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Koko kunnan juhlaviikko jo 50. kerran!
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uuraisten kunta tiedottaa
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LAUANTAI 17.7.
• klo 10 - 14 HöyTIäNpäIvä, esiintyjänä Jonna Ortju ja Namu. järj. Höytiän kyläyhdistys
• klo 20 KAsINoN TANssIT (Hakkaraismäentie 64),
Uuraisten Raiku 100 vuotta ja Uuraisten Kasino 65 vuotta -juhlatanssit,
esiintyjänä Kokkilat-Lähteelä-Wirén -bändi. Vapaa pääsy.
järj. Raiku + Eläkkeensaajat
sUNNUNTAI 18.7.
• klo 13 NAppULAoLympIALAIseT, Hirvanen, järj. Raiku + Kangashäkkiset
mAANANTAI 19.7.
• klo 18 - 22 KyLäILTA Kyynämöisten Talasniemen kentällä (Talasniementie 15)
järj. Kyynämöisten kyläyhdistys
TIISTAI 20.7.
• klo 18 Hiirolan koko perheen HevosTApAHTUmA jA KeNTäN AvAjAIseT (Hiirolantie 427)
järj. Uuraisten Hevosystäväinseura
• klo 18.30 bINgo Nuorisoseurantalolla, bingokahvila. järj. Uuraisten Nuorisoseura
KESKIVIIKKO 21.7.
• klo 14 - 18 Partiolaisten koko perheen rAsTIrATA Aittovuoressa.
Rata jää mobiilisovelluksen avulla kuntalaisten käyttöön myös loppuviikon ajaksi.
• klo 18 PElImAnnI- jA lAuluIlTA Leinikinpuistossa, järj. Eläkkeensaajat + seurakunta

a
m
l
e
S

sesonkipuoti

Kaikkea käsillä tehtyä

kesä-heinäkuun 2021
osoitteessa virastotie 2, uurainen
(entinen m-kauppa)

avoinna ainakin
ke klo 13 - 19
to klo 10 - 16
pe klo 13 - 19
heinäkuussa lisäksi
la klo 12 - 15
su klo 12 - 15
kesän mittaan myös
useita työpajoja!

kesäkahvila

seuraa selmaa somessa
Sesonkipuoti selma

#sesonkipuotiselma

HÖYTIÄNPÄIVÄ
17.7.2021 KLO 10 - 14

JONNA
ORTJU
& NAMU

TORSTAI 22.7.
• klo 18 eKIN KUppI, Kyynämöisten Talasniemen kentällä (Talasniementie 15)
järj. Uuraisten Raiku
lAuAnTAI 24.7.
• klo 9 - 14 TorIpäIvä, Uuraisten toriaukio,
toripaikkavaraukset p. 0500 448 812/Jyrki Taipale. toripaiva@uurainen.fi
järj. yhteistyössä kunta, yritykset ja yhdistykset
• klo 19 KIrKKoKoNserTTI, esiintyjä varmistuu myöhemmin, järj. Uuraisten seurakunta ja kunta
SunnunTAI 25.7.
• klo 10 perINNeKIrKKo, järj. Uuraisten seurakunta
• klo 11.30 KoTIseUTUjUHLA, koulukeskuksen auditoriossa, juhlakahvit ja -ohjelma, palkitsemiset
(vuoden Uuraslainen, urheilijat, yhdistys- ja harraste- ja kulttuuritoimijat),
esiintymässä Uuraisten Viihdelaulajat, järj. kunta, seurakunta ja Martat
Ohjelmaan saattaa tulla muutoksia, ajantasaisimmat tiedot osoitteessa uurainen.fi
uuraisten Viikko

lauluilta

Höytiällä
pe 18.6. klo 18
KyläKeSKuKSen
Kodalla
Puhvetista
lettuja ja
nokipannukahvia

tervetuloa!

laulattajana
Jukka ohra-aho
Sirka Salminen
lausuu runoja

järj. Höytiän kyläyhdistus

Keräyksen paikkana
toimii Häkintie 74 B
(Kaivutyö Salmelan
hallien jälkeen)
Paikalle on opasteet!
Huom!
Keräys auki
maanantaisin ja
keskiviikkkoisin klo 7 - 18
Tiistaisin, torstaisin
ja perjantaisin klo 7 - 16

klo 11, 12 ja 13
VR-

SIMULAATTORI

ASTA
MARJONIEMENTILAN
HUUTOSEN
OHJELMA TARKENTUU
LOUNASTA
TAIDENÄYTTELY
LÄHEMPÄNÄ AJANKOHTAA
METTILÄN
PIHALLA MYYNTIPAIKKOJA
KOTIMUSEO
KÄSITYÖLÄISILLE (2 X 2 m) 10 €
AVOINNA
Varaa omasi p. 050 5431 207,
hoytian.paiva@gmail.com

Vapaa pääsy!
Kyläkeskuksen osoite
Höytiäntie 634, 41220 Höytiä
tiedustelut p. 050 5431 207, hoytian.paiva@gmail.com

TERVETULOA!

Höytiän kyläyhdistys/Höytiänpäivä
#hoytianpaiva

Keräys on käynnissä
17.5. - 24.6. 2021

» Sivu 05

Tervetuloa!

järj. Höytiän kyläyhdistys

Uuraisten
50-vuotisjuhlaviikon
kotiseUtUjUhla
su 25.7.2021 klo 11.30

UURaisteN
Viikko

50
1971-2021

Uuraisten koulukeskuksen auditoriossa
• Vuoden Uuraislaisen julkistaminen
• Vuoden mittaan urheilun, kulttuurin, yhdistys- ja
harrastustoiminnan aloilla ansioituneiden palkitseminen

• Uuraisten Viihdelaulajat esiintyy
• Kahvitarjoilu, Uuraisten Martat
kuva vuoden 1978 Kotiseutujuhlasta

teRVetUloa!

vapaa-aikapalvelut
kyläkentät käytössä!
Hirvasen koulun kenttä, Reppulenkki 6, Kangashäkki
Varaukset
• Pe 7.6. - ke 12.6. 		
klo 10 - 15
• Tiistaisin 8.6.-31.8. 		
klo 17 - 19
• Keskiviikoisin 2.6.-11.8. 		
k l o
17.30 - 19
• Sunnuntaisin 6.6.-8.8. 		
klo 17 - 19
Kyynämöisten kyläkenttä, Talasniementie 15
Varaukset
• 29.-30.5. 			
klo 9 - 19
• Maanantaisin 7.6.-30.8. 		
k l o
17.30 - 20.20
• Keskiviikkoisin 2.6.-11.8.
klo 17 - 19.30
• Keskiviikkoisin 2.6.-30.6.
klo 18 - 21
• Keskiviikkoisin 7.6.-28.7.
klo 18 - 20.30
• Torstaisin 10.6.-26.8. 		
klo 18.30 - 20
• Sunnuntaisin 6.6.-8.8. 		
klo 17 - 19
• 2.7. (myös koulun P-paikka)
klo 13 - 21
• 3.-4.7. (myös koulun P-paikka)
klo 8 - 18
• 10.-11.7. 			
klo 8 - 18
Höytiän kenttä, Höytiäntie 632, Höytiä
Varattu 7.7. klo 17 - 20, 12.-16.7. klo 9 - 12, 17.7. klo 8 - 16
Beach Wolley -kentät
• Pikku-Kuukan puisto, Kuukanpolku 5,
• Kyynämöisten kyläkenttä, Talasniementie 15
9-väyläiset Frisbeegolfradat,
• Rinnetie 20, Uurainen • Reppulenkki 6, Hirvanen.
Radat ovat vapaasti käytettävissä. Omat kiekot.
Aittovuoren maastopyöräilyrata,
Rinnetie 20. Vapaasti käytettävissä.
leinikinpuisto, Kuukantie
Leinikinpuiston kuntoilualue ja leikkialue ovat vapaasti
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
Nuokkarin pihassa skeittipaikka vapaasti käytettävissä.
KUNTOSALI, Kuukantie 18 , Avoinna klo 5 - 22.
Kuntosalikorttien myynti
Uuraisten kirjasto, Topintie 2, kirjaston palveluaikoina ja
verkkokauppa osoitteessa uurainen.fi > kulttuuri-ja-vapaa-aika > ulkoilu-ja-liikunta > kuntosali.
Huom! Uudet kortit lunastetaan aina kirjastolta, niitä
ei voi ostaa verkkokaupan kautta. Verkkokaupasta kunnan
kotisivuilta voit ostaa kortille lisää käyttöaikaa ja -kertoja.

NUORISOpalvelut
Nuokkari avoinna toukokuussa
ti klo 15 - 17, 6.-luokkalaiset,
ke-to klo 15 - 20, pe klo 15 - 21
Nuokkari avoinna kesäkuussa
to klo 16.30 - 19 Hirvanen/ keskusta (tarkista somesta)
2.-4.6. 		
ke-pe klo 15 - 20
7.-13.6. 		
ke klo 12 - 19
14.-20.6 		
ke klo 13 -20, pe klo 13 - 20
21.-27.6. ke klo 12 - 19
LISÄKSI kaikki nuorisotyöntekijämme jalkautuvat
hyvällä säällä kylälle fribailemaan, torille, biitsille, notskille, jätskille, milloin minnekin – seuraa
somea!

• Tekninen johtaja Janne Koskenkorva
p. 0400 643 890, janne.koskenkorva@uurainen.fi
• Ympäristösihteeri/vesihuoltoasiantuntija
Marianne Ojanperä p. 040 729 2167,
marianne.ojanpera@uurainen.fi
• Kunnan LVI-asentaja Risto Palonen p. 040 594 2966
• Laskutus- ja sopimusasiat, Tarja Mustonen
p. 050 440 4416, tarja.mustonen@uurainen.fi
• Kunnan asemakaavakatujen ylläpito,
rakennusammattimies Markus Litmanen
p. 040 3594 227, markus.litmanen@uurainen.fi
• Tekninen päivystyspuhelin virka-ajan ulkopuolella
p. 0400 541 299, kiinteistonhoito@uurainen.fi

• Mopokerho kesäkuun ajan koulukeskuksella:
aloitus ti 3.6. klo 15 - 16
jatkuu kesäkuussa tiistaisin ja torstaisin klo 13 - 16.

Rakennusvalvonta:
• Rakennuslupapäätöksiä tehdään heinäkuussa 8.7. ja 29.7.
Seuraavan kerran lupapäätöksiä tehdään syyskuussa 2.9. Rakennustarkastaja on lomalla elokuussa 2.-29.8.
Heinäkuussa Uuraisten kunnanvirasto on kiinni. Katselmusajat
varattava rakennustarkastajalta puhelimitse tai sähköpostilla.
• Rakennustarkastaja Jouni Vesala,
p. 044 4598 319, jouni.vesala@saarijarvi.fi

• Elokuussa LANIT, lisätiedotusta myöhemmin somessa.
Etsivän nuorisotyöntekijän sijaisuuden haku ajalle
7.6.-31.12.2021 on käynnissä 25.5. saakka (Kuntarekry).
Yhteystietoja:
Nuorisotyö p. 040 543 7540
		IG: uuraisten_nuorisotyo,
		
FB: Uuraisten nuorisotyö
Etsivä nuorisotyö
p. 040 709 6753
		
FB: Uuraisten Etsivä Nuorisotyö
Marjo
Koulunuorisotyö
p. 040 637 1246
		IG: koulunuokkariuurainen
		
FB: Koulunuorisotyö Uurainen
Vapaa-aikapalvelut p. 040 585 7784

		IG: uuraisten_vapaa_aikapalvelut_
		
FB: Uuraisten kunnan vapaa-aikapalvelut

varhaiskasvatus
supistettu toiminta kesäaikana:
• Kesäeskari toimii ajalla 31.5. – 24.6. Uuraisten
koulukeskuksen esiopetusryhmän tiloissa. Tämän
jälkeen varhaiskasvatuksen tarpeessa olevat eskarit siirtyvät päiväkoti Pikkulan päivystykseen ja jatkavat siellä
10.8. saakka. Varhaiskasvatuksen tarpeessa olevat Hirvasen alueen eskarit siirtyvät 2.8. alkaen Hirvasen päiväkotiin.
• Varhaiskasvatuksen päivystys ajalla 28.6. – 1.8. päiväkoti Pikkulassa, muut yksiköt suljettu.
• Hirvasen päiväkoti aukeaa 2.8.
• Syksyllä aloittavien eskarilaisten osalta esiopetus ja
täydentävä esiopetus alkavat 11.8. omissa esiopetusryhmissä.
Esiopetus- ja varhaiskasvatuspäätökset
Esiopetus- ja täydentävän varhaiskasvatuksen päätökset
on tehty huhtikuun loppuun mennessä, ja niistä on lähtenyt tieto perheille joko sähköisen asioinnin kautta tai
postitse. Toukokuussa esiopetusryhmistä tulee kirje
tai sähköpostia, jossa tarkempaa tietoa käytännön järjestelyihin liittyen. Tiedot varhaiskasvatus- ja kerhopaikoista tulevat perheille juhannukseen mennessä.

Uimakoulut 12.-16.7.
• Pikku-Kuukan uimaranta:
alkeisryhmä klo 10 - 10.45, jatkoryhmä klo 11 - 11.45
• Hirvasen uimaranta:
alkeisryhmä klo 13 - 13.45, jatkoryhmä klo 14 - 14.45
Maksu 15 €, sis. ohjaus ja vakuutus. Uimakouluun voivat
osallistua 5 vuotta täyttäneet ja sitä vanhemmat lapset. Alkeisryhmä uimataidottomille ja jatkoryhmä alkeet osaaville.
Ilmoittautumislinkki jaetaan vapaa-aikapalveluiden someen ja nettisivuille, ilmoittautuminen 23.6. mennessä.
Toteuttaja Swimming Jyväskylä ry. ja Uuraisten kunnan
vapaa-aikapalvelut. Lisätietoja p. 040 585 7784.

tekninen toimi

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut muuttuvat 1.8.2021.
Elokuusta alkaen kaikki maksupäätökset päivitetään ja
tulotiedot tarkastetaan, joten mikäli haluatte, että tulotietonne huomioidaan uudessa maksupäätöksessä,
toimittakaa viimeisimmät tulotietonne 24.6. mennessä
Uuraisten varhaiskasvatuspalveluihin (Virastotie 4 41230
Uurainen).
Mikäli olette hyväksyneet korkeimman maksun ja haluatte jatkaa sopimuksen mukaisesti, teidän ei tarvitse
tehdä mitään. Mikäli ette toimita tulotietoja määräaikaan mennessä, peritään korkein maksu. Ne perheet,
jotka ovat toimittaneet tulotiedot huhtikuun 2021 jälkeen ei tarvitse toimittaa tulotietoja uudestaan, mikäli
niihin ei ole tullut muutoksia.
Sähköinen asiointi ja E-lasku
Varhaiskasvatuksen sähköinen asiointi ja tiedoksianto
nopeuttavat päätösten toimittamista. Päätös saapuu
teille välittömästi päätöksen teon jälkeen, kun olette valinneet sähköisen tiedoksiannon. Muussa tapauksessa
päätökset toimitetaan postin mukana.
E-lasku on nopea, turvallinen, vaivaton ja ekologinen.
E-laskusopimus tehdään verkkopankissa ja valtakirjan
tekemiseen tarvittavat tiedot löytyvät aikaisemmasta
varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaskustasi.

Vesilaitos
Kesän aikana edistämme hulevesiprojektia, jonka avulla pyritään löytämään konkreettisia vuotopaikkoja verkostosta.
Kiinteistökäyntien osalta tiedotamme kiinteistönomistajia etukäteen.
Uimarannat
Kunnan ylläpitämät uimarannat:
• Akon uimaranta (Tuurentie 13, Uurainen)
• Hirvasen uimaranta (Hirvasenranta 23, Kangashäkki)
• Huutoniemen uimaranta
(Parviaisentie 34, Kyynämöinen)
• Pikku-Kuukan puiston uimaranta
(Kuukanpolku 5, Uurainen)
• Simunan uimaranta (Hiirolantie 10, Jokihaara)
Kunnan uimarantojen veden laatua valvotaan säännöllisesti
uintikaudella kesäkuun alusta elokuun loppuun asti, tutkimustulokset toimitetaan rannan ilmoitustauluille. Uimarannoilla ei
ole järjestettyä valvontaa ja uiminen tapahtuu omalla vastuulla.
• Vastaava liikunta-alueiden hoitaja Jari Mäkinen
p. 0400 429 402, jari.makinen@uurainen.fi
Jätehuolto
Jätehuollon palvelutehtävistä vastaa jäteyhtiö Sammakkokangas Oy. Toukokuussa puutarhajätekampanjan aikana kotitaloudet ja vapaa-ajan asukkaat voivat tuoda maksutta puutarhajätteitä jätekeskukseen ja lajitteluasemille.
Asiakaspalvelu (jätekuljetukset, jäteneuvonta, laskutus)
p. 044 4685 502, info@sammakkokangas.fi

Liikuntapaikkojen varaukset
Koulukeskuksen liikuntasalin satunnaisvuorojen varaus hoidetaan nettisivuilta löytyvällä lomakkeella ja kyläkenttien vakio- ja
satunnaisvuorojen varaus vapaa-aikasuunnittelijalta. Varaustilanne on nähtävillä kunnan nettisivuilla. Kyläkoulujen liikuntasalien varaukset tehdään kylien kouluille.

Matonpesupaikka
on avattu
Pikku-Kuukan
rannassa
Koivuharjuntien päässä
pesuiloa!

uuraisten seurakunta

Vesiosuuskunta Uurainen
vesioskuurainen.fi
Osuuskunnan päivystyspuhelin 040 5321175
auttaa ja neuvoo.
Vesimittarin luenta-ajat muuttuivat 2021 alussa.
Uudet vesimittarien luentajaksot noudattavat nyt kalenterivuosijaksotusta ja ovat huhti-, elo-, ja joulukuun loppu. Muista ilmoittaa lukematiedot ajallaan, näin myös laskutustiedot ovat
ajan tasalla.
Olemme siirtyneet vesilinjojen mittarointiin, jolloin linjastokohtaisten lukematietojen vertailu ilmoitettuihin tietoihin on
tarkempaa. Sekä vesi- että viemärilinjojen mittarointien avulla
pääsemme tarkemmin selville mm. osuuskunnan viemärilinjastoon pääsevistä hulevesistä.
On oleellisen tärkeää, että kaikkien kiinteistöjen mittarilukemat ilmoitetaan ajallaan.
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
Vesiosuuskunta Uuraisen jäteveden käyttömaksu nousi 5 %
1.5.2021 alkaen.
Korotus koskee ainoastaan jäteveden käyttömaksua, muut maksut pysyvät ennallaan.
Alkuvuoden vesilaskut laskutetaan vielä vanhan hinnaston mukaisena. Hinnanmuutoksista on ilmoitettu tammikuun kuntatiedotteessa sekä osuuskunnan www-sivuilla. Siellä myös voimassa
oleva hinnasto.
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. Kiitos osakkaille, jotka ovat lomakkeen täyttäneet.
Osuuskunnan www- ja Facebook-sivut pidetään ajan tasalla.

– Avoimin sydämin kotikirkko kutsuu, kotiseurakunta palvelee –
Jumalanpalvelukset pidetään pyhä- ja juhlapäivinä
pääsääntöisesti klo 10 kirkossa. Muistetaan turvavälit ja
hygienia! Jumalanpalvelukset lähetetään myös suorana
youtube.com/Uuraisten seurakunta kautta.
Kesän tapahtumia ja
erityisiä jumalanpalveluksia
• To 10.6. Hautojenhoitopäivä klo 9 - 13, Puurusen puutarhan kukkamyynti. Omat työvälineet! Turvavälit.
• Su 13.6. Konfirmaatiomessu rippikoulu 1 klo 12
• La 26.6. Juhannuspäivän jumalanpalvelus klo 10 (mahd.
myös Hietasaaressa samana päivänä)
• Su 4.7. Konfirmaatiomessu rippikoulu 2 klo 12
• La 24.7. Konsertti klo 19
• Su 25.7. Perinnekirkko klo 10
• Su 29.8. Luomakunnan sunnuntain sanajumalanpalvelus klo 10
Diakonia
Yhteinen aamu kesätauolla,
jatketaan to 12.8. klo 10, tervetuloa!
Seurakunta on tukenasi surun, haastavan perhetilanteen, taloudellisten vaikeuksien tai jonkin muun kipeän
asian kohdatessa.
Perheasiain neuvottelukeskus
p. 044 774 7052, Matarankatu 1, Jyväskylä
Rippikoulutyö
Ripari 1: ma-la 7.-12.6. Marjoniemessä,
konfirmaatio 13.6. klo 12 kirkossa.
Ripari 2: ma-la 28.6.-3.7. Marjoniemessä,
konfirmaatio 4.7. klo 12 kirkossa.
Kasvatus ja perhetyö
Kesäkerhopäivät 3-5-vuotiaille
(lapset synt. v. 2015-2017) seurakuntakodilla.
Kesäkerhopäiviä vietetään seurakuntakodin leikkipihassa touhuillen monenlaista mukavaa. Piipahdamme välillä myös leikkimökkikirkossa tai sen ympäristössä leikkimässä. Sateen sattuessa myös päiväkerhotila sisällä on
käytössämme.
Kerhoon otetaan mukaan OMAT EVÄÄT ja muistathan
huolehtia lapselle säänmukaisen ulkoiluvaatetuksen
(myös päähine ja tarvittaessa käsineet).
Lapsen voi ilmoittaa YHTEEN kesäkerhoon:
KESÄKERHO 1		
ma-ti 14.- 15.6. klo 9
- 12
KESÄKERHO 2		

ke-to 16.- 17.6. klo 9 - 12

Uuraisten kirjasto
Avoinna 31.5.- 29.8.2021

urheilukentän remontti
kesällä 2021

Asiakaspalveluaika ma-to
Omatoimiasointi
ma-to
			
			
19.7. – 1.8. omatoimiasiointi

klo 12 - 15
klo 8 - 12, klo 15 - 21
pe
klo 8 - 21
la - su
klo 8 - 21
klo 8 - 21

Ilmoittautuminen PE 4.6. mennessä sähköpostilla pia.jylha@evl.fi, viestillä tai soittamalla p. 040 578 8183. Ilmoittautumiseen lapsen nimi, syntymävuosi, vanhemman
puhelinnumero sekä mahdolliset allergiat (kesäkerhossa
herkuttelemme jätskeillä.
Perhepäivät ti 1.6., to 3.6. ma 21.6. ja ke 23.6. klo
9.30 - 12 seurakuntakodilla.
Tervetuloa aikuiset ja lapset tapaamaan toisia ja leikkimään yhdessä; Kahvi-, mehu- ja jäätelötarjoilu (maksuton). Päivät toteutetaan pääosin ulkona turvaohjeistukset huomioiden. Päiviin ei tarvitse ilmoittautua
etukäteen. Lisätietoja Pialta.
Syksyn 2021 päiväkerhoon ilmoittautuminen avautuu srk:n nettisivuilla ma 2.8. Päiväkerhotoiminta ja
perhekerhot ja ekavauvaryhmän toiminta käynnistyvät
viikolla 34 (ma 23.8. alkavalla viikolla) Toiminnan alkamisesta tiedotetaan tarkemmin elokuussa srk:n nettisivuilla ja facebookissa.
Omaisesi haudan hoidot voitte tilata suoraan Annukan
viherpalvelusta Annukka Pääkköseltä, p. 040 522 1805,
tilaukset@annukan.fi tai annukan.fi/uuraistenhautausmaa. Nettisivuilla valmis sähköinen tilausvalikko hintoineen.
Yhteystiedot
Seurakuntakoti ja toimistot, Topintie 1.
Uuraisten kirkko, Kirkkotie 1.
www.uuraistenseurakunta.fi
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 puhelimitse ja sähköpostilla.
Tarvittaessa sovitaan henkilökohtainen tapaamisaika.
• Kirkkoherra Antti Toivio			
040 518 1125
(lomalla 12.7.-22.8.)
Virallisena sijaisena toimii lääninrovasti
Arto Viitala tai hänen sijaisensa 		
0400 540
490
• Kanttori Jonna-Mari Koikkalainen
044 7793
707
(lomalla 14.-20.6., 5.7.-18.7. ja 26.7.-22.8.)
• Taloustoimisto Päivi Anttonen 		
050 407
9591
• Seurakuntamestari Pertti Ruuska
040 518
1127
(lomalla 24.5.-6.6. ja 23.-29.8., vapaapäivät ti ja ke)
• Nuorisotyönohjaaja Merja Kinnunen
040 575
7700

Uuraisten
helluntaiseurakunta
– Lähellä Jumalaa, lähellä ihmistä –

Seuraa tarkempaa ilmoitteluamme seurakunnan
kesäajan toiminnasta nettisivuilla, Facebook-sivuilla ja
PaikallisUutisissa.
• Sunnuntaisin jumalanpalvelus klo 11
• Tiistaisin rukousilta klo 18.30, ei heinäkuussa
• Torstaisin kirpputori klo 9 -15 ja kahvio klo 9 -14
• EU-ruokakassien jakelu torstaisin klo 10,
TO 27.5. alkaen
Lisätietoja ja yhteydenotot:
Timo Koivisto, pastori, p. 0404 127 661,
timo.koivisto@uuraistenhelluntaiseurakunta.org
Uuraisten helluntaiseurakunta, Kuukantie 17
www.uuraistenhelluntaiseurakunta.org

Uuraisten keskusurheilukenttä uudistuu perusteellisesti
tänä kesänä.
Kuvassa näkyvä punainen alue rajataan pois käytöstä koko
hankkeen ajaksi.
Toivomme kuntalaisia turvallisuussyistä välttämään turhaa
liikkumista työmaa-alueen ympäristössä
Urheilukenttätyömaan lisätiedot
tekninen johtaja Janne Koskenkorva p. 0400 643 890, janne.
koskenkorva@uurainen.fi

UURAISTEN
KOTISEUTUMUSEO
Kirkkotie 1

avoinna
21.7.–30.7.
ke, to ja pe
klo 12 - 16
Tervetuloa
MYÖS LA 24.7. klo 10 - 15 aikamatkalle!

» Sivu 08

PAIKALLISUUTISET

uuraisten
urheilijat

4h-YhDistYs

lasten Yleisurheilukoulu

keskiviikkoisin, alkaen 2.6., 11 kertaa.
Paikkana on Hirvasen koulun piha. Välillä saatamme olla
myös Kyynämöisten koulun kentällä ja sateella Koulukeskuksen salissa.
• 5-7-vuotiaiden ryhmä keskiviikkoisin klo 17 - 18
• 8-13-vuotiaiden ryhmä keskiviikkoisin klo 18 - 19.30
Ilmoittautuminen ja lisätietoa osoitteessa yleisurheilukoulu.uu@gmail.com. Keri ilmoittautuessasi lapsen nimi,
syntymäaika ja huoltajan sähköpostiosoite. Osallistumismaksu 45 €/osallistuja (sisaralennus -10 €) + UU:n jäsenmaksu. Se sisältää: opetuksen 11 kertaa, Seurakisat,
paidan, lisenssin, osallistumisoikeuden virallisiin yleisurheilukilpailuihin Suomessa sekä välineiden käytön.
Yleisurheilukoulumme kuuluu Keskimaan Urheilukouluketjuun.
sunnuntain Yleisurheilut
Sunnuntaisin klo 17 - 19 on kaikilla kuntalaisilla
mahdollisuus päästä yleisurheilemaan. Ensimmäisellä kerralla (6.6.) urheillaan Hirvasen koulun pihassa.
Sunnuntain yleisurheilun paikka ilmoitetaan seuran nettisivuilla sekä seurapalstalla.
terveYttä juoksusta –
tule mukaan toteuttamaan unelmaasi!
Kestävyysjuoksun valmennusohjelma aikuisille (17
vuotta täyttäneille) alkaen infotilaisuudella ja kevyellä lenkillä tiistaina 29.6. klo 18.30
Valmennusohjelman tarkoituksena on toteuttaa unelmasi, joka voi olla esim:
• Juoksusta iloa ja energiaa jaksamisen tueksi!
• Haluaisin osallistua juoksutapahtumiin!
• Juoksen joskus 10 km matkan!
• Treenaan, jotta voin osallistua puolimaratonille!
• Haaveeni on joskus juosta kuninkuusmatka eli täysimittainen maraton!
Valmennusohjelmassa huomioidaan osallistujien lähtötaso! Valmennuksesta, harjoitussuunnitelmista vastaa
juoksuharrastaja Jari Muhonen.
TiiSTairaSTiT 6.7. HiirolaSSa
(osoitteessa Pitkäntauksentie). Metsään pääsee klo 17
- 19. Paikalla opastusta, joten tervetuloa mukaan myös
uudet suunnistuksen harrastajat.
kuukan hölkkä la 14.8. klo 12.
Lähtö ja maali Koulukeskuksen pihassa. Miesten ja naisten matka n. 7 km. Sarjoja myös lapsille T/P8, T/P10, T/
P12, T/P14, T/P16. Matka n. 2 km. Osallistumismaksu 10
€ (JK 8 €), lasten ja nuorten juoksut (2 km) 2 €.
Ilmoittautuminen paikan päällä, alkaen klo 10.30. Kolme parasta palkitaan sarjasta. Lisäksi arvontapalkintoja
osallistujien kesken. Kahvio.
Pesisliikkari

IIKKARIHirVaSEN
HIRVASEN
KENTÄllÄKENTÄLLÄ
alkaa 8.6.
alakouluikäisille

tiistai-iltaisin
klo 18. klo 18:00
luikäisille,
tiistai-iltaisin

ohjaajina toimivat Matti Urvas ja Emilia Karjalainen.
lisäksi ohjaajat Kiri-junioreista sparraavat.
Liikkarin hinta 40 € (sisaralennuksella 30 €), sis vakuutuksellisen pelipassin ja UU:n jäsenmaksun.
oitteessa: Ensimmäisellä
https://forms.gle/WrWwpSpJi8QuVqJf8
kerralla voit myös tulla vain kokeilemaan,
olisiko pesis sinun lajisi!
Toiminta järjestetään yhteistyössä Kiri-juniorien kanssa.

nsimmäinen kerta 8.6.2021

uuraisten kunta tiedottaa

» Torstaina 20.05.2021

PESISLIIKKARI HIRVASEN KENTÄLLÄ
alakouluikäisille, tiistai-iltaisin klo 18:00
ensimmäinen kerta 8.6.2021

uuraisten
partiolaiset

Mansikkamäentie 2, Uurainen, uurainen.4h.fi
• Toiminnanjohtaja Micaela raudasoja,
p. 040 1947810, micaela.raudasoja@4h.fi
olemme myös Facebookissa ja instagramissa!
haku sYksYn iltaPäivätoimintaan
Uuraisten 4H-yhdistys toimii palveluntuottajana Uuraisten kunnassa koululaisten iltapäivätoiminnan järjestämisessä. Iltapäivätoiminta tarjoaa virikkeellistä ja turvallista toimintaa lapsille koulupäivän jälkeen. Ryhmät ovat
viime vuosien aikana muodostuneet Uuraisten koulukeskukselle ja Hirvasen koululle. Haussa ensisijalla
ovat 1.–2.-luokkalaiset lapset ja erityistukea tarvitsevat
1.–6.-luokkalaiset lapset.
lisätietoja ja tulostettava lomake löytyy 4H-yhdistyksen nettisivuilta. Haku on päättynyt, mutta vapaita
paikkoja voi hakea edelleen. Paperilomake palautetaan
Uuraisten 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 tilanteessa, kun
muita kesätöitä ei täksi kesäksi ole löytynyt. Uuraisten
4H-yhdistyksen henkilökunta auttaa mielellään alkuun
toiminnan käynnistämisessä ja tukee nuorta 4H-yrittäjää
käytännön toimissa, joten omaa liikeideaa voi lähteä toteuttamaan matalalla kynnyksellä.
4H-yrittäjät tarjoavat kuntalaisille apua muun muassa pihatöihin, kodinhoitoon ja lastenhoitoon
liittyen. Katso ajantasainen lista tänä kesänä Uuraisilla toimivista 4H-yrityksistä: uurainen.4h.fi/4hyritys/4h-yritykset/
Yökirjasto
Koe öinen kirjasto 21.-22.6.! (ma aloitus klo 16, ti lopetus
klo 11, hiljaisuus klo 23 - 8. Leiri on alakouluikäisille lapsille
ja leirimaksu on 10 €. Järjestämme yöleirin yhteistyössä
kirjaston ja seurakunnan kanssa. Katso mainos ed. sivulta.
Ilmoittautuminen ja lisätiedot nettisivuillamme.
4H-YHDiSTYKSEN PÄiVÄlEiriT
Leirit virittävät kesäfiilikseen! Uuraisten 4H-yhdistys järjestää kesän alussa monia erilaisia leirejä alakouluikäisille lapsille, näillä leireillä vielä tilaa:
• Hirvasen tiedeleri 28.6.-2.7.
• Koulukeskuksen kokkileiri 7.-11.6.
(tähän leiriin sisältyy ruoka)
Leirimaksu 35 €, sisältäen vakuutuksen ja materiaalit.
Leiripäivät ovat klo 10 - 15.
Ilmoittautuminen nettisivujemme kautta.
METalliroMUN KErÄYS UUraiSilla 17.5.-24.6.
Häkintie 74 B (Kaivutyö Salmelan hallien jälkeen) Paikalle
on opasteet. Huom! Keräys auki maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 7 - 18. Tiistaisin, torstaisin ja perjantaisin
klo 7 - 16.
torstaitorit
Uuraisilla järjestettävä toripäivä on joka torstai klo 8 15. Toripaikkamaksun keräämisen hoitaa Uuraisten 4Hyhdistys ja kesäkaudella se on toripäivää kohden 10 €/
myyjä. Varainkeruun tuotot käytetään laadukkaan nuorisotoiminnan ylläpitämiseen koko kunnan alueella.

Ilmoittautua voit osoitteessa: https://forms.gle/WrWwpSpJi8QuVqJf8

Lisätietoja liikkarista julkaisemme pesisliikkarin facebookissa, tai voit
tarvittaessa ottaa yhteyttä vastuuohjaajaan (Matti Urvas).

Liikkarin hinta 40e osallistuja ja sisaralennuksella 30e. Hinta sisältää
vakuutuksellisen pesispassin ja Uuraisten Urheilijoiden jäsenmaksun.
Emme peri osallistumismaksua välittömästi, joten voit rohkeasti tulla
myös kokeilemaan.

uuraisten raiKu

Toiminta järjestetään yhteistyössä Uuraisten Urheilijat ry:n sekä Kiri-juniorit kanssa.
Ohjaajina toimivat Uuraisten urheilijoista Matti Urvas ja Emilia Karjalainen, lisäksi
toimintaa sparraa ohjaajat Kiri-junioreista.

me pesisliikkarin facebookissa,
tai voit
ja
tuuohjaajaanLisätietoja
(Matti Urvas).
ilmoittautumislomakkeen
a sisaralennuksella
Hinta sisältää
löydät30e.
esimerkiksi
Uuraisten Urheilijoiden
jäsenmaksun.
Uuraisten Urheilijoiden
ja osoitteesta
a välittömästi,Facebookista
joten voit rohkeasti
tulla

https://forms.gle/WrWwpSpJi8QuVqJf8

sekä>>>>>>>>>>>>>>>>>
uuraisten liinat

eistyössä Uuraisten
ry:n sekä Kiri-juniorit kanssa.
etsii nYtUrheilijat
juuri sinua!

ten urheilijoista
Matti
Urvas ja Emilia Karjalainen, lisäksi
Haemme
parhaillaan
kaudelle 2021-2022 ohjaajia
t Kiri-junioreista.

sekä lasten että nuorten ryhmiin.
Mikäli olet positiivisen asenteen omaava, reipas ja tekevä sekä innokas oppimaan uutta, kysy rohkeasti lisätietoja ja lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi osoitteeseen
uuraistenliinat@gmail.com
Lastenryhmien vastuuohjaajina voivat toimia 18-vuotta
täyttäneet, apuohjaajiksi otamme mielellämme myös
nuorempiakin hakijoita.

1 0¨
v

Uuraisten partiolaiset on paikkakunnalla aktiivisesti
toimiva lippukunta.
Ryhmiä on eri ikäkausissa kouluikäisistä ylöspäin, uusia
partiolaisia otetaan mukaan ilmoittautumisten perusteella. Mikäli perheessä on alle kouluikäisiä, voit olla
yhteydessä ja tiedustella perhepartiotoimintaa.
Myös uusia ryhmien johtajia kaivataan.
Olet lämpimästi tervetullut mukaan!
uutta!
Uuraisten partiolaiset aloittaa syksyllä 2021 aikuisryhmän kaikille yli 18-vuotiaille partiosta kiinnostuneille. Et tarvitse aiempaa partio- tai retkeilykokemusta.
Ole kuulolla ja ilmoittaudu mukaan!
Lisätietoja aikuispartiosta: paivi.tiiva@gmail.com
KESÄN ajaN ToiMiNTa:
• Heinäkuussa vastojentekotalkoot
• Uuraisten viikolla 21.7. rastirata kuntalaisille
kylän alueella
• Elokuun lopussa aloitus/ilmoittautumistapahtuma
Leinikinpuistossa.
Seuraa partion viestintää somessa!
Löydät meidät instagramista uuraisten.partiolaiset ja
facebookista facebook.com/uuraistenpartiolaiset
lisätietoa ja uusien partiolaisten ilmoittautuminen
uuraisten.partiolaiset@gmail.com
lippukunnan johtaja Kati Toivio p. 040 7322 206

KYYnÄMÖisten seuDun
KYlÄYhDistYs
kaiken kansan juhannuskokko kentän rannassa
(Talasniementie) pe 25.6. klo 20. Sää- ja koronavaraus.
laSTEN KUVaTaiDEKUrSSi KYNKKÄlÄSSÄ
ke 30.6. - pe 2.7.
• Ohjaajana tuttu Hanna-Sisko Onnela (graafinen suunnittelija ja kuvittaja). Kurssin kesto 5h/pv yhteensä 15 h
ja se on tarkoitettu 8-13 v tytöille ja pojille.
• Kurssimaksu 40 € sis. opetuksen, materiaalit ja loppunäyttelyn perjantaina klo 14.
• ilmoittautumiset reijo länkinen, p. 044 440 1221,
reijo.t.lankinen@gmail.com. Myös kyynamoinen.fisivujen yhteydenottolomaketta voi käyttää.
50.UUraiSTEN ViiKoN KYlÄilTa
kYYnämöisten kentällä (Talasniementie)
ma 19.7. klo 18 alkaen. Ohjelmaa, pelejä, kisailuja ja
kenttäravintola. Ei pääsymaksua. Kaikki tervetulleita läheltä ja kaukaa. Koronavaraus.

elÄKKeensaajat
Koronaa karttaneet Uuraisten Eläkkeensaajat aktivoituvat jälleen toimimaan. Kesän ajan pelaamme viikoittain mölkkyä Höytiän kentällä ja kesäkuun alussa
mittelemme Saarijärven Eläkkeensaajien kanssa
mölkkymestaruudesta. Siihen toivotaan sekä kisaajia
että kannustusjoukkoja. Pikku-Kuukan rannassa lentopalloporukka pelaa beach volleyta myös viikoittain.

UURAISTEN RAIKU 100 vUoTTA

• NaPPUlaolYMPialaiSET 18.7.
Hirvasella klo 13.
UURAISTEN
RAIKU
• 100-VUoTiS TaNSSiT KaSiNolla
17.7. klo 20.
• Pallokerho jatkuu kesäkuun alusta aina maanantaisin klo 17.30 - 19 Kyynämöisten kentällä.
• ”aSKoN jUNNUT” HarjoiTTElEVaT maanantaisin
ja torstaisin Kyynämöisillä klo 19 - 20.30. Harjoitukset
alkavat maanantaina 7.6. ja jatkuvat läpi koko kesän.
• UUSi PalloKoUlU 4-VUoTiaillE alkaa heinäkuun
alusta, pelipaikka keskuskoulun Ässäkenttä. Tähän
ilmoittautuminen avautuu kesäkuun aikana.
• jalKaPalloa pelataan sekavuorona kesäkuun 9.6.
alkaen Kyynämöisillä klo 19.30 - 21.
• BEacH-VUoroT alKaVaT KESÄKUUN alUSTa
Pikku-Kuukalla ja Kyynämöisillä, kun kentät ovat kunnossa. Tästä tiedotamme tarkemmin fb:ssa, nettisivuilla
ja PaikallisUutisissa. Naiset jatkavat sisällä lentopalloilua
koko kesän ajan!
• BEacH-TUrNaUS heinäkuussa!
• lapsille tulossa kolmiPäiväinen
YHDiSTElMÄlEiri lento- ja jalkapalloon heinäkuussa.
www.uuraistenraiku.fi
Facebookissa Uuraisten raiku
uuraisten
raiku
1921-2021

1921-2021

RAIKU

U

100 vUoTTA voImISTElUA jA URhEIlUA

U
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100 vuotta
voimistelua
ja urheilua

Kevätpäivää vietämme toukokuun viimeisenä Pikku-Kuukan rannassa grillikatoksen luona ja myöhemmin kesällä
kokoonnumme sopimaan tehtävistämme Uuraisten viikon tapahtumiin ja muutenkin viettämään kesäpäivää.
Kesäkuussa teemme matkan Karviaan anne Mattilan taidekahvilaan, joka on paljon muutakin kuin kahvila! Matkalla poiketaan syömään ja shoppailemaan. Heinäkuussa on vuorossa teatterimatka Karstulaan, jossa
Wanhat Wehkeet kesäteatteri esittää ”Junnu” Vainion elämää ja hänen tuotantoaan käsittelevän musiikkinäytelmän Sellaista elämä on. Sokkomatkalle lähdetään elokuussa. Näistä tarkemmin ilmoitetaan seurapalstalle.
Myös Uuraisten viikolla meillä on ohjelmaa. Tervetuloa
entiset ja uudet osallistujat mukaan tapahtumiimme ja
matkoihimme!

Seuraava kuntatiedote ilmestyy viikolla 35.
Lähetäthän materiaalit 15.8. mennessä osoitteeseen kirjaamo@uurainen.fi

