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UURAISTEN VAPAA-AIKAPALVELUIDEN JÄRJESTÖ- JA TOIMIJATIEDOTE  

 

 

TIEDOTTEEN AIHEET 

1. Koulukeskuksen liikuntasalin, kuntosalin ja Nuokkarin vakiovuorot haettavana talvikaudelle 
2. Uuraisten viikon 2021 kuulumiset ja palaute 
3. Järjestöjen ja toimijoiden yhteiskokous keskiviikkona 18.8.2021 klo 17 
4. PaikallisUutisten kuntatiedote ja peittojakelulehti 20.5.2021 
5. Järjestöavustukset toimijoiden omien latujen kunnossapitoon 
6. Kunnan telttojen yms. lainausmahdollisuus alueella järjestettäviin tapahtumiin 
7. Elokuvalisenssi 
8. Tapahtumien ja toimintojen tiedottaminen kunnan kotisivujen ja somekanavien kautta 
 

 
1. Koulukeskuksen liikuntasalin, kuntosalin ja Nuokkarin vakiovuorot haettavana talvikaudelle 

Koulukeskuksen liikuntasalin, kuntosalin ja Nuokkarin talvikauden 1.9.2021-31.5.2022 
vakiovuorot ovat haettavissa 1.-10.8.2021. Päätökset vuoroista julkistetaan 18.8. Toivomme, 
että vakiovuorot haetaan hakuaikana koronatilanteen aiheuttamasta epävarmuudesta 
huolimatta. 
 
Vuorot haetaan tulevalle kaudelle seuraavilla sähköisillä lomakkeilla: 
 
Liikuntasali https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=f9viEgqQAUye0DY-
vZuqRviSoItPLKBGuS2MkUrr2ClURTlITUpSUVJUUlZWWVRMWURURkg2RFNFTS4u 
 
Kuntosali https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=f9viEgqQAUye0DY-
vZuqRviSoItPLKBGuS2MkUrr2ClUMzROQVdQVk00MzZIOUJUSFdEUFgxRUc2UC4u 
 
Nuokkari https://uurainen.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/tilavaraukset/ 
 
 

2. Uuraisten viikon 2021 kuulumiset ja palaute 
Uuraisten kunnan johtoryhmä on käsitellyt kesällä 2021 vietetyn Uuraisten viikon kuulumisia 
ja saapunutta palautetta. Palaute on ollut pääosin positiivista ja hyvää ja myös johtoryhmän 
näkemys ja kokemus on, että viikko oli onnistunut, runsas ja monipuolinen. Lämmin kiitos siitä 
kuuluu jokaiselle toimintaa järjestämässä olleelle taholle ja toimijalle, sekä yleisölle, jota 
tapahtumissa vieraili ilahduttavan runsain mitoin! 
 
Kunta ja vapaa-aikapalvelut ovat jatkossakin mielellään mukana järjestämässä Uuraisten 
viikkoa yhdessä järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa. Kunta ja vapaa-aikapalvelut 
tarjoavat järjestöille tukea ja neuvoja tapahtumien järjestämisessä, mutta varsinaisena 
vastuujärjestäjänä kunta toimii vain perinteisesti kunnan omissa tapahtumissa, kuten 
Toripäivässä ja mahdollisessa Kotiseutujuhlassa. Järjestöt ja yhdistykset voivat hakea 
Uuraisten viikon tapahtumien järjestämiseen kohdeavustusta vapaa-aikapalveluiden 
vuosittaisessa avustushaussa. Kunta ja vapaa-aikapalvelut haluavat myös edelleen kannustaa 
toimijoita yhteistyöhön keskenään. 

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=f9viEgqQAUye0DY-vZuqRviSoItPLKBGuS2MkUrr2ClURTlITUpSUVJUUlZWWVRMWURURkg2RFNFTS4u
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=f9viEgqQAUye0DY-vZuqRviSoItPLKBGuS2MkUrr2ClURTlITUpSUVJUUlZWWVRMWURURkg2RFNFTS4u
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=f9viEgqQAUye0DY-vZuqRviSoItPLKBGuS2MkUrr2ClUMzROQVdQVk00MzZIOUJUSFdEUFgxRUc2UC4u
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Uuraisten viikon palautetta kerätään vapaa-aikasuunnittelijan toimesta ja sitä tullaan 
käsittelemään tulevassa järjestöjen ja toimijoiden yhteiskokouksessa. 
 
 

3. Järjestöjen ja toimijoiden yhteiskokous keskiviikkona 18.8.2021 klo 17 
Järjestöjen ja toimijoiden yhteiskokous järjestetään Teams-etäkokouksena keskiviikkona 
18.8.2021 klo 17. Ennakkoilmoituksella mahdollisuus osallistua myös kunnanvirastolla 
kunnanhallituksen huoneessa. Kokouslinkki lähetetään tällä järjestöjen ja toimijoiden 
sähköpostijakelulistalla viimeistään maanantaina 15.8.2021. 
 
Kokousaiheina mm.: 
- Uuraisten viikon kuulumiset ja palaute 
- Mahdolliset syksyn tapahtumat, kuten Suomen luonnon päivä 28.8. ja Syystori 
- Keskustelu tiedotteen aiheista, kuten kunnan kotisivujen tapahtumakalenterin ja 

somekanavien hyödyntämisestä puolin ja toisin toimintojen järjestämisessä 
 

 
4. PaikallisUutisten kuntatiedote ja peittojakelulehti 2.9.2021 

PaikallisUutisten Uuraisten peittojakelulehti ja Uuraisten kuntatiedote julkaistaan 2.9.2021.  
Aineisto tulee toimittaa viimeistään 25.8.2021 osoitteeseen kirjaamo@uurainen.fi tai 
toimitus@paikallisuutiset.fi. 
 
 

5. Järjestöavustukset toimijoiden omien latujen kunnossapitoon 
Liikuntapalvelut ilmoittaa haettavaksi järjestöavustukset seurojen, järjestöjen ja muiden 
toimijoiden omien hiihtolatujen kunnossapitoon talvikaudelle 1.12.2021-31.3.2022. Hakuaika 
on 24.9.-24.10.2021. Sivistyslautakunta tekee päätökset marraskuun kokouksessaan. 
 
Huomioittehan, että haku ei koske kunnan omien hiihtolatujen kunnossapitoa. Näiden osalta 
kunnossapitoon liittyvät ostopalvelusopimukset tehdään teknisen toimen kanssa. 
 
Päivitetyt avustuksen hakuohje ja -lomakkeet julkaistaan hakuajan alkaessa 24.9.2021 kunnan 
kotisivuilla osoitteessa https://uurainen.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/yhdistykset/avustukset-ja-
toimitilat/ . 
 
 

6. Kunnan telttojen yms. kaluston lainausmahdollisuus alueella järjestettäviin tapahtumiin 
Kunnasta voi kysyä lainaan telttoja, sekä taittopenkkejä ja -pöytiä alueella järjestettäviin 
yleisiin tapahtumiin (huom: ei yksityiseen käyttöön). Kunnalla on kaksi putkirunkoista, 
kooltaan 4x4 metriä olevaa, valkoista telttaa, sekä yksi uusi ”haitarimallinen”, helposti 
koottava ja kasattava, kooltaan 3x3 metriä oleva, musta teltta tarroin ja vetoketjuin 
kiinnitettävin sivuseinin (2 kiinteää, 1 ovellinen ja 1 ikkunallinen). Lainattavien telttojen, tai 
muiden kalusteiden osalta yhteydenottoja ja suunnitelmaa noudosta, toimituksesta ja 
palautuksesta toivotaan vapaa-aikasuunnittelijaan, tai teknisen toimen työnjohtoon hyvissä 
ajoin ennen tapahtumien ajankohtaa. Lainaaja vastaa kaluston palautuksesta 
käyttökuntoisena ja tarvittaessa kuivattuna ja siistittynä. 
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7. Elokuvalisenssi 
Vapaa-aikapalveluilla on voimassa oleva elokuvalisenssi koulukeskuksen auditorioon. Järjestöt 
ja toimijat voivat hyödyntää lisenssiä järjestämällä tilassa elokuvailtoja tai vastaavia 
tapahtumia. Lisenssiehtojen vuoksi tapahtumista ei voi periä pääsymaksua, mutta esimerkiksi 
kioskia tapahtumassa voi pitää. Koulukeskuksen auditoriota voi varata koulun kautta ja 
auditorion varaajia pyydetään lisäksi ilmoittamaan vapaa-aikatoimeen elokuvalisenssin 
käytöstä. Lisenssi ei sisällä esitettävien elokuvien hankintaa, vaan hankinnasta vastaa 
tapahtuman järjestäjä (DVD, BluRay ja suoratoistopalveluiden elokuvat soveltuvin osin). 
 

 
8. Tapahtumien ja toimintojen tiedottaminen kunnan kotisivujen ja somekanavien kautta 

Järjestöt ja toimijat voivat tiedottaa toiminnastaan ja tapahtumistaan kunnan kotisivujen 
tapahtumakalenterissa. Tiedotusmateriaali ja mainokset pyydetään toimittamaan hyvissä 
ajoin ennen alkamisajankohtaa vapaa-aikatoimeen eeva-maria.nousiainen@uurainen.fi. 

 
Lisäksi erityisesti pyynnöstä voimme myös jakaa toimijoiden tapahtumia ja muuta tiedotusta 
myös sosiaalisen median kanavillamme. Pyynnön voi osoittaa vapaa-aikasuunnittelijalle, tai 
tägäämällä (merkitsemällä) Uuraisten kunnan, tai vapaa-aikapalveluiden kanavan omaan, 
alkuperäiseen julkaisuun. Jaamme tällaisia julkaisuja kanavillamme mielellämme. 
 
 
 

 
Yhteistyöterveisin 

Eeva-Maria Nousiainen 

vapaa-aikasuunnittelija 

Uuraisten vapaa-aikapalvelut 

eeva-maria.nousiainen@uurainen.fi 

040 585 7784 

 

 

___________________________________________________________________ 

Järjestö- ja toimitiedote on Uuraisten kunnan vapaa-aikapalveluiden 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-aikasuunnittelijalle eeva-maria.nousiainen@uurainen.fi. 
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