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Seniorikotiin
keSkelle kylää!
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Uuraisille on suunnitteilla yksityisen
toimesta uusia senioriasuntoja keskustaajamaan (entinen huoltamokiinteistö, Kuukantie 11).
Kahdessa eri rakennuksessa tulisi olemaan kymmenen kaksiota sekä kahvilaravintola. Kokonaisuuteen sisältyy myös
yhteinen sauna asukkaille poreammeineen. Rakennukset tulisivat olemaan
hirsirunkoisia ja kaikki asunnot olisivat
mahdollisimman esteettömiä ja yhdessä
tasossa.
Asunnon voisi ostaa omaksi tai vuokrata.
Uuraisten kunnalla on suunnitelmissa
vuokrata sijoittaja-rakentajan asuntoja
edelleen vuokrattavaksi tarvitsijoille. Menettelyä kutsutaan välivuokraukseksi ja
kunnan saama alv-huojennus siirtyy siinä vuokralaisen eduksi. Vuokrataso noudattanee muutoin paikkakunnan yleistä
tasoa. Maalämmöllä toteutettu lämmitys
sisältyy vuokraan.

RAKENNUSVALVONTAYHTEISTYö

Saarijärven kaupungin kanssa on käynnistynyt ja
rakennustarkastaja Jouni Vesala on tavoitettavissa:
p. 044 4598 319, jouni.vesala@saarijarvi.fi
Puhelimitse Jounin tavoittaa parhaiten
ma ja ke klo 8 - 11.30 välisenä aikana.
Uuraisilla Jouni on pääsääntöisesti perjantaisin.
Tapaamisajat tulee aina varata etukäteen.
Lupapäätöksiä tehdään torstaisin.

Suunnitellun senioritalon kaksiot ovat kaikki 42,5
neliön kokoisia, omalla sisäänkäynnillä ja pienellä
terassilla varustettuja. Jokaiseen asuntoon kuuluu
kylpyhuone, makuuhuone ja avara tupakeittiö.

yhteistyökumppanin haku
elinvoimahankkeeseen

Lisätietoja:

peruspalvelujohtaja Jouko Nykänen
jouko.nykanen@uurainen.fi, p. 040 5891 277

Mikäli olet kiinnostunut vuokraamaan, täytä tämä kysely
yhteystiedoillasi
varustettuna.
Kannattaa selvittää
myös Kelan eläkkeensaajan
asumistukimahdollisuus.

uuraisten kunta julistaa etsittäväksi yhteistyökumppanin,
jonka kanssa esitetylle 8700m2:n määräalalle uuraisten
keskustaan käynnistetään kumppanuuskaavoitus uuden
vähittäistavarakaupan yksikön rakentamiseksi.
kunta hakee kumppanikseen toimijaa,
• joka sitoutuu rakentamaan osoitetulle määräalalle vähintään
800m2:n vähittäistavarakaupan yksikön.
• sitoutuu maankäyttösopimuksen mukaiseen prosessiin, jossa
sovitaan osallistumisesta kaavamuutoksesta syntyviin kustannuksiin.
• sitoutuu lisäksi myymälärakennuksen toteuttamisesta aiheutuvien infrakustannuksien jakoperusteisiin, jotka tarkennetaan
suunnittelun ja kustannuslaskennan edistyessä valintaprosessin
yhteydessä yhteistyökumppaniehdokkaiden kanssa käytävissä
neuvotteluissa.
kunta vastaa osaltaan asemakaavoituksen edistämisestä
yhteisesti sovittujen tavoitteiden mukaisesti.
Vähittäistavarakaupan myymälätoimintaan kaavoitettavasta
määräalasta tehdään esikauppakirja, johon määritetään tarkat
ehdot varsinaisen kaupan toteutumisesta. Lähtökohtaisesti
maakauppa toteutetaan siinä vaiheessa, kun uusi asemakaava
on saanut lainvoiman. Esikauppakirjassa sovitaan myös kaupan
purkamisen ehdot.
yhteistyökumppanin valinta ja etenemisvaiheet
• Kunta valitsee päätöksellään hankkeeseen yhteistyökumppanin
tässä ilmoituksessa esitettyjen lähtötietojen ja vaatimusten pohjalta. Valinnasta tehdään erillinen päätös hankkeeseen ilmoittautuneiden kumppaneiden kanssa käytyjen neuvotteluiden jälkeen.
• Yhteistyökumppanin valinta ei vielä sitouta osapuolia mihinkään, vaan tämän jälkeen hanke etenee tarkempaan asiakirjavalmisteluun. Yhteistyökumppanin kanssa sovitaan hankkeen
yhteiset tavoitteet, joiden pohjalta tehdään esikauppakirja ja
kaavoituksen käynnistämissopimus.
• Tämän jälkeen kunta tekee ja asettaa nähtäville asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) sekä
kaavaluonnoksen. Kaavaluonnoksen jälkeen tehdään osapuolia
sitova maankäyttösopimus.

TENORISSIMO
Kertokaa se hänelle
kumppanuushankkeeseen osalliseksi pyrkivän tulee osoit–hakemuksessaan
Mauno Kuusiston
jalanjäljissä
taa
vähintään seuraavat
asiat, joiden
pohjalta uuraisten kunta valitsee yhteistyökumppanit
-konsertti
neuvotteluun:

1.11.2020 klo 15

• Kirjallinen hakemus yhteistyökumppaniksi esitettyyn elinvoimahankkeeseen
• Liiketoimintasuunnitelma elinvoimahankkeessa esitetylle
määräalalle.
suunnitelmassa on esitettävä vähintään:
Kuukantie 18. Liput 10 €. Kahvio.
• Myymälärakennuksen pääpiirustusluonnokset (asemapiirros,
julkisivut, pohjakuva ja leikkaus) rakennusmateriaaleineen.
• Selkeä, kirjallinen selvitys tulevasta liiketoiminnasta ja aikataulu
liiketoimintasuunnitelman toteuttamiseksi.
• Liikevaihto vuodelta 2020. Haku rajataan koskemaan yli 5 miljoonan euron liikevaihdolla toimivia yrityksiä.
• Vastaavien toteutuneiden hankkeiden referenssit viimeiseltä
viideltä (5) vuodelta.
• Euromääräinen ostotarjous myymälärakennukselle valmiiksi
kaavoitetusta 8700m2:n tontista (tähän ostotarjoukseen ei tule
sisällyttää kaavoitus- tai infrakustannuksia).

Koulukeskuksen auditorio

Tenorit
Reijo Ikonen ja Lasse Riutamaa,

Ulla-Stina Ikonen harppu ja piano.
järj. Uuraisten kulttuuritoimi

Huomioithan ohjeistukset Uuraisten
turvaetäisyyksiskunnanhallitus
tä (1-2 m) sekä käsi- ja yskimishygieniasta.

KySEly SENIORIASUmISESTA

VASTAAMALLA KYSELYYN, OSALLISTUT 100 EURON S-RYHMÄN LAHJAKORTIN ARVONTAAN!
Palauta kuponki 4.2.2021 mennessä palautuslaatikoihin, jotka sijaitsevat Uuraisten kunnanvirastolla, kirjastossa ja PaikallisUutisten toimituksessa.
Voit osallistua kyselyyn myös Uuraisten kunnan nettisivuilla osoitteessa www.uurainen.fi
1. Vastaajan sukupuoli:
nainen
mies
2. Vastaajan ikä:_______________________________________
3. Asumismuoto tällä hetkellä:_________________________
________________________________________________________
4. Oletko kiinnostunut senioriasumisesta?
Kyllä
Ei
5. Mahdolliset perustelut:_____________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
Jos vastasit edelliseen kysymykseen KYLLÄ, vastaa
myös seuraaviin kysymyksiin.
6. Milloin senioriasuminen voisi olla kohdallasi ajankohtaista?
1 vuoden sisällä
2-3 vuoden sisällä
7. Olisitko kiinnostunut?
vuokra-asumisesta
omistusasumisesta
8. Missä toivoisit asuntojen sijaitsevan?
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

9. Minkä kokoisesta asunnosta olisit kiinnostunut?
yksiö
kaksio
kolmio
10. Millaisia yhteisiä tiloja tai palveluja toivoisit oman
asunnon lisäksi?
kuntosali
kerhohuone
kahvio
ravintola
posti
matkahuolto
Mitä muuta, esim. millaisia varusteluja toivot?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
11. Yhteystiedot (Pakollinen, jos osallistut arvontaan
ja/tai haluat lisätietoja myöhemmin.)
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
12. Minuun saa jatkossa olla yhteydessä koskien
senioriasumista Uuraisilla.
Kyllä
Ei
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PAIKALLISUUTISET

Uuraisten vapaa-aikatoimi on nyt vaPaa-aIKaPaLveLUT. Nimenmuutos koskee myös liikuntapalveluita, nuorisopalveluita ja kulttuuripalveluita.
Uuraisten vapaa-aikapalvelut järjestää vapaa-ajantoimintaa ja ylläpitää liikunta- ja harrastetiloja yhteistyössä
teknisen toimen kanssa. Lisäksi kunnassa toimii lukuisia
järjestöjä ja toimijoita, jotka järjestävät monipuolista vapaa-ajantoimintaa. Kunnan kotisivuilta löydät tietoja järjestöistä, tapahtumista ja muista ajankohtaisista asioista.
Uuraisten vapaa-aikapalvelut
virastotie 4, 41230 Uurainen
p. 040 585 7784
milla.ukkonen@uurainen.fi
www.uurainen.fi
Liikunta-alueidenhoitaja, tekninen toimi
p. 0400 429 402
Muutokset mahdollisia.
Ajantasaiset tiedot kunnan kotisivuille.
KoRonaTIeToa
Koronavirustilanne vaikuttaa vapaa-ajantoiminnan järjestämiseen sekä liikunta- ja harrastetilojen käyttöön.
Ajantasaiset rajoitukset kunnan kotisivuilla.
rajoitukset 21.1.2021:
• Kuntosali on avoinna henkilöasiakkaille.
Yli 18-vuotiaiden ryhmätoiminta tilassa on keskeytetty.
• Liikunta- ja harrastetilat on avattu alle 18-vuotiaiden
ryhmätoiminnalle. Yli 18-vuotiaiden osalta ryhmä- ja harrastustoiminta tiloissa on keskeytetty.
• Kuntosalin, liikuntatilojen ja harrastetilojen käyttäjiä
muistutetaan noudattamaan annettuja koronaohjeita
käsi- ja yskimishygieniasta, välineiden desinfioinnista,
turvaväleistä ja maskisuosituksista.

LIIKUnTa
sIsÄLIIKUnTa
LiiKUntaSaLit
Uuraisten koulukeskuksen liikuntasali,
Kuukantie 18, Uurainen
Kyläkoulujen liikuntasalit
(lisätiedot ja varaukset koulujen kautta):
• Hirvasen liikuntasali,
Reppulenkki 6 Kangashäkki
• Höytiän liikuntasali Karhunpesä,
Höytiäntie 634 Höytiä
• Kyynämöisten liikuntasali Kieppi,
Multiantie 734 Kyynämöinen
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nUoRIsoTYÖ

Hiihtoladut ja jääalueet pidetään kunnossa sääolosuhteet huomioiden. Hiihtolatujen kunnossapitotilanteesta
tietoa kunnan kotisivuilla.

NUORISOTALO NUOKKARI, Mansikkamäentie 2
avoinna keskiviikkoisin ja torstaisin klo 15 - 20
perjantaisin klo 15 - 21
Nuokkarilla on aina paikalla nuorisotyöntekijä.

KUnnan hiihtOLadUt
• Aittovuoren ladut,
Rinnetie 20 tai Kuukanpolku 5
Uurainen (valaistu, grillikatos ja kota)
• Urheilukentän ympäristön latu,
Urheilutie 8, Uurainen (valaistu)
• Hirvasen koulun latu,
Reppulenkki 6, Kangashäkki
• Kyynämöisten koulun latu,
Multiantie 734, Kyynämöinen
• Höytiän latu, Höytiäntie 632, Höytiä (valaistu)
• Jäälatu Kyynämöinen,
Talasniementie 15, Kyynämöinen
SeUrOjen ja yhdiStySten hiihtOLadUt
Uuraisten Urheilijat:
• Hiirolan lenkki
• Tehlo – kirkonkylä latulenkki
• Akko-järven jäälatu, Tuurentie 13 Uurainen
Jokihaaran pienviljelijäyhdistys,
Jokihaaran kansanhiihtoladut:
• Rummakkomäen peltolenkki
• Nauttiainen/Mustikkamäki ladut
• Jokihaaran kylätalo – Oikari –
(Jokihaaran kylätalo säävarauksella)
jääaLUeet
• Kirkonkylän kaukalo ja jääalue,
Urheilutie 8, Uurainen
• Hirvasen kaukalo, Reppulenkki 6 Kangashäkki
• Höytiän kaukalo, Höytiäntie 632 Höytiä
• Jokihaaran kaukalo, Kuusitie 2 Jokihaara
• Kyynämöisten kaukalo,
Multiantie 734 Kyynämöinen

• Tulossa huhtikuussa:
Kertokaa se hänelle – Mauno Kuusiston jalanjäljillä
-konsertti, Tenorissimo.

kuntosAliVuorot
ti

ULKOLiiKUnta

KULTTUURI

ohjaTUT KUnTosaLIRYhMÄT
Uuraisten liikuntapalvelut järjestää kevät- ja syyskaudella ohjattua kuntosalitoimintaa. Kevään 2021 ryhmät
käynnistyvät myöhemmin koronatilanteen salliessa. Ryhmistä tiedotetaan kunnan kotisivuilla, vapaa-aikatoimen
sosiaalisenmedian kanavissa ja PaikallisUutisissa.

ma

VApAA-AikApAlVelut

nuokkarilla voit:
• viettää aikaa kavereiden ja työntekijöiden kanssa.
• pelata biljardia, pingistä, tietokoneella, pleikkarilla ja lautapelejä
• katsoa televisiota ja elokuvia.
• harrastaa musiikkia;
bändikämppä ja hyvät musiikinkuunteluvälineet!
• osallistua teemailtoihin.
TaLvILoMavIIKoLLa TULossa!
• NuokkariLan-pelitapahtuma maanantai-tiistai.
• Elokuvailta torstaina.
Tarkemmat tiedot Nuokkarilla ja
nuorisotyön sosiaalisen median kanavissa.
Yhteystiedot:
Jarkko Pihlaja nuorisotyöntekijä, p. 040 543 7540,
jarkko.pihlaja@uurainen.fi

jaLKaUTUva nUoRIsoTYÖ

Nuorisotyöntekijä tavattavissa Hirvaskankaan ABC:lla
keskiviikkoisin klo 16 - 20. Muutokset mahdollisia.

eTsIvÄ nUoRIsoTYÖ

Etsivä nuorisotyö tarjoaa tukea 13-29-vuotiaille nuorille elämänkulkuun, koulutukseen ja työelämään pääsyyn liittyvissä asioissa.
Yhteystiedot:
Marjo Ruuska,
etsivä nuorisotyöntekijä,
p. 040 709 6753,
marjo.ruuska@uurainen.fi
Ari Pekka Pasanen,
työsuunnittelija
p. 050 440 4420,
aripekka.pasanen@uurainen.fi

Työ
Uuraisten Etsivä
Marjo Ruuska
aaja
Etsivän työn ohj

OPISKELU
TYÖ
ARKI
OHJAUS
TUKI

040 7096 753

ainen.fi
marjo.ruuska@uur
2
Mansikkamäentie
41230 UURAINEN
.fi
inen
ura
www.u

KoULUnUoRIsoTYÖ

KUntOSaLi, Koulukeskus Kuukantie 18
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*Siivous

* Siivouksen aikana kuntosali ei käytössä.
* Koronatilanteen vuoksi ainoastaan kouluryhmät 28.2. saakka.
* Varatuilla vuoroilla kuntosali vain ryhmien käytössä, muulloin
sekavuoro. Ohjatut ryhmät alkavat myöhemmin keväällä.

• Tulossa heinäkuussa:
UURaIsTen vIIKon 50. jUhLavUosI.
Uuraisten viikko järjestetään 19.-25.7.2021. Juhlaviikon
ohjelma julkaistaan toukokuussa.

jÄRjesTÖYhTeIsTYÖ
jÄRjesTÖavUsTUKseT
jÄRjesTÖavUsTUKseT ovaT haeTTavIssa 28.2.2021
mennessä.
Avustuksia jaetaan liikunta-, nuoriso- ja kulttuuritoimintaan. Haettavana on vuosi-, kohde- ja tila-avustuksia.
Avustusohje ja hakulomake kunnan kotisivuilla.

jÄRjesTÖjen ja ToIMIjoIden
YhTeIsKoKoUs
10.2.2021 klo 18
etäkokouksena Teams-sovelluksella

Osallistumislinkki lähetetään vapaa-aikapalveluiden
järjestötiedotteiden postituslistan kautta.
Voit ilmoittaa sähköpostiosoitteesi postituslistalle osoitteeseen milla.ukkonen@uurainen.fi.
Kuntosalikorttien osto
Uuraisten kirjastolta
palveluaikoina, Topintie 2.
Uudet kuntosalikortit
ostetaan aina kirjastolta.
Verkkokaupasta, avaa
sivu kätevästi QR-koodilla
kännykän kameralla.

Koulunuorisotyöntekijä toimii ohjaajana kouluympäristössä ja
nuorten vapaa-ajalla. Koulunuorisotyöntekijä järjestää kerhoja, välintuntitoimintaa ja toimii luokissa yhteistyössä opettajan
kanssa. Lisäksi koulunuorisotyöntekijä tekee yksilötyötä, kun
nuori tarvitsee ohjausta esimerkiksi koulunkäynnissä, vapaaajalla tai mieltä askarruttavissa asioissa.
Yhteystiedot:
Minna Pakkanen, koulunuorisotyöntekijä,
p. 040 637 1246, minna.pakkanen@uurainen.fi

kirjasto

Koronarajoitteet jatkuvat eli toivomme kirjastonkäytön tapahtuvan mahdollisimman hygieenisesti turvavälit mielessä pitäen.
Paras kirjastokäynti on nyt korona-aikana nopea kirjastokäynti ilman ihmiskontaktia. Muistakaa käyttää maskia siellä,
missä turvaväli ei ole mahdollinen.
E-aineistoja voi käyttää myös kotoa!
Viikonloppuisin ei ole toistaiseksi omatoimiasiointimahdollisuutta, viikolla tavalliset aukiolot. Mahdollisista poikkeuksista
tiedotetaan.

aUKIoLoajaT
maanantai
tiistai
keskiviikko
torstai
perjantai
la-su
arkipyhäaatot

Palveluaika
13 – 19
10 – 17
12 – 17
–
10 – 17
–
10 – 15

Omatoimiaika
8 – 13, 19 – 21
8 – 10, 17 – 21
8 – 12, 17 – 21
8 – 21
8 – 10, 17 – 21
–
1.2. aukeaa näyttely kirjastolla

TuoKsujen lumoa
– ihanat hajuvesipullot ja
katsaus tuoksujen maailmaan
(Minna Puntala)
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VArhAiskAsVAtus
www.uurainen.fi > Kasvatus ja koulutus
> Varhaiskasvatus ja esiopetus

esiopetus
Hakuaika elokuussa 2021 alkavaan maksuttomaan esiopetukseen on 1.2. – 14.2.2021. Esiopetuksen piiriin kuuluvat kaikki vuonna 2015 syntyneet lapset sekä pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevat vuonna 2016 syntyneet. Lisäksi esiopetus
koskee niitä seitsemänvuotiaita, joiden perusopetuksen aloittamista on lykätty vuodella. Esiopetusta järjestetään Hirvasen,
Koulukeskuksen sekä Höytiän esiopetusryhmissä. Hirvasen ja
Koulukeskuksen ryhmät toimivat koulujen yhteydessä ja Höytiän ryhmä toimii samassa rakennuksessa yksityisen päiväkoti
Helmen kanssa. Kyynämöisten lapset käyvät eskarin Koulukeskuksen esiopetusryhmässä. Esiopetuspaikkoihin haetaan sähköisesti kunnan nettisivuilla: Kasvatus ja koulutus > Varhaiskasvatus ja esiopetus > Hakeminen esiopetukseen.
Mikäli lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi täydentävää varhaiskasvatusta, sitä haetaan samalla, kun haetaan esiopetukseen > Kasvatus ja koulutus > Varhaiskasvatus ja esiopetus > Hakeminen varhaiskasvatukseen. Lapsella on oikeus maksuttomaan
esiopetuskuljetukseen sivistyslautakunnan linjausten mukaisesti.
• Hirvasen esiopetus, vastuuvarhaiskasvatuksen opettaja
Maija Muhonen p. 040 683 8784
• Höytiän esiopetus, vastuuvarhaiskasvatuksen opettaja
Varpu Kuja-Halkola p. 040 068 1897
• Koulukeskuksen esiopetus, vastuuvarhaiskasvatuksen
opettaja Anu Mäkinen, p. 040 830 6626
Varhaiskasvatukseen voi hakea ympäri vuoden. Varhaiskasvatuspaikkaa haetaan sähköisellä hakemuksella: Kasvatus ja
koulutus > Varhaiskasvatus ja esiopetus > Hakeminen varhaiskasvatukseen.
Hakemus tulee jättää viimeistään neljä kuukautta ennen kuin
lapsi tarvitsee paikan tai kiireellisesti esim. työllistymisen tai
opiskelujen alkamisen takia, viimeistään kaksi viikkoa ennen
kuin lapsi tarvitsee paikan.
Uuraisilla varhaiskasvatuspaikkaa voi hakea kunnallisesta perhepäivähoidosta, Pikkulan tai Hirvasen päiväkodista tai yksityisestä varhaiskasvatuksesta päiväkoti Helmestä tai Touhula
Kädenjäljestä. Uuraisten kunta osallistuu yksityisen varhaiskasvatuksen kustannuksiin myöntämällä perheelle palvelusetelin
hakemuksen perusteella.
• päiväkoti pikkula, johtaja Taina Liedes p. 040 839 5742
• Hirvasen päiväkoti, vastuuopettaja Anne-Mari Lindström
p. 050 440 4436
• perhepäivähoito p. 0400 796 553
Varhaiskasvatuksen kerhotoimintaa järjestetään seurakuntakodilla ja Hirvasen päiväkodilla. Kerhotoimintaan voivat osallistua 2–6-vuotiaat lapset, jotka eivät ole varhaiskasvatuksessa
päiväkodissa tai perhepäivähoidossa. Kerhoihin osallistuminen
ei vaikuta Kelan kotihoidon tukeen.
Kerhoon haetaan sähköisellä lomakkeella, josta valitaan toimintamuodoksi ”päiväkoti” ja palveluntarpeeksi ”osaviikkoinen
hoito, enintään 20 h/vko”. Tämän jälkeen valikosta löytyy Hirvasen kerho tai Kirkonkylän kerho.
• Varhaiskasvatuksen opettaja Kirsi Hiironen p. 050 440 4438
Varhaiskasvatuksessa työskentelee asiakasperheitä varten perheohjaaja, joka tarjoaa luottamuksellista ja ennaltaehkäisevää matalan kynnyksen ohjausta ja tukea perheille. Perheohjaajaan voi olla yhteydessä ihan pienistäkin aiheista, kun
jokin asia perheen arjessa mietityttää. Yhteyttä voi ottaa perhe
itse tai varhaiskasvatuksen henkilöstön kautta.
• Varhaiskasvatuksen perheohjaaja
piritta Moilanen p. 040 626 3667
Yksilöllinen tuki varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa
järjestetään osana muuta toimintaa lapsen lähialueen päiväkodissa, esiopetusryhmässä, perhepäivähoidossa tai kerhoryhmässä. Tavoitteet toiminnalle määritellään ja tuki lapselle suunnitellaan yhdessä huoltajien ja muiden asiantuntijoiden kanssa
ja kirjataan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan tai esiopetuksessa erilliseen suunnitelmaan.
Konsultoivan varhaiskasvatuksen erityisopettajan tehtäviin
kuuluu konsultoida, ohjata ja tukea varhaiskasvatuksen henkilöstöä ja huoltajia lapsen tuen tarpeeseen liittyvissä asioissa.
Hän myös arvioi, suunnittelee, toteuttaa ja kehittää varhaiserityiskasvatusta ja antaa kasvuun ja oppimiseen liittyvää neuvontaa ja ohjausta.
• Konsultoiva varhaiskasvatuksen erityisopettaja,
pikkulan ja Hirvasen päiväkodit, perhepäivähoito,
Laura Saramäki p. 040 536 9153
• Konsultoiva varhaiskasvatuksen erityisopettaja,
esiopetus, Johanna Vääräsmäki p. 040 707 3551
• Vs. varhaiskasvatusjohtajana ajalla 7.1. – 31.8.2021 toimii
anu niemi, anu.niemi@uurainen.fi tai p. 0400 796 553.
Siirry e–laskuun!
E-lasku on nopea, turvallinen, vaivaton ja ekologinen.
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VesiosuusKunta
uurainen
Vesimittarin luenta-ajat ovat muuttuneet.
Vesimittarien luentajaksot noudattavat nyt kalenterivuosijaksotusta ja ovat huhti-, elo-, ja joulukuun loppu.
Muista ilmoittaa lukematiedot ajallaan, näin myös
laskutukset ovat ajan tasalla.
Vesimittari-ilmoituslomakkeen sekä sähköisen ilmoituslomakkeen löydät osuuskunnan www-sivuilta, jossa
ovat ohjeet lomakkeen palauttamiseksi.
Voit ilmoittaa lukeman myös osuuskunnan puhelimeen
tai suoraan tilitoimistolle.
Hyvä vaihtoehtona on ottaa kuva vesimittarista ja lähettää se sähköpostilla tai puhelimen mahdollistamilla viestivälineillä (tekstiviesti, WhatsApp).
Viemäriin kuulumattomat jätteet aiheuttavat mm.
pumppuun ja putkiston takaiskuventtiiliin häiriöitä, joita joudutaan korjaamaan ulkopuolisella maksullisella
henkilökunnalla. Mikäli kaivo joudutaan tyhjentämään
tai todetaan tyhjennysputkiston tukkeutuneen väärästä
materiaalista, runsaasta paperista ja vähäisestä wc laitteen vedenkäytöstä, osuuskunta laskuttaa työstä pumppaamon käyttäjää.
Vesimaksut 2021
Uuraisten kunta on päättänyt korottaa jätevesimaksuja
5 % 1.1.2021 alkaen. Vesiosuuskunta Uurainen nostaa
jätevesimaksua 1.5.2021 alkaen korotuksen vaikutuksen verran. Korotus koskee ainoastaan jäteveden käyttömaksuja, talousveden käyttömaksu ja kiinteät perusmaksut sekä huoltomaksu säilyvät ennallaan.
osakkaiden yhteystietojen päivitys
Vesiosuuskunnan tulee mahdollisessa kriisitilanteessa
tai suoritettaessa linjastossa suunniteltuja huoltotoimenpiteitä, tiedottaa osakkaitaan mahdollisimman nopeasti suoralla tiedottamisella. Ole ystävällinen ja täytä osakastietolomake osuuskunnan www-sivulla joko
sähköisesti tai tulostettavalla lomakkeella. Tulostettu ja
skannattu lomake lähetetään osuuskunnan sähköpostiosoitteeseen vokuurainen@gmail.com

Puheenjohtaja Matti Urvas, p. 045 6744 408,
matti.urvas@gmail.com
Järjestämme ympäri vuoden monipuolista harraste- ja
kilpaliikuntatoimintaa Uuraisilla.
Lajijaostojen yhteyshenkilöt:
• Uuraisten Liinat – Birgitta Hintikka
• Salibandy - Terho Tapper
• Hiihto - Olavi Tapper
• Yleisurheilu ja aikuisurheilu - Mari Sivill
• Suunnistus - Mari Sivill
• Pesäpallo / palloilu - Ari Ahonen
Jäsen- ja kannatusmaksulomakkeet jaetaan uuraislaisiin
kotitalouksiin tammikuun aikana. Maksettu jäsenmaksu
oikeuttaa osallistumaan Uuraisten Urheilijat ry toimintaan.
Lisätietoja jäsenmaksusta ja toiminnasta UU Facebookista sekä uuraistenurheilijat.com
Seuraa lastenryhmien vapaita paikkoja
Liinojen nettisivuilta ja facebookista.
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Tervetuloa mukaan liikkumaan ja
toteuttamaan liikunnallisia elämyksiä!

uuraisten
raiKu

v

UURAISTEN RAIKU 100 vUoTTA

Voimistelu- ja urheiluseura Uuraisten Raiku ry täyttää
UURAISTEN
tänä vuonna 100
vuotta. Tarkka päivä on 21.2.2021,
mutuuraisten
RAIKU
ta silloin ei vallitsevan tilanteen vuoksi voi raiku
pääjuhlaa pi1921-2021
tää, vaan se on1921-2021
siirretty pidettäväksi 12.9.2021.
Juhlavuosi näkyy kuitenkin seuran toiminnassa pitkin
vuotta, sillä käynnissä on JyväsRiihen rahoittama hanke:
100 vuotta
voimistelua
Uuraisten Raiku – sata lasissa eteenpäin
ja urheilua
RAIKU

U

Osuuskunnan päivystyspuhelin p. 040 5321175
Lisätietoja: vesioskuurainen.fi

uuraisten 4H-YHDistYs
Mansikkamäentie 2, Uurainen
HuoM!
uurainen.4h.fi
u
u
d
e
t nettisivut
Olemme myös
u
u
rainen.4h
facebookissa ja instagramissa!

.fi

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) Santtu Koivunen
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 ostopalveluna Kirkonkylällä ja Hirvasella. Ryhmissä on tilaa, lisätietoja Iltapäivätoiminnan ohjaajilta.
Kerhotoiminta
Kevään kerhot ovat pyörähtäneet jälleen käyntiin!
Osaan kerhoista on vapautunut paikkoja ja voit napata
omasi nettisivuillamme.
4H-yrittäjät
Haluatko luoda itse itsellesi unelmiesi kesätyöpaikan?
Saada työkokemusta oman yrityksen pyörittämisestä ja
tienata rahaa? Kaikki tämä on mahdollista 4H-yrittäjänä!
Me Uuraisten 4H:lla koulutamme uusia yrittäjiä jatkuvasti ja autamme kaikessa, mitä sinun tarvitsee tietää.
Ota rohkeasti yhteyttä ja lähdetään yhdessä ideoimaan
sinun yritystäsi!
Kevään leffaillat
Järjestämme perinteisesti leffailtoja koulukeskuksen
auditoriossa. Pyrimme järjestämään leffaillan maaliskuun aikana, mikäli tilanne sen sallii. Seuraa tiedotusta
sosiaalisessa mediassa tai meidän nettisivuillamme.
Kesäleirit
Kesäkuussa pidämme kesäleirejä 1-6 luokkalaisille lapsille Kirkonkylällä, Höytiällä, sekä Hirvasella. Ilmoittautuminen leireille aukeaa viimeistään toukokuussa.
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100 vUoTTA voImISTElUA jA URhEIlUA

Juhlavuonna toimintaa suunnataan erityisesti nuorisolle ja
senioreille. Yhteistyössä kunnan muiden toimijoiden kanssa seura organisoi mm. ”Raikuvan lauantaikoulupäivän”
eri kouluille ja urheilulajien esittelyä nuorille sekä senioreille esim. kävelyjalkapalloa, kävely- ja retkitapahtumia.
Pääjuhlaan kootaan myös katsaus satavuotiseen toimintaan valokuvanäyttelyn, peliasukokoelman ja kirjallisen
historian muodossa ja sitä tallennetun videokuvan keinoin. Jos sinulla on valokuvia tai muuta materiaalia näyttelyyn, niin ota yhteyttä p. 050 5431 207.
Yhteystiedot
• Puheenjohtaja Erkki Kupari,
erkupari@hotmail.com, p. 0400 548 909
• Jalkapallon lajivastaava Asko Koskinen,
asko.kossu@hotmail.com
• Lentopallon lajivastaava Oskari Kivelä,
oskari.kivela@pp.inet.fi
Ajankohtaiset tapahtumatiedot seuran Facebook-sivuilla ja PaikallisUutisten seurapalstalla.

Kunnan JoHtorYHMän tieDote
KoronatiLanteesta 15.1.2021
Maksimissaan 10 henkilön yleisötilaisuusrajoitus
jatkuu ainakin 8.2.2021 saakka.
• Liikuntasalit pysyvät suljettuina aikuisten harrastustoiminnan osalta.
• Kunnan hallinnoimat liikuntatilat on avattu alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten harrastustoiminnalle.
Toiminnan järjestäjät tiedottavat toimintansa käynnistämisestä itse omia kanaviaan käyttäen.
• Kuntosali on avattu voimassaolevia turvallisuusohjeita
noudattaen.
Maskeja suositellaan käytettäväksi julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa, joissa lähikontakteja ei
voida välttää.
Maskeja on saatavilla Uuraspostista (Virastotie 2, yläpihalla) haavoittuvassa asemassa oleville kuntalaisille.
uurasposti on avoinna ma - pe 12 - 16.
Vanhusten ja riskiryhmään kuuluvien kanssa työskentelevät Uuraisten kunnan työntekijät rokotetaan
26.-27.1.2021 työterveys Aallon toimesta.

UUraisten
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UURAISTEN KUNTA TIEDOTTAA - KUNNAN ILMOITUSLIITE

UURAISTEN SEURAKUNTA
~ Avoimin sydämin kumppani elämänmatkalla. ~

ihan
sama

”IhANA” mURKKU

Vertaisryhmä murrosikäisten vanhemmille.
Yhdessä jakamista iloista, suruista,
haasteista ja ”vähän” huolistakin,
kun perheessä
on murrosikäinen
kullanmuru.
Tervetuloa
mukaan!

Ryhmän kokoontumispäivät
ke 17.2., 17.3., 21.4. ja 26.5.
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

Jumalanpalvelus kirkossa ja seurakuntakodilla pyhäja juhlapäivinä klo 10
Kaikki toiminta järjestetään koronarajoitteiden mukaan.
Jumalanpalvelukset striimataan Uuraisten seurakunnan
YouTube-kanavan kautta.
erityisiä Jumalanpalveluksia
su 7.2.
Kynttilänpäivän messu klo 10.
su 14.2.
Laskiaissunnuntain perhekirkko,
rippikoulupyhä.
su 14.3.
Leipäsunnuntain jumalanpalvelus
klo 10, mukana Ripari 1.
su 28.3.
Palmusunnuntain jumalanpalvelus
klo 10, mukana Ripari 2.
ma 29.3.
Ahtisaarna yhdessä rauhanyhdistyksen
kanssa klo 19.
to 1.4.
Kiirastorstain iltamessu klo 19
pe 2.4.
Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus
klo 10
su 4.4.
Pääsiäisen messu klo 10
ma 5.4.
2. Pääsiäispäivän jumalanpalvelus
klo 10
su 25.4.
Partiokirkko klo 10
to 13.5.
Helatorstain kirkko klo 18,
isosten siunaaminen.
su 16.5.
Kaatuneitten muistopäivän
jumalanpalvelus klo 10,
seppelten lasku
to 20.5.
Eskareiden kevätkirkko, kouluun
lähtevien siunaus, kirkossa klo 18.
su 23.5.
Helluntain Tuomasmessu klo 15
su 13.6.
Konfirmaatiomessu Ripari 1 klo 12.
la 26.6.
Juhannuspäivän jumalanpalvelukset
kirkossa klo 10 ja Hietasaaressa klo 12
su 4.7.
Konfirmaatiomessu Ripari 2 klo 12.
kevään tOimintaa seurakunnassa
DiakOnia
Elämässä voi tulla vaiheita, jolloin ei jaksa omin voimin.
Seurakunta on tukenasi surun, haastavan perhetilanteen, taloudellisten vaikeuksien tai jonkin muun kipeän
asian kohdatessa.
yhteinen aamu seurakuntakodilla tiistaisin ja torstaisin klo 10. Aamupalaa, aamuhartaus ym. mukavaa!
Ilmoita Hennalle kumpaan aamuun osallistut. Osallistujamäärä rajoitetaan voimassa olevan koronarajoituksen
mukaan. Tiistailounas on kevään tauolla koronarajoitusten vuoksi!
perheasiain neuvOttelukeskus auttaa keskisuomalaisia pareja ongelmatilanteissa. Erotilanteessa saa-

EKAvAUvA-RYhmä
• 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 5788 183 tai pia.jylha@evl.fi.

Järj.
Uuraisten seurakunta, Uuraisten kunnan varhaiskasvatus ja
perhetyö, neuvola sekä MLL:n paikallisyhdistys.

tavilla muun muassa perheasiainsovittelua ja vertaistukiryhmiä. Palvelut ovat maksuttomia ja kaikille avoimia.
Perheasiain neuvottelukeskus p. 044 774 7052,
Matarankatu 1, Jyväskylä.
lähetystyö perustuu Jeesuksen antamaan lähetyskäskyyn. Uuraisten seurakunta tukee Marja Alastalon työtä
Botswanassa sekä Francistownin kummipäiväkodin toimintaa Botswanassa.
Kelloperän, Kotaperän, Kyynämöisten, Salmelan ja kirkonkylän ompeluseurat tukevat tekemiensä käsitöiden,
leivonnaisten ym. myynnillä diakonia- ja lähetystyötä.
Kokoontumispaikat ja -ajat ilmoitetaan PaikallisUutisetlehdessä ja seurakunnan kotisivuilla. Lämpimästi tervetuloa!
kasvatus Ja perhetyö
• päiväkerhOt ovat 3-5 -vuotiaiden lasten kerhotoimintaa, joka tukee lapsen kasvua ja kehitystä sekä kehittää
sosiaalisia taitoja. Kerhossa lapsi saa kristillistä kasvatusta. Tarkoitus on antaa lapselle yhteys kotikirkkoonsa ja
sen työntekijöihin. Päiväkerhopaikkoja voi tiedustella Pia
Jylhältä.
• Perhekerho on perhetyön näkyvin toimintamuoto.
Perhekerho on aikuisten ja lasten yhteinen kohtaamispaikka. Perhekerhoon voivat tulla äidit, isät, mummit,
vaarit sekä päivähoitoväki lapsineen. Perhekerhossa
saamme hiljentyä yhdessä arkitouhujen keskellä, viettää yhteistä aamupalahetkeä sekä puuhailla, jutustella ja
leikkiä tai vaikkapa vain oleskella.
Uuraisten seurakunnan seurakuntakodilla toimii kaksi
perhekerhoryhmää toinen tiistaisin ja toinen torstaisin klo 9.30 - 11.30. Kerhossa kävijät valitsevat, kumman
ryhmän toimintaan osallistuvat. Perhekerhossa käymisen voi aloittaa, vaikka kerhokausi olisikin jo käynnissä.
kehtOluOkkatyö pitää yhteyttä kaikkien 1-4 -vuotiaiden lasten koteihin. Lapselle lähetetetään syntymäpäiväkortti ja tiedote, jolla toivotetaan tervetulleeksi mukaan
seurakunnan toimintaan.
yhteyDet kunnalliseen Ja
yksityiseen varhaiskasvatukseen
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.

uurainensrk
@uuraistenseurakunta

TAvATAAN SEURAKUNTAKodIllA
dIAKoNIAN vIIKKoToImNNAN mERKEISSä!

YhTEINEN AAmU
Tiistaisin TAI torstaisin
klo 10 - 11.30
Aamuhartaus, kahvittelua ja jutustelua.
Aamupalalla vapaaehtoinen maksu.
Ilmoita Hennalle kumpaan aamuun
osallistut, p. 040 8698 730.
varhaisnuOrten (kOuluikäiset) kerhOt
( Huom! Kerhot alkavat viikolla 3)
• Maanantaisin klo 11.45 - 13.30 kyynämöisten koulu
• Tiistaisin klo 11.45 - 13.30 höytiän koulu
• keskiviikkoisin klo 12.30 - 13.30 hirvasen koulu
rippikOulutyö Ja nuOrisOtyö
• Isoskoulutus tiistaisin klo 15.15 - 17 Seurakuntakodilla:
26.1., 9.3., 23.3., 6.4. ja 27.4.
• Nuorten illat tiistaisin klo 15.15 - 16.30 Seurakuntakodilla: 2.2., 23.2., 16.3., 20.4. ja 4.5.
• ke 14.4. rippikoululaisten yhteisvastuu-lipaskeräys
kirkonkylän alueella klo 15 - 18.
• La 22.5. rippikoululaisten retki Sydän Gospel –tapahtumaan Laukaaseen klo 16 - 22.
musiikkityö
• kouluikäisten kuoro tiistaisin klo 13.40 - 14.40 Hirvasen koulun musiikkiluokassa (Reppulenkki 6, Kangashäkki). llmoittautumiset kanttorille.
• kirkkokuoro keskiviikkoisin klo 18 - 20 seurakuntakodilla. Lisätietoja kirkkoherralta.
• Varttuneet-kuoro on matalan kynnyksen kuoro, johon
ovat kaiken tasoiset laulajat tervetulleita. Lisätietoja kuoronjohtaja-Samulilta, p. 040 5566238.
Kaikkiin musiikkiryhmiin ovat tervetulleita laulamaan
sekä uudet, että vanhat laulajat!
aikuistyö
Naisten ja miesten illat, lisää kirkollisissa PaikallisUutisetlehdessä ja Sisä-Suomen lehdessä.
yhteystieDOt
Uuraisten kirkko, Kirkkotie 1.
Kirkkoherranvirasto ja muut seurakunnan tilat
seurakuntakodilla, Topintie 1.
Kirkkoherranvirasto palvelee ma ja to klo 9 - 12.
Toimitus- ja tilavaraukset: p. 040 522 2010
tai uuraisten.seurakunta@evl.fi.
työntekiJät
kirkkoherra Antti Toivio
(vapaapäivät ma ja ti)
Talousjohtaja Päivi Anttonen
kanttori Jonna-mari koikkalainen
(poissa 8.3. asti)
Nuorisotyönohjaaja Merja kinnunen
Diakoni-lähetyssihteeri henna parhiala
Vastaava lastenohjaaja Pia Jylhä
seurakuntamestari pertti ruuska
(vapaapäivät ti ja ke)
seurakuntasihteeri riikka kotilainen

040 518 1125
050 407 9591
044 779 3707
040 575 7700
040 869 8730
040 578 8183
040 518 1127
040 522 2010

UURAISTEN HELLUNTAISEURAKUNTA
• JuMALANPALVeLus sunnuntaisin klo 11. Mahdollisuuksien mukaan pyhäkoulu jumalanpalveluksen aikana.

• erityistilaisuuksia on aika ajoin, esimerkiksi musiikki- ja
avioparitapahtumia sekä myyjäisiä lähetystyön hyväksi.

• rukousILLAT tiistaisin klo 18.30 seurakunnan tiloissa
sekä joka toinen tiistai Höytiällä ja maanantai Kyynämöisillä.

• Tilaisuuksista ilmoitetaan PaikallisUutisissa sekä seurakunnan netti- ja facebook-sivuilla.

• LäheTyskIrPPuTorI
torstaisin klo 9 – 15 ja kahvio klo 9 – 14.

yhteystieDOt:
uuraistenhelluntaiseurakunta.org,
seurakunta@uuraistenhelluntaiseurakunta.org,
pastori Timo Koivisto, p. 040 4127 661.
Sähköposti:
timo.koivisto@uuraistenhelluntaiseurakunta.org

• JuNNNuILTA tiistaisin klo 17.30 joka toinen viikko
3.-6. -luokkalaisille Nuokkarilla.
• Tapahtumia lapsille, varhaisnuorille ja nuorille järjestetään satunnaisesti.

Koronarajoitukset muuttavat toimintaa, seuraa tiedotusta!

seuraava kuntatiedote ilmestyy 18.5.,
siinä kerrotaan kesän tapahtumista.
laitathan materiaalit ajoissa
osoitteeseen
kirjaamo@uurainen.fi

