasta.

Muista turvaetäisyydet ja 
hyvä käsihygienia. Älä osallis-
tu tapahtumaan sairaana!

Huom! Ilmainen peräkontti-
kirppismahdollisuus Kuukan-
tie 8 pihassa.

• Myyntipaikat 10 € 
(n. 2 x 2 m)
oma pöytä mukaan.

• Paikat jaetaan saapumis-
järjestyksessä (n. klo 9 eteenpäin).

Varaa oMasi p. 045 866 8275

Lukupiiri

järj. 
Jyväskylän 
kansalaisopisto

uurAiSTEN 
kuNTA TiEDOTTAA 

Kyynämöisen kuvasi 27.8.2020
Hanna-Mari Mäkelä

Uuraisten kunnanvirasto, Virastotie 4, Uurainen
Avoinna arkisin klo 9 - 15, neuvonta/vaihde avoinna klo 9 - 11.30
Kunnan kiinteistöjen vikailmoitukset
Arkisin klo 7 - 15.30 p. 0400 643 890 tai 0400 541 299 (24h),
Kunnan vesi- ja viemärilaitoksen päivystys
Arkisin klo 7 - 15.30 p. 040 594 2966 tai 0400 643 890
muina aikoina päivystävä kiinteistönhoitaja 24h, p. 0400 541 299.
Uuraisten Vuokratalot Oy, kiinteistönhoitaja 24h, p. 0400 159 655

Uuraisten kirjastolla
joka toinen maanantai
klo 18 - 19.30, alk. 21.9.2020   
Hinta 38 € (syys ja kevät)
Opettaja: Roosa Berg, HuK
Ilmoittaudu: 
opistopalvelut.fi/jyvaskyla
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OPISKELU
TYÖ
ARKI

OHJAUS 
TUKI

Marjo Ruuska
Etsivän työn ohjaaja

040 7096 753
marjo.ruuska@uurainen.fi

Mansikkamäentie 2
41230 UURAINEN
www.uurainen.fi

Uuraisten Etsivä Työ

KIRJASTO
  Palveluaika  Omatoimiaika
Maanantai 13 – 19  8 – 13, 19 – 21
Tiistai  10 – 17  8 – 10, 17 – 21
Keskiviikko 12 – 17  8 – 12, 17 – 21
Torstai  –  8 – 21 
Perjantai 10 – 17  8 – 10, 17 – 21
La-su  –  – 

Omatoimiasiointiin tarvitset Keski-kirjastojen kirjasto-
kortin ja salasanan jolla kirjaudut sisään (sama salasana 
verkkokirjastossa ja automaateilla käytössä); ikäraja on 
15 vuotta. Muistathan turvavälit ja hyvän käsihygienian 
koronaepidemian aikana. Ryhmiä ei oteta vastaan koro-
na-aikana, opettajat ja muut ryhmänvetäjät voivat hakea 
tarvitsemansa aineiston. Viikonloppuisin ei omatoimiasi-
ointia toistaiseksi. Seuraathan tilannetta uurainen.fi sekä 
Uuraisten kunnankirjaston Facebook-sivulla.
Tervetuloa kirjastoon!

LuKuinTO LenTOOn uuraisiLLa
Uusi hanke vuosina 2021-2022, jonka avulla tehostetaan 
ja syvennetään olemassa olevaa yhteistyötä kunnan si-
sällä ja tehdään uusia avauksia varhaiskasvatuksen, kou-
lun, ja kirjaston kesken.
• Hanketta toteuttaa lukukoordinaattori Laura Kauppinen.
• Kirjailija- ja asiantuntijavierailuja, kirjavinkkauksia.
• Lukulumo-sovellus ja tabletteja esiopetuksen käyttöön.
Lukuinto entistäkin korkeampaan lentoon uuraisilla!

LIIKUNTA
LiiKunTasaLiT ja uLKOiLuaLueeT
Uuraisilla on keskustassa ja kylillä sisäliikuntatiloja ja ulkoilu-
alueita, joissa voi harrastaa liikuntaa itsenäisesti tai urheilu-
seurojen ja yhdistysten ohjaamana. 
Ulkoliikkujille! 
Käy yksin, perheen tai ystävien kanssa kokeilemassa mm: 
 • Frisbeegolfia
 • Leinikinpuiston kuntoilulaitteita
 • Aittovuoren maastopyörärataa
 • Pumptrack-rataa
 • Skeittialuetta
Lisätietoja tiloista, alueista ja toiminnasta löytyy Uuraisten 
kunnan ja seurojen kotisivuilta. 

KunTOsaLi
Uuraisten koulukeskus Kuukantie 18.
Kuntosali on avoinna klo 5 - 22. 
Kuntosalikortit ovat myynnissä 
Uuraisten kirjastolla 
palveluaukioloaikoina. 
Kortille lisää käyttöaikaa ja 
käyttökertoja 
kätevästi verkkokaupasta 
uuuuuuuu

NUORISOTYÖ
Uuraisten kunnan nuorisotyö tarjoaa nuorille toimintaa, 
ohjausta ja kohtaamista vapaa-aikaan. 

nuOrisOTaLO nuOKKari 
Mansikkamäentie 2, Uurainen
• 5. ja 6.-luokkien vuoro tiistaina  klo 14 - 16
• Nuoret keskiviikkona    klo 15 - 20
• Nuoret torstaina    klo 15 - 20
• Nuoret perjantaina    klo 15 - 21
Poikkeavista aukioloajoista ilmoitetaan Nuokkarilla ja 
nuorisotyön somessa 
Nuokkarilla on mahdollista tavata kavereita, pelata 
pingistä, biljardia ja lautapelejä, katsella TV:tä, leipoa ja 
laittaa ruokaa porukalla sekä keskustella nuorisotyönte-
kijöiden kanssa. 
Nuokkarin piha-alueella on skeittipaikka, joka on käytet-
tävissä päivittäin klo 9 - 21.  

Välituntitoiminta 
Bongaa nuorisotyöntekijä koulukeskuksen välitunneilta. 

Hirvasen alueen nuorisotyö
Nuorisotyöntekijä jalkautuu keskiviikkoisin Hirvaskan-
kaan ABC:lle. Tule moikkaamaan, juttelemaan ja suun-
nittelemaan yhdessä toimintaa alueelle. 

UURaISTeN 
TeRveYSaSema
ma–to klo 8 - 16, pe 9 - 15, Kuukantie 16, Uurainen

ajanVaraus p. 014 336 6880
Puhelinpalvelussamme on käytössä palveluvalikko. 
Kun tarvitset kiireellistä apua, valitse numero 1. Voit jää-
dä joko jonottamaan puhelimeen tai jättää soittopyyn-
nön valitsemalla uudestaan 1, jolloin sinulle soitetaan 
terveysasemalta mahdollisimman pian. Muut palveluva-
likon vaihtoehdot koskevat kiireetöntä asiointia. 

Ajan peruminen p. 014 266 0161 
ma–pe klo 7.30 - 16
Peru aika mieluiten edellisenä arkipäivänä ennen klo 12, 
kuitenkin viimeistään ennen vastaanottoa.
Perumatta jätetystä lääkärin vastaanottoajasta laskute-
taan yli 15-vuotiailta maksu.

Äkilliset sairastapaukset
• ma–to klo 8 - 16 Uuraisten terveysasema 
p. 014 336 6880
• pe klo 9 - 15 Uuraisten terveysasema 
p. 014 336 6880
• pe klo 8 - 9 Palokan terveysasemalla 
(vain kiireellinen ensiapu), ei puhelinpalvelua
• pe klo 15 - 16 Palokan terveysasema, 
Ritopohjantie 25, p. 014 336 6000

Kun terveysasemasi on suljettu, soita päivystyskäyntiä 
vaativissa tilanteissa Päivystysapu 116 117 -numeroon. 
Soita Päivystysapuun aina ennen yhteispäivystykseen 
hakeutumista.

uuraisTen HaMMasHOiTOLa
Kuukantie 16, Uurainen 
Ajanvaraus ma-pe klo 8 - 16 p. 014 266 0126.

* Siivouksen aikana kuntosali ei käytössä.
* Varatuilla vuoroilla kuntosali vain ryhmien käytössä.
Ma-pe klo 9 - 15 paikalla voi olla kouluryhmiä.

kUNTOSalIvUOROT
klo       ma      1 ti         ke          to           pe        la            su
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

*Siivous

Sekavuoro:
naiset/
miehet

Sekavuoro:
naiset/
miehet

Sekavuoro:
naiset/
miehet

Sekavuoro:
naiset/
miehet

Sekavuoro:
naiset/
miehet

Sekavuoro:
naiset/
miehet

Sekavuoro:
naiset/
miehet

*Siivous*Siivous

Sekavuoro:
naiset/
miehet

Sekavuoro:
naiset/
miehet

* Ohjatut 
kuntosali-

ryhmät

* Naisten 
vuoro

Sekavuoro:
naiset/
miehet

Sekavuoro:
naiset/
miehet

Sekavuoro:
naiset/
miehet

Sekavuoro:
naiset/
miehet

Sekavuoro:
naiset/
miehet

Sekavuoro:
naiset/
miehet

Sekavuoro:
naiset/
miehet

*Kunta/
varhaiskas-

*Uurastupa,
Uuraspaja

*Jyte, kunta

klo 
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

*Eläkeläiset

*UU/Liinat

Sekavuoro:
naiset/
miehet

* Ohjattu 
ryhmä

vaPaa-aIkaTOImI
Laita seurantaan Uuraisten vapaa-aikatoimen 
somekanavat
 @uuraistenkunnanvapaa-aikatoimi
 @uuraisten_vapaa_aikatoimi

eTsiVÄ nuOrisOTYÖ
tarjoaa tukea 13-29-vuotiaille nuorille elämänkulkuun, 
koulutukseen ja työelämään pääsyyn liittyvissä asioissa. 

Yhteystiedot:
• Etsivä nuorisotyöntekijä 
Marjo Ruuska 
p. 040 709 6753, 
marjo.ruuska
@uurainen.fi
• Työsuunnittelija 
Ari Pekka Pasanen 
p. 050 440 4420 
aripekka.pasanen
@uurainen.fi

SyySlomalla!
• Lanit nuokkarilla 12. - 13.10

• KatuKuLttuuripaja ke 14.10.

• avoimet ovet nuoKKariLLa 

  ke 14.10. klo 14 - 16

• SärKänniemen retKi to 15.10

• SKeittipaja pe 16.10

Lisätiedot ja ilmoittautumisohjeet 

mainoksissa. 
(nuokkarilla, koululla, nuorisotyön somessa)

hätätapauKSeSSa

Kaikille tarkoitetu

Kunnan sÄbÄVuOrO 
tiistaisin klo 20.30 koulukeskuksen liikuntasalissa. 

TUle PelAAmAAN hyvässä seUrAssA. 
Pieni omavastuu 20 €/syyskausi. 

Vuoro on kunnan työntekijöiden ja Pelastuslaitoksen 
tyky-toimintaa, heidän omavastuut hoitaa kunta ja Pela.

VaPaaeHTOiseKsi nuOrisOTYÖHÖn?
Oletko kiinnostunut vapaaehtoistyötä nuorten parissa? 
Otamme syksyn aikana vapaaehtoisia mukaan nuo-
risotalotoimintaan, jalkautuvaan nuorisotyöhön sekä 
tapahtuma- ja retkitoimintaan. Vapaaehtoistyöntekijät 
toimivat nuorisotyöntekijöiden parina ja ohjauksessa. 
Mukaan voi lähteä ilman aiempaa kokemustakin. 
Lisätietoja ja mukaan vapaaehtoistyöhön pääset ot-
tamalla yhteyttä vapaa-aikatoimeen milla.ukkonen@
uurainen.fi, p. 040 585 7784. 
Lisätietoja 
• Nuorisotyöntekijä 
Jarkko Pihlaja, 
jarkko.pihlaja@uurainen.fi, 
040 543 7540
• Etsivä nuorisotyöntekijä 
Marjo Ruuska, 
marjo.ruuska@uurainen.fi, 
040 709 6753
• Nuorisotyön instagram 
uuuuuuuu
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UURAISTEN SEURAKUNTA
~ Avoimin sydämin kotikirkko kutsuu, kotiseurakunta palvelee. ~

vanhusTYÖ
Uuraisten kunnan 
vanhuspalveluiden 
koronatiedote 28.8.2020

• Palvelukeskus Kuukankoti on edelleen suljettu ulkopuolisilta vierailijoilta.
Läheistään pääsee kuitenkin tapaamaan hoitajien kanssa etukäteen sopimalla lasitetulle 
terassille. Ole puhelimitse yhteydessä osastolle, jolla läheisesi on asukkaana ja sovi aika vie-
railulle etukäteen. Näin varmistamme turvallisen ja rauhallisen vierailuhetken kaikille. Palve-
lukeskus tarjoaa käsidesin, suojamaskin ja tarvittaessa suojakäsineet vierailun ajaksi.

• Vanhusten päiväkeskusryhmät ovat tauolla vuoden loppuun saakka muuttuneen 
koronatilanteen vuoksi. 

Lisätietoja antavat tarvittaessa vanhustyön johtaja Mia-Riitta Allik p. 040 7728 543
ja päiväkeskusasioissa vs. toiminnanohjaaja Pauliina Kalenius p. 050 4101 890

JumaLanPaLVeLuKset pidetään pyhä- ja juhlapäivinä klo 10 
kirkossa. Muistetaan turvavälit ja hygienia! Jumalanpalvelukset 
lähetetään myös suorana youtube.com/Uuraisten seurakunta 
kautta. Seurakunnan tilaisuuksiin saa tulla ainoastaan tervee-
nä! Toimintaa järjestetään voimassa olevat rajoitukset ja oh-
jeistukset huomioiden. 

erityisiä jumalanpalveluksia 
su 27.9.  Riparijumalanpalvelus kirkossa klo 15 
su 4.10.  Mikkelinpäivän perhekirkko kirkossa klo 10
su 11.10.  Vanhusten viikon kirkkopyhä kirkossa klo 10
su 25.10. 	 Rippikoulu	1	konfirmaatio-
  jumalanpalvelus kirkossa klo 12
La 31.10.  Pyhäinpäivä kirkossa klo 18.
su 1.11.  Rippikoulu	2	konfirmaatio-
  jumalanpalvelus kirkossa klo 12
su 15.11.  Rovastikunnallinen lähetyspyhä, Laukaassa 
su 29.11.  1. adventtisunnuntain perhekirkko kirkossa 
  klo 10, kirkkovuoden ja rippikoulun aloitus.
Pe 6.12.  Itsenäisyyspäivän juhlajumalanpalvelus 
  kirkossa klo 10. 
  Illalla partiolaisten soihtukulkue.
Muuta
• su 29.11. Lasten kauneimmat joululaulut ja 10-synttä-
rit srk-kodilla klo 15. Jouluinen lastenlaulutapahtuma, jonne 
kaikki ovat tervetulleita. Tapahtumaan kutsutaan myös kaikkia 
tänä vuonna 10 vuotta täyttäviä.
• Pe 23.10. Valon tapahtuma seurakunta mukana.
•	Joulumyyjäisiä kylillä ja srk-kodilla tilanteen salliessa.
• Ke 9.12. kirkossa Kauneimmat joululaulut -joulukonsertti. 
seeli toivio ja Hannu ala
• su 13.12. Kauneimmat joululaulut kirkossa 
(nykyisillä rajoituksilla toteutetaan useammalla tilaisuudella).

YHteYstiedot 
Uuraisten kirkko, Kirkkotie 1. 
Kirkkoherranvirasto ja muut seurakunnan tilat seurakuntako-
dilla, Topintie 1. 
Kirkkoherranvirasto palvelee ma ja to klo 9 - 12. 
Toimitus- ja tilavaraukset: p. 040 522 2010 
tai uuraisten.seurakunta@evl.fi.

työntekijät
sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@evl.fi
Kirkkoherra Antti Toivio   040 518 1125
Taloustoimisto     050 407 9591
Seurakuntamestari Pertti Ruuska  040 518 1127 
(vapaapäivät ti ja ke)
Nuorisotyönohjaaja Merja Kinnunen 040 575 7700
Vastaava lastenohjaaja Pia Jylhä  040 578 8183
Diakoni, lähetyssihteeri Henna Parhiala 040 869 8730

sYKsYn toimintaa seuRaKunnassa

HaRtaudet Kuukankodilla ja Rivikuukan eri ryhmissä, 
lisätiedot diakonilta.

diaKonia
Elämässä voi tulla vaiheita, jolloin ei jaksa omin voimin. 
Seurakunta on tukenasi surun, haastavan perhetilan-
teen, taloudellisten vaikeuksien tai jonkin muun kipeän 
asian kohdatessa. Diakoni Henna Parhiala.

PeRHeasiain neuVotteLuKesKus auttaa keskisuo-
malaisia pareja ongelmatilanteissa. Erotilanteessa saa-
tavilla muun muassa perheasiainsovittelua ja vertaistu-
kiryhmiä. Palvelut ovat maksuttomia ja kaikille avoimia. 
Perheasiain neuvottelukeskus p. 044 774 7052, 
Matarankatu 1, Jyväskylä. 

LäHetYstYö perustuu Jeesuksen antamaan lähetyskäs-
kyyn. Kristillinen lähetystyö kutsuu yhteyteensä kaikkia ih-
misiä. Lähetystyöhön kuuluu paitsi evankelioimista myös 
ihmisten kokonaisvaltaista auttamista. Uuraisten seu-
rakunta tukee Marja Alastalon työtä Botswanassa sekä 
Francistownin kummipäiväkodin toimintaa Botswanassa.
Kelloperän, Kotaperän, Kyynämöisten, Salmelan ja kir-
konkylän ompeluseurat tukevat tekemiensä käsitöiden, 
leivonnaisten ym. myynnillä diakonia- ja lähetystyötä. 
Kokoontumispaikat ja -ajat ilmoitetaan PaikallisUutiset-
lehdessä ja seurakunnan kotisivuilla. Lämpimästi terve-
tuloa! 

KasVatus Ja PeRHetYö
• PäiVäKeRHot ovat 3-5 -vuotiaiden lasten kerhotoimin-
taa, joka tukee lapsen kasvua ja kehitystä sekä kehittää 
sosiaalisia taitoja. Kerhossa lapsi saa kristillistä kasvatus-
ta. Tarkoitus on antaa lapselle yhteys kotikirkkoonsa ja 
sen työntekijöihin. Päiväkerhoryhmiin ilmoittautuminen 
tapahtuu keväisin ja alkusyksystä. Päiväkerhopaikkoja 
voi tiedustella seurakunnan lastenohjaajilta.

• PeRHeKeRHo on perhetyön näkyvin toimintamuoto. 
Perhekerho on aikuisten ja lasten yhteinen kohtaamis-
paikka. Perhekerhoon voivat tulla äidit, isät, mummit, 
vaarit sekä päivähoitoväki lapsineen. Perhekerhossa 
saamme hiljentyä yhdessä arkitouhujen keskellä, viet-
tää yhteistä aamupalahetkeä sekä puuhailla, jutustella ja 
leikkiä tai vaikkapa vain oleskella.
Uuraisten seurakunnan seurakuntakodilla toimii kaksi 
perhekerhoryhmää toinen tiistaisin ja toinen torstai-
sin klo 9.30 - 11.30. Kerhossa kävijät valitsevat, kumman 
ryhmän toimintaan osallistuvat. Perhekerhossa käymi-

kuntosalivuorot

sen voi aloittaa, vaikka kerhokausi olisikin jo käynnissä.
Perhekerhot aloittavat viikolla 37.

KeHtoLuoKKatYö pitää yhteyttä kaikkien 1-4 -vuotiai-
den lasten koteihin. Lapselle lähetetetään syntymäpäivä-
kortti ja tiedote, jolla toivotetaan tervetulleeksi mukaan 
seurakunnan toimintaan.

YHteYdet KunnaLLiseen Ja YKsitYiseen VaRHais-
KasVatuKseen 
Seurakunta palvelee ja tukee kunnan varhaiskasvatusta 
lasten kristillisen kasvatuksen alueella. Perinteeksi on 
muodostunut lasten joulu- ja pääsiäishartaudet sekä 
seurakunnan työntekijöiden vierailut eri lapsiryhmissä. 
Lisäksi on tehty yhteistyötä erilaisten kirkkovierailujen ja 
-tapahtumien merkeissä. Lisätietoja Pia Jylhältä.

VaRHaisnuoRten (KouLuiKäiset) KeRHot 
(alkavat viikolla 37)
•	Maanantaisin	klo	11.45	-	12.30	ja	12.30	-	13.30	Kyynä-
möisten koulu. 
•	Tiistaisin	klo	11.45	-	12.30	ja	12.30	-	13.30	Höytiän	koulu
•	Keskiviikkoisin	klo	12.30	-	13.30	Hirvasen	koulu	

RiPPiKouLutYö Ja nuoRisotYö
•	Nuorten illat tiistaisin klo 15.15 - 17 Seurakuntakodilla 
29.9., 20.10., 10.11. ja 1.12. 
•	 nuorten ”mertsin cafe” -illat perjantaina 23.10 ja 
27.11 klo 17 - 19 seurakuntakodilla. 
•	su 29.11. klo 10 kirkossa. 1. adventtisunnuntain mes-
su ja vuoden 2020 rippikoulujen aloitus.
Varhaisnuorten kerhoista, nuoriso- ja rippikoulutyöstä 
lisätietoja Merja Kinnuselta.

musiiKKitYö
•	Kouluikäisten kuoro harjoittelee tiistaisin klo 13.40 - 
14.40 Hirvasen koulun musiikkiluokassa (Reppulenkki 6, 
Kangashäkki). Tiedustelut ja ilmoittautumiset Riikka Koti-
laiselle p. 044 5622 116.
• Kirkkokuoro harjoittelee keskiviikkoisin klo 18 - 20 
seurakuntakodilla tilanteen niin salliessa. Lisätietoja kirk-
koherralta p. 040 518 1125
•  Varttuneet-kuoro on matalan kynnyksen kuoro, 
johon ovat kaikentasoiset laulajat tervetulleita. 
Lisätietoja Samuli Niilekseltä p. 040 5566 238. 
Kaikkiin musiikkiryhmiin ovat tervetulleita laulamaan sekä 
uudet, että vanhat laulajat! Lisätietoja Antti Toiviolta. 

aiKuistYö
Naisten ja miesten illat, lisää kirkollisissa PaikallisUutiset-
lehdessä ja Sisä-Suomen lehdessä.

TIISTAIloUNAS 
klo 13 - 15 
Tervetuloa yhteiseen 
pöytään! 
Lounas ja kahvi 3 € Torstaisin 

YhTEINEN AAmU 
klo 10 - 11.30 
Aamuhartaus, kahvittelua 
ja jutustelua. Aamupalalla 
vapaaehtoinen maksu. 

• Kohtaamispaikka seurakuntakodilla 
vanhemmille ja vauvoille ainutlaatuisessa 
elämänvaiheessa, kun ensimmäinen lapsi on 
mullistanut maailman.
• Ryhmään voi tulla mukaan jo odotusaikana. 

• Ilmoittautumiset ja lisätiedot Pia Jylhältä, 
p. 040 5788183 tai pia.jylha@evl.fi.

Järj. 
Uuraisten seurakunta, Uuraisten kunnan varhaiskasvatus 

ja perhetyö, neuvola sekä MLL:n paikallisyhdistys. 

EKAvAUvA-RYhmä
”iHana” muRKKu 

Vertaisryhmä murrosikäisten vanhemmille. 
Yhdessä jakamista 

iloista, suruista, 
haasteista ja 

”vähän” huolistakin, 
kun perheessä on 

murrosikäinen 
kullanmuru. 

tervetuloa mukaan!

ihan
sama

Ryhmän kokoontumispäivät 
ke 21.10., 18.11., 18.11. ja 16.12. 
Paikkana seurakuntakoti 
ja alkamisaika klo 17.30. 
Ryhmän toimintaa toteutetaan yhteistyössä 
Uuraisilla lasten ja perheiden parissa 
toimivien tahojen kanssa. 

Lisätietoja Pialta p. 040 578 8183
tai Merjalta p. 040 575 7700 
järj. Uuraisten srk

uurainensrk

@uuraistenseurakunta
www.uuraistenseurakunta.fi

uuRaIsTEn hELLunTaIsEuRaKunTa
- Lähellä Jumalaa, lähellä ihmistä -

• JumaLanPaLVeLus sunnuntaisin klo 11.
• RuKousiLta tiistaisin klo 18.30 ja joka toinen viikko Höytiällä ja Kyynämöisillä.
• LäHetYsKiRPPutoRi Ja KaHVio torstaisin klo 9 – 15.
•	Lapsille PYHäKouLu jumalanpalveluksen yhteydessä aika ajoin. 
•	JunnuiLtoJa Nuokkarilla.
Erikseen ilmoitetaan erityistilaisuuksista, kuten esimerkiksi musiikkitapahtumista tai 
myyjäisistä lähetystyön hyväksi. Seuraa ilmoitteluamme seurakunnan nettisivuilla, 
Facebook-sivuilla ja PaikallisUutisissa.
tervetuloa!

Uuraisten helluntaiseurakunta, Kuukantie 17, Uurainen
www.uuraistenhelluntaiseurakunta.org

Lisätietoja ja yhteydenotot: 
Pastori Timo Koivisto, p. 0404 127 661

timo.koivisto@uuraistenhelluntaiseurakunta.org

TAvATAAN SEURAKUNTAKodIllA 
dIAKoNIAN vIIKKoToImNNAN mERKEISSä!
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UUraisten 
eläkkeensaajat

UUraisten 
raikU

UUraisten 4H-YHDistYs 
Mansikkamäentie 2, Uurainen
uurainen.4h.fi
Olemme myös facebookissa ja instagramissa!

Työntekijät
• Toiminnanjohtaja Micaela Raudasoja 
p. 044 194 7810 / micaela.raudasoja@4h.fi
• Kerhotoiminta Santtu Koivunen 
p. 045 866 8275 / 4h.uurainen@gmail.com
• Iltapäivätoiminta, kirkonkylä, Elli Nissinen 
p. 044 556 9235 / kirkonkylan.iltis@gmail.com
• Iltapäivätoiminta, Hirvanen, Päivi Saarinen 
p. 044 556 9445 / hirvasen.ilttis@gmail.com
• Teknolande -hanke, Pauli Kirvesmäki 
p. 040 350 2783 / 4h.teknolande@gmail.com
• Robo-hanke, Heikki Eloranta 
p. 040 827 0275 / 4h.robohanke@gmail.com

Iltapäivätoiminta
4H järjestää koululaisten iltapäivätoimintaa osto-
palveluna kirkonkylällä ja Hirvasella. Ryhmissä on 
vielä tilaa, lisätietoja 4H-yhdistyksestä.

Teknolande –hanke ja Valon kylä
Uuraisten 4H:lla käynnistyi tänä syksynä Teknolande 
-hanke, jossa nuorten kanssa opetellaan koodaamista, 
ja tehdään erilaisilla ohjelmointityökaluilla valoinstallaa-
tioita. Nuorten ryhmiä on kaksi ja ensimmäistä kertaa 
myös Hirvasen koululla, lisätiedot toimintakalenterissa. 
4H ja nuoret järjestävät myös Valon Kylä -tapahtuman 
23.10, jossa nuorten suunnittelema valotaide on isosti 
esillä.
Valon kylän suunnittelu on kesken, joten vielä on aikaa 
vaikuttaa tapahtuman ohjelmaan. Voit tulla kerto-
maan ideasi 7.9.2020 klo 11.30 Nuokkarilla järjes-
tettävään suunnittelutapaamiseen. Toivottavasti 
mahdollisimman moni paikallinen yrittäjä, yhdistys tai 
yksityishenkilö tulisi paikalle. Mikäli kyseinen aika tapaa-
miselle ei sovi, soita ja sovitaan aika tai poikkea 4H:n 

toimistolla! Valon kylään voi osallistua myös valaisemal-
la oman pihapiirinsä esim. jouluvaloin jo lokakuussa! Jos 
yhteistyö kiinnostaa tai haluat lisätietoa tapahtumasta 
/ nuorten ryhmistä, voit olla yhteydessä hankekoordi-
naattori Pauli Kirvesmäkeen. Tuodaan yhdessä valoa 
pimeään ja tehdään Valon Kylästä koko Uuraisen yhdis-
tävä tapahtuma!

Robo-hanke 2018-2020
Robokerhoissa lapset pääsevät yhdessä kavereiden 
kanssa rakentelemaan ja ohjelmoimaan erilaisia 
robotteja, joita ollaan yhdistykselle hankittu hankkeen 
aikana. Kerhoja pidetään viikoittain koulujen tiloissa 1-6 
luokkalaisille. Lisätiedot ja ilmoittautumiset nettisivuil-
tamme. Nuorten ryhmätoiminta jatkuu keskiviikkoisin 
viikoittaisilla tapaamisilla nuorten kanssa. Hankkeen 
vetäjänä toimii Heikki, joka vastailee mielellään mieltä 
askarruttaviin kysymyksiin.

4H-yrittäjät
Uuraisten alueella toimii monenlaista nuorta 4H-yrittä-
jää koiran hoidosta aina pihatöihin ja tietokonehuoltoon 
asti. Yrittäjät ja lisätiedot löydät nettisivuiltamme.

AfTeR summeR pARTy 9.10.
Summer party tulee taas! Syyslomaviikon aloitusta juh-
listetaan nuokkarilla pidettävässä juhlassa perjantaina 
9.10. (1-6 lk klo 15 - 18) ja (7 lk ylöspäin klo 18.30 - 23) 
Ohjelma tulossa lähiaikoina!

HIRVAseN VAloHäppeNINkI 16.10.
Hirvasella koulun pihapiirissä valoa elämään 16.10! Pie-
nimuotoinen tapahtuma tulee olemaan kuin ”mini valon 
kylä”, jossa päästään jo vähän valotaiteen makuun.

Syksyn leffaillat
Syksyn ensimmäinen leffailta on perjantaina 30.10. Seu-
raa tiedotusta tarkemmista aikatauluista yhdistyksen 
nettisivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Elokuviin lisens-
sin tarjoaa Uuraisten kunta ja elokuvan kirjasto, järjes-
telyistä vastaa 4H! Elokuviin on vapaa pääsy. Elokuvissa 
4H-nuorten kioski! Tervetuloa!

Vesiosuuskunta  
uurainen 
Vesimittarin luenta-ajat muuttuvat
Vesiosuuskunta Uuraisen hallitus on päättänyt muuttaa 
vesimittarien luentajaksoja siten, että ne noudattavat 
kalenterivuosijaksotusta. Uudet luentajaksot ovat huhti-, 
elo-, ja joulukuun loppu.
Tämän takia mittarilukemaa ei toimiteta aikaisempien 
vuosien tapaan lokakuun lopussa vaan joulukuun 2020 
lopussa. Lukemaa ei toimiteta 2020 elokuun lopun tilan-
teesta.
Mikäli asiakas ilmoittaa mittarilukeman lokakuun lopus-
sa, häneltä pyydetään yhteystiedot, johon vesiosuuskun-
ta voi toimittaa muistutusviestin joulukuun aikana.

Viemäriin kuulumattomat jätteet
Viemäriin kuulumattomat jätteet aiheuttavat mm. put-
kiston takaiskuventtiiliin häiriöitä, joita joudutaan kor-
jauttamaan ulkopuolisella maksullisella henkilökunnalla. 
Mikäli pumppaamo joudutaan tyhjentämään, todetaan 
tyhjennysputkiston tukkeutuneen väärästä materiaa-
lista, runsaasta paperista tai vähäisestä wc laitteen ve-
denkäytöstä sekä pahimmassa tapauksessa pumppu rik-
koontuu, osuuskunta laskuttaa tehdyistä toimenpiteistä 
pumppaamon käyttäjää.

osakkaiden yhteystietojen päivitys
COVID-19 (korona-virus) nostaa jälleen päätään ja vesi-
osuuskunnan tulee suhtautua siihen vakavuudella. Jotta 
mahdollisessa kriisitilanteessa voimme tiedottaa osak-
kaitamme mahdollisimman nopeasti suoralla tiedotta-
misella, ole ystävällinen ja täytä osakastietolomake 
osuuskunnan www-sivulla joko sähköisesti tai tu-
lostettavalla lomakkeella. Tulostettu ja skannattu 
lomake lähetetään osuuskunnan sähköpostiosoit-
teeseen.

Jos havaitset poikkeavuutta juomavedessä, siitä on hyvä 
ilmoittaa suoraan vesiosuuskunnan päivystysnumeroon, 
joka opastaa ja hankkii paikalle tarvittavan avun tai vesi-
näytteen ottamisen. Maku- ja hajuhaitat on tarpeellista 
tutkia ja osuuskunta haluaa osaltaan olla hyvä ja luotet-
tava toimija. Kaikki osakkailta tulevat ilmoitukset otetaan 
vakavasti, onhan kyseessä meidän kaikkien terveys ja 
turvallisuus. 

Lue koko tiedote Osuuskunnan www-sivuilta: vesios-
kuurainen.fi, josta löydät myös muuta hyödyllistä tietoa, 
mm. uuden hallituksen tiedot.

osuuskunnan päivystyspuhelin 040 5321175 auttaa 
ja neuvoo.

liinat liikuttaa 
tänäkin syksynä! 
lasten ryhmissä vapaita 
paikkoja löytyy vielä seuraavista:
• Liikuntaleikkikoulu (2016-2017 syntyneet)
• Harrastevoimistelu - Kiteet (2011-2013 syntyneet)
• Harrastevoimistelu - Säteet (2008-2010 syntyneet)
• Kepparijumppa (eskarit + alakouluikäiset)
• Dance Mix (2005-2007 syntyneet)

Aikuisten syksyn ohjelmistossa:
• TIIsTAIN TeHojumppA  klo 18 - 19.30 
koulukeskuksen liikuntasalissa.
Syyskuu: Pumppi & Putkirullailu
Lokakuu: Powerbody & Kehonhuolto
Marras-joulukuu: Boxing & Hiit

oHjATTu kuNTosAlI lauantaisin klo 11 - 12 
koulukeskuksen kuntosalilla. 

Tervetuloa mukaan liikkumaan! 

Lisätietoja sekä hinnat ja maksutavat:
liina.sporttisaitti.com, facebook.com/uuraistenliinat

 

Toimimmi koronaturvatoimia seuraten.
Pelitoimintana jatketaan bocciaa ja lentopalloa joka 
torstai. Keilaamisesta päätetään myöhemmin syksyllä. 
Kuntosalilla jokainen voi käydä eläkeläisille tarkoitetulla 
yleisellä vuorolla lauantaiaamuisin.
Kerhotoimintaa pyritään aloittamaan 21.9. Nuokkarilla, 
mikäli koronan toinen aalto ei aseta esteitä. Matkoja ja 
retkiä ei toistaiseksi ole suunnitelmissa, kun ne kesän 
ajalta jouduimme perumaan. Toivotaan, että elämä 
normalisoituu ja voimme toimia ja tavata toisiamme 
huolettomammin.
Ajantasaista tietoa toiminnasta löydät Uuraisten Paikal-
lisUutisten seurapalstalta viikoittain

Seuraava kuntatiedote ilmestyy tammikuun 2021 
alussa. Lähetä tiedot siihen tämän vuoden loppuun 
mennessä osoitteeseen kirjaamo@uurainen.fi.


