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Suunnitteletko
yritystoiminnan
Suunnitteletko
aloittamista?
yritystoiminnan
aloittamista?
Ota yhteyttä,
Ota yhteyttä,
autamme
autamme
sinut sinut
eteenpäin.
eteenpäin.
Maksuttomat neuvontapalvelut
puh. 014 248 4002 (arkisin klo 9–12)
asiakaspalvelu@yritysidea.fi

Maksuttomat neuvontapalvelut
puh. 014 248 4002 (arkisin klo 9–12)
asiakaspalvelu@yritysidea.fi

yritysidea.fi

yritysidea.fi

Selma ry kiittää lämpimästi kaikkia
kesän sesonkipuotiin osallistuneita
tuottajia, asiakkaita, nuoria
4h-kahvilayrittäjiä,
sekä Uuraisten kuntaa.
Sesonkipuoti avautuu
jälleen joulun alla. Tervetuloa!
voit tukea toimintaamme liittymällä
Selma Ry:n jäseneksi maksamalla
jäsenmaksun 10 € tilille FI19 4766 0010 0512 39,
viestiksi Jäsenmaksu.
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käsillä tehtyä

seuraa meitä somessa:
sesonkipuoti selma

Mauno Kuusiston jalanjäljillä
KOnSerTTI
Uuraisten kirkossa
sunnuntaina 3.10.
klo 15.

LeIKKAA TALTeen!

Seuraa tiedotusta somekanavillamme
ja kunnan nettisivuilla.
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vältä
jonotus ja
käy ostamassa
lippusi
ennakkoon
paikallisuutisten
toimituksesta
(klo 9-17)
tai varaa netistä
ideaticket.fi ->
ideateatteri

Linja-autoaikataulut
Uuraisilta Jyväskylään
ja takaisin

Olethan tietoinen

UUrAinen JyväSKylä AJOPÄIVÄT

asiointiliikennetoiminnasta?

lähtö, klo
06:50
07:25
08:05
11:05
13:00
15:00
16:00
17:15
17:25

• Kutsutaksi kyyditsee kyliltä Uuraisten
keskustaan.
• Palvelu on avoin
niille asiointikyytiä
tarvitseville, jotka eivät
pääse normaalin linjaautoliikenteen mukana
keskustaan.
• Kutsutaksi tilataan
etukäteen edellisiltana
alla olevasta numerosta ja asiointireitti
ajetaan sen mukaan,
mistä osoitteista kyytiin
tulijoita milloinkin on.
• Kutsutaksipäivä on
torstai. Lähtö kotoa
aamulla liukuvasti
sen mukaan miten on
lähtijöitä.
• Asiointiaika on liukuva noin 1-2 tuntia,
jonka jälkeen on paluukyyti kotiin.
• Kutsutaksin hinta
määräytyy linja-autotaksan mukaan.

Kutsutaksia hoitaa
Simo Ahola

p. 0400 345 946

perillä, klo
07:40
08:50
08:55
11:50
13:50
15:45
16:40
17:50
18:15

ma-pe
koulupäivisin
ma-pe
koulupäivisin
ma-pe
ma-pe
pe
su
koulupäivisin

JyväSKylä UUrAinen AJOPÄIVÄT
lähtö, klo
08:00
09:10
12:45
14:10
15:40
16:15
18:20
18:45
19:15

perillä, klo
08:45
10:00
13:25
14:55
16:25
16:55
19:00
19:20
19:55

koulupäivisin
ma-pe
ma-pe
ma-pe
koulupäivisin
ma-pe
pe
su
koulupäivisin

Vuoroja ajavat Uuraisten Liikenne, Jyväskylän Liikenne, Peuran Liikenne, Soisalon Liikenne ja Pohjolan
Matka. Sunnuntaivuoroja lukuunottamatta kaikilla
linjoilla käy tunnistepohjainen matkakortti.
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Vesiosuuskunta uurainen

Vapaa-aikapalVelut

Olethan muistanut ilmoittaa Vesiosuuskunta Uuraisen
toiminta-alueella olevan kiinteistön vesimittarilukeman
elokuun lopussa. Jos et ole vielä ilmoittanut, tee se välittömästi, niin myös laskutustiedot ovat ajan tasalla.

nuokkarin aukiolot:
• tiistai klo 13 - 16
5.-6.-luokkalaiset
• keskiviikko klo 15 - 17.30
7.-luokkalaiset - 17-v.
• torstai klo 15 - 20
7.-luokkalaiset - 17-v.
• joka toinen perjantai
(parittomat viikot) klo 15 - 20
7.-luokkalaiset - 17-v.
huom! Nuokkarin aukioloissa uudet ikärajat ja osittain
muuttuneet aukioloajat.
harrastamisen Suomen mallin kerhoissa 4H:n tarjonnan lisäksi nuorisopalveluiden järjestämiä kerhoja,
seuraa tiedotusta kouluilla ja somekanavillamme.
Tulossa myös: osaavasti ja innostavasti ohjattua bänditoimintaa Nuokkarin bänditiloissa syksyllä 2021, lisää
tiedotusta tulossa koulun musiikin tunneilla ja somekanavillamme.
Liikuntapalvelut tiedottaa kuntosalivuorojen
muutoksista heti, jos koulun tarvitsemien, varaamiensa vuorojen tarve muuttuu ja avoimia käyttövuoroja
saadaan avattua asiakkaille lisää.
Liikuntamahdollisuuksia löytyy Uuraisilta paljon ja
ohjattuna toimintana kunnassamme on paljon monenlaista toimintaa, vauvasta vaariin. Kannustamme
osallistumaan ja omatoimiseen liikkumiseen upeissa
puitteissamme!
Tulossa myös: Keskuskentän remontin valmistuttua
kentän avajaiset syksyllä -21. Ohjelmaa kunnan innokkaalle urheilukansalle ja kaikille kiinnostuneille.
Reagoimme vallitsevaan tautitilanteeseen jokaisen
toiminnon kohdalla kulloinkin voimassa olevien mahdollisten rajoitusten ja muiden linjausten mukaisesti ja
tiedotamme mahdollisista muutoksista/peruuntumisista ensisijaisesti kunnan somekanavilla ja nettisivujen
tapahtumakalenterissa kyseisten tapahtumien kohdalla.
Keskeisiä somekanaviamme ja yhteystietojamme
Facebook:
• Uuraisten kunta • Uuraisten vapaa-aikapalvelut • Uuraisten Nuorisotyö • Koulunuorisotyö Uurainen
instagram:
• Uuraisten kunta • Uuraisten vapaa-aikapalvelut • Uuraisten Nuokkari • Koulunuorisotyö Uurainen

Vesimittari-ilmoituslomakkeen sekä sähköisen ilmoituslomakkeen löydät osuuskunnan www-sivuilta,
jossa ovat ohjeet lomakkeen palauttamiseksi.
Voit ilmoittaa lukeman myös osuuskunnan puhelimeen
tai suoraan tilitoimistolle. Hyvä vaihtoehto on ottaa kuva
vesimittarista ja lähettää se sähköpostilla tai puhelimen
viestivälineillä (tekstiviesti, WhatsApp).
Etäluettavat vesimittarit
Vesiosuuskunta Uurainen tulee syksyn ja talven aikana
vaihtamaan kiinteistöjen vesimittarit etäluettaviin mittareihin. Asennuksen sujuvoittamiseksi osuuskunnan hallituksen jäsenet tulevat kiertämään kaikki kiinteistöt, joilla
on käytössään osuuskunnan talous- ja/tai jätevesi.
Vierailuista sovitaan aina osakkaan kanssa etukäteen.
Osakkaiden yhteystietojen päivitys
Vesiosuuskunnan tulee mahdollisessa kriisitilanteessa
tai suoritettaessa linjastossa suunniteltuja huoltotoimenpiteitä, tiedottaa osakkaitaan mahdollisimman nopeasti suoralla tiedottamisella. Osuuskunnalla on myös
lakisääteinen velvollisuus osakkaiden yhteystietojen
ylläpidosta. 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-sivut vesioskuurainen.fi pidetään
jatkuvasti ajan tasalla. Samoin päivitämme osuuskunnan
Facebook sivustolle ajantasaiset tärkeät tiedotteet.
Osuuskunnan päivystyspuhelin 040 532 1175
auttaa ja neuvoo.

VanhuspalVelut
OhJATTu päiVäTOiminTA on tarkoitettu kotona asuville ikääntyneille, tueksi ja voimavaraksi kotona selviytymiselle jatkossakin. Tänä syksynä ohjattua päivätoimintaa
on maanantaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin Rivikuukan
kerhohuoneella.
Ryhmiin ilmoittautuminen on auki jatkuvasti, ole yhteydessä ja ilmoittaudu mukaan joko
va.toiminnanohjaajalle Pauliina Kaleniukselle, p. 050
4101 890 tai kotihoidon palveluesimies Mirkka Simoselle
p. 040 6672 497, niin etsitään sopiva ryhmä yhdessä .
• UkkO-kerhO tiistaisin klo 9 - 11 Rivikuukan kerhohuoneella. Tervetuloa mukaan kaikki kotona asuvat,
ikääntyneemmät miehet mukaan.
• TIISTAIkerhO (vanha ”keskiviikko-kerho”) tiistaisin
klo 14 - 15.30 Rivikuukan kerhohuoneella.

• Nuorisotyöntekijä Jarkko Pihlaja
• Etsivä nuorisotyöntekijä
Tuulimaria Saarinen
• Koulunuorisotyöntekijä
Minna Pakkanen
• Vapaa-aikasuunnittelija
Eeva-Maria Nousiainen
• Kunnanviraston vaihde

p. 040 543 7540
p. 040 709 6753
p. 040 637 1246
p. 040 585 7784
p. 014 267 2600

kaikille avoin

sabäVuoro

SYYSLOMAVIIKOLLA 18.-22.10.

MEDIALEIRI MA-pE
”tuleville tubettajille tai striimaajille”
Järjestäjänä pelikasvatusammattilaisten
School of Gaming. Leirille on mahdollista
osallistua etänä vaikka kotoa käsin. Leiri
on osallistujille maksuton ja sille mahtuu
12 osallistujaa.

Keskiviikkona 20.10. kaikille avoin

REtKI JYVäSKYLään

Yhteiskyyditys lähtee Uuraisilta. Osallistujilla vaihtoehtoina jalkautua Laajavuoren,
tai kaupungin keskustan alueen palveluiden
pariin, jonka jälkeen osallistujille tarjotaan yhteiskyyti Sepän kauppakeskukseen,
jossa on runsaasti shoppailu- ja ruokailumahdollisuuksia. Kyyti takaisin Uuraisille lähtee Sepästä. Lisää tiedotusta kellonajoista, palveluista ja hinnoista myöhemmin
somekanavillamme. tule mukaan vaikka koko
perheen voimin, asiointireissulle tai nautiskelemaan lomasta kaveriporukalla!

torstai – perjantai

.
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perjantaina 22.10.
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tiistaisin klo 19.30 - 21
koulukeskuksen liikuntasalissa,
kaksi lohkoa.

20 euron kausimaksu. Kunnan työntekijöille
työantajan tarjoamaa tykytoimintaa.

uuraisten
helluntaiseurakunta
– Lähellä Jumalaa, lähellä ihmistä –

JUmAlAnpAlvelUS sunnuntaisin klo 11, kahvitarjoilu kerran kuussa ehtoollisjumalanpalveluksessa.
Lapsille pyhäkoulu jumalanpalveluksen yhteydessä.
rUkOUSIlTA tiistaisin klo 18.30 ja joka toinen viikko
myös Höytiällä ja Kyynämöisillä.
läheTySkIrppUTOrI torstaisin klo 9 – 15, kahvio
klo 9 -14, EU-ruokakassien jakelu klo 10.
JunnuiLTOJA lauantaisin kerran kuussa.
Erikseen ilmoitetaan erityistilaisuuksista, kuten esimerkiksi lasten- ja musiikkitapahtumista tai lähetysmyyjäisistä.
Seuraa ilmoitteluamme seurakunnan nettisivuilla,
Facebook-sivuilla ja PaikallisUutisissa
Tervetuloa!
Kuukantie 17, Uurainen
www.uuraistenhelluntaiseurakunta.org
Lisätietoja ja yhteydenotot:
Pastori Timo Koivisto, p. 0404 127 661
timo.koivisto@uuraistenhelluntaiseurakunta.org

Kiinnostaako palokunta harrastuksena?
Jos olet täyttänyt tai täytät tänä vuonna 12, tule mukaan!

HARJOITUKSET
torstaisin klo 18 paloasemalla.
( Hitsaajantie 6, Uurainen)

Tervetuloa uudet ja vanhat nuoret!
Huom! Harjoituksiin ei tulla kipeänä tai oireisena. Pestään kädet
asemalle saavuttaessa ja laitetaan käsidesit. Lähikoulutuksessa
luokassa pidetään maskit päässä (talo tarjoaa maskit)

Lisätietoja: p. 045 3316817, mika.moilanen@hotmail.fi

UUraisten kirjasto
ma
ti
ke
to
pe - su

Asiakaspalveluaika
klo 13 - 19
klo 10 - 17
klo 12 - 17
klo 10 - 17
–

Omatoimiasointiaika
klo 8 - 13, 19 - 21
klo 8 - 10, 17 - 21
klo 8 - 12, 17 - 21
klo 8 - 10, 17 - 21
klo 8 - 21

Kansalaisopiston Lukupiiriin ja Kirjoittajaryhmä
Tarinatuuletukseen mahtuu mukaan!
Molemmat ryhmät kokoontuvat kirjastolla parittomien
viikkojen maanantaisin, opettajana Anna-Kaisa Jaala.
Ilmoittaudu Jyväskylän kansalaisopiston sivuilla.
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uuraisten seurakunta

– 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.
erityisiä jumalanpalveluKsia
ja muita tapahtumia
• Su 19.9. klo 10 Sadonkorjuun kiitospyhä, kirkkokahvit
• Su 3.10. klo 10 Mikkelinpäivän perhekirkko,
lapsikuoro
• Su 10.10. klo 10 Vanhustenviikon jumalanpalvelus, kirkkokahvit
• Ke 13.10. klo 18 Kehtolaulukonsertti kirkossa.
Mukana lapsi-, nuoriso- ja naiskuorot.
• La 6.11. klo 18 Pyhäinpäivä kirkossa
• Su 21.11. klo 10 Eläkeliiton nimikkopyhä, ruokailu
• Su 28.11. klo 10 1. adventtisunnuntain perhekirkko, kirkkovuoden ja rippikoulun aloitus
• Su 28.11. Lasten kauneimmat joululaulut ja 10-synttärit srkkodilla klo 15. Jouluinen lastenlaulutapahtuma, jonne kaikki
ovat tervetulleita. Tapahtumaan kutsutaan myös kaikkia tänä
vuonna 10 vuotta täyttäviä.
• Ma 6.12. klo 10 Itsenäisyyspäivän juhlajumalanpalvelus, Illalla partiolaisten soihtukulkue
• Su 12.12. Kauneimmat joululaulut kirkossa (nykyisillä rajoituksilla toteutetaan useammalla tilaisuudella).
Joulunajan jumalanpalveluksista ja tapahtumista lisää PaikallisUutisissa, Sisä-Suomen lehdessä ja internetsivuilla

diaKonia
Seurakunnan diakoniatyö antaa hengellistä, henkistä ja aineellista apua. Se on rinnalla kulkemista niin iloissa kuin suruissakin. Voit varata ajan diakoniatoimistoon tai sopia kotikäynnistä
diakoni Henna Parhialan kanssa.
• EU-rUokakassEja jaetaan seurakuntakodilla keskiviikkoisin klo 10 – 12. Voit myös varata oman ajan.
• PErhEasiain nEUvottElUkEskUs p. 044 774 7052, Matarankatu 1, Jyväskylä. Perheasiain neuvottelukeskus auttaa keskisuomalaisia pareja ongelmatilanteissa. Palvelut ovat maksuttomia ja kaikille avoimia.
lähetystyö perustuu Jeesuksen antamaan lähetyskäskyyn.
Kristillinen lähetystyö kutsuu yhteyteensä kaikkia ihmisiä ympäri rajojen. Lähetystyöhön kuuluu paitsi evankelioimista myös
ihmisten kokonaisvaltaista auttamista. 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 Paikallisuutiset-lehdessä ja seurakunnan kotisivuilla.
Lämpimästi tervetuloa!
aiKuistyö
• Naisten ja miesten illat, lisää kirkollisissa.

diakonian viikkoToiminTa
uuraisTen seurakunTakodilla

Hei! Me olemme
Pablo ja Penelope ja
meidät, sekä monta muuta
mukavaa kaveria tapaat
Uuraisten seurakunnan
päivä- ja perhekerhoissa.
Tule mukaan!

lapsi on ihana aina!
eKavauva-ryhmä

Ensimmäisen lapsen odotus ja syntymä ovat
elämässä ainutlaatuista aikaa. Ekavauva-ryhmä on
kohtaamispaikka vanhemmille ja vauvoille.
Ryhmä tarjoaa vanhemmille mahdollisuuden jakaa
kokemuksiaan ja tutustua samassa elämäntilanteessa oleviin vanhempiin. Toiminnan järjestäjinä ovat
seurakunta, kunnan varhaiskasvatus ja perhetyö,
neuvola sekä MLL:n paikallisyhdistys.
Ryhmä kokoontuu seurakuntakodilla ja siihen
voi tulla mukaan jo odotusaikana.
ilmoittautumiset ja lisätiedot
Pia jylhältä, p. 040 5788 183 tai pia.jylha@evl.fi

Kasvatus ja perhetyö
päiväKerhot ovat 3–5 -vuotiaiden lasten kerhotoimintaa. Kerhoryhmät tukevat lapsen kasvua ja kehitystä
sekä kehittävät sosiaalisia taitoja. Kerhossa lapsi saa
kristillistä kasvatusta ja luo yhteyden kotikirkkoonsa ja
sen työntekijöihin.
Päiväkerhoryhmiin ilmoittautuminen tapahtuu alkusyksystä. Päiväkerhopaikkoja voi tiedustella seurakunnan
lastenohjaajilta.

”ihana” murKKu

Vertaisryhmä murrosikäisten vanhemmille. Yhdessä
jakamista iloista, suruista, haasteista, kun perheessä
on murrosikäinen kullanmuru. Ryhmän toimintaa
toteutetaan yhteistyössä Uuraisilla lasten ja
perheiden parissa toimivien tahojen kanssa.
ryhmän kokoontumispäivät seurakuntakodilla
klo 17.30 ovat ke 8.9., 13.10., 3.11. ja 1.12.
lisätietoja pialta tai merjalta.

perheKerho on aikuisten ja lasten yhteinen kohtaamispaikka. Perhekerhoon voivat tulla äidit, isät, mummit, vaarit sekä päivähoitoväki lapsineen. Perhekerhossa saamme hiljentyä yhdessä arkitouhujen keskellä ja
viettää yhteistä aamupalahetkeä.
perheKerhoryhmät
seuraKuntaKodilla
tiistairyhmä klo 9.30 - 11.30
torstairyhmä klo 9.30 - 11.30
Valitse omalle perheellesi
sopivin kerhopäivä (1 krt/vk)
Perhekerhossa käymisen voi aloittaa, vaikka kerhokausi
olisikin jo käynnissä.
KehtoluoKKatyö pitää yhteyttä kaikkien 1-4-vuotiaiden lasten koteihin.
Lapselle lähetetty syntymäpäiväkortti ja sen mukana
tuleva tiedote haluaa toivottaa tervetulleiksi mukaan
seurakunnan toimintaan.
seurakunnan varhaiskasvatustyö palvelee ja tukee
päivähoitoa sekä esiopetusta lasten kristillisen kasvatuksen alueella. Uuraisilla on perinteeksi muodostunut lasten joulu- ja pääsiäishartaudet sekä seurakunnan
työntekijöiden muut vierailut eri lapsiryhmissä. Lisäksi
on tehty yhteistyötä erilaisten kirkkovierailujen ja -tapahtumien merkeissä.

varhaisnuorten (KouluiKäiset) Kerhot
• Tiistaisin klo 12.45 - 13.30 Kyynämöisten koulu
• Keskiviikkoisin klo 11.30 - 12.30 ja 12.30 - 13.30
Hirvasen koulu
• Torstaisin klo 8.30 - 9.30 ja 9.30 - 10.15 Höytiän koulu
rippiKoulutyö ja nuorisotyö/isosKoulutus
• Isoskoulutus tiistaisin klo 15.15 - 17 Seurakuntakodilla
seuraavasti: 7.9.; 21.9.; 5.10.; 2.11. ja 16.11.
Lisätietoja nuorisotyönohjaaja Merja Kinnuselta.

musiiKKityö

yhteystiedot

Seurakuntakoti ja toimistot, Topintie 1.
Uuraisten kirkko, Kirkkotie 1.
www.uuraistenseurakunta.fi
uuraisten.seurakunta@evl.fi
Facebook, Instagram: Uuraisten seurakunta

TiisTailounas

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

Kirkkoherranvirasto palvelee ma ja to klo 9 - 12,
toimitus- ja tilavaraukset p. 040 522 2010 tai
uuraisten.seurakunta@evl.fi
Työntekijöiden sähköpostiosoitteet ovat muotoa
etunimi.sukunimi@evl.fi

Torstaisin

YhTeinen aamu

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

Kirkkoherra Antti Toivio
Taloustoimisto
Toimistosihteeri Riikka Kotilainen
Seurakuntamestari Pertti Ruuska
(vapaapäivät ti ja ke)
Nuorisotyönohjaaja Merja Kinnunen
Vastaava lastenohjaaja Pia Jylhä
Diakoni, lähetyssihteeri Henna Parhiala

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

• koUlUikäistEn kUoro harjoittelee tiistaisin
klo 13.40 - 14.40 Hirvasen koululla (Mirjan luokka), Reppulenkki 6, Kangashäkki. Tiedustelut ja ilmoittautumiset
Riikka Kotilaiselle p. 044 562 2116.
• nUorisokUoro harjoittelee seurakuntakodilla
keskiviikkoisin kahdessa ryhmässä:
Ryhmä 1: 5.-6.-luokkalaiset klo 18 - 19
Ryhmä 2: 7.-9.-luokkalaiset klo 19 - 20
Tiedustelut ja ilmoittautumiset Jonna-Mari Koikkalainen,
p. 044 779 3707. Ensimmäiset harjoitukset 8.9.
• kirkkokUoro harjoituksista lisätietoja
kuoronjohtaja Heikki Tukiaiselta, p. 040 544 2146.
• varttUnEEt-kuoro on matalan kynnyksen kuoro,
johon ovat kaikentasoiset laulajat tervetulleita.
Tällä hetkellä Varttuneet toimivat projektiluontoisesti.
Lisätietoja Samuli Niilekseltä p. 040 5566 238.
Kaikkiin musiikkiryhmiin ovat tervetulleita laulamaan
sekä uudet, että vanhat laulajat! Lisätietoja Uuraisten
seurakunnan musiikkityöstä antaa kanttori Jonna-Mari
Koikkalainen p. 044 7793 707.
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UURAISTEN
pARTIolAISET

ElÄKKEENSAAJAT
VIElÄ oN TIlAA!
IlmoITTAUdU
lASTEN JUmppARyHmIIN NyT!
lIIKUNTAlEIKKIKoUlU (2017-2018-syntyneet)
tiistaisin klo 17.15 - 18
TEmppUKoUlU (2015-2016)
tiistaisin klo 18.15 - 19
HARRASTEVoImISTElU KITEET (2015-2016)
torstaisin klo 18 - 19
JUmppAmIX (2009-2011)
perjantaisin klo 18.30 - 19.30
Ryhmät kokoontuvat Uuraisten koulukeskuksen
salissa.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset
liina.sporttisaitti.com

AIKUISTEN JUmpAT
ToRSTAIN TEHoJUmppA klo 19 - 20
koulukeskuksen liikuntasalissa, lohko 1
oHJATTU KUNToSAlI
lauantaisin klo 11 - 12 kuntosalilla
FAScIAmETHod
sunnuntaisin klo 18.30 - 19.30
koulukeskuksen liikuntasalissa, lohko 3
AIKUISTEN JUmppIEN mAKSUT
Kertamaksu 7 € / tunti (ulkotunnit 5 € / tunti)
10 kerran jumppakortti 55 €.
Maksuvälineenä käyvät myös Smartumin
liikuntasetelit, Smartum Saldo-verkkomaksu,
ePassi, Eazybreak ja Edenred.
Lisätietoja: liina.sporttisaitti.com

UURAISTEN 4H-yHdISTyS
yhteystiedot
Uuraisten 4H-yhdistys
Mansikkamäentie 2, Uurainen,
uurainen.4h.fi
Olemme myös facebookissa ja instagramissa!
• Toiminnanjohtaja Micaela Raudasoja
p. 040 194 7810 / micaela.raudasoja@4h.fi
• Iltapäivätoiminta, Kirkonkylä + kerhot Santtu Koivunen p.
044 556 9235 / kirkonkylan.iltis@gmail.com
• Iltapäivätoiminta, Hirvanen, Päivi Saarinen
p. 044 556 9445 / hirvasen.ilttis@gmail.com
• Harrastamisen Suomen malli, Heikki Eloranta
p. 045 866 8275 / 4h.uurainen@gmail.com
iltapäivätoiminta
4H järjestää koululaisten iltapäivätoimintaa ostopalveluna
Kirkonkylällä ja Hirvasella. Ryhmissä on vielä tilaa, lisätietoja 4H-yhdistyksestä.
teknolande–hanke päättyi kesällä. Nuorten kanssa

Uuraisten eläkkeensaajien toiminnallinen syksy
Uuraisten Eläkkeensaajat jatkavat syksyn alkaessa aktiivista peli- ja kerhotoimintaa.
Pelitoiminnasta suosituinta on bocciapeli, joka on paitsi
leikkimielistä kisailua, myös iloista yhdessäoloa. Boccia
pelataan viikoittain Höytiän koulun liikuntasalissa.
lentopalloharrastajilla on oma viikoittainen pelivuoro
koulukeskuksen liikuntasalissa.
keilaamassa olemme käyneet Saarijärven keilahallissa.
Syksyllä kartoitamme kiinnostuksen keilailun jatkamiseen.
Suositussa kahvikerhossamme on toki muutakin kuin
kahvinjuontia. Siellä puhumme ajankohtaisista asioista
ja toisinaan kutsumme kerhoon myös vierailijoita, kuten
asiantuntijoita valistamaan meille tärkeistä asioista tai
muita esiintyjiä. Kerhossa suunnittelemme ja päätämme
myös tulevista tapahtumista ja matkoista. Osallistujat
voivat kertoa vitsejä, esittää runoja ja välillä laulamme ja
jumppaamme yhdessä. Jokaiseen kahvikerhoon kuuluu
myös bingon pelaaminen, kuten joulun edellä kinkkubingo ja ehkäpä tänä syksynä myös ämpäribingo…mitä se
sitten onkin.
tarkemmat tiedot tapahtumistamme ilmoitamme
viikoittain paikallisUutisten seurapalstalla ja Uuraisten eläkkeensaajien nettisivuilla. tervetuloa entiset
ja uudet jäsenet mukaan!

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
lisätietoa ja uusien partiolaisten ilmoittautuminen
uuraisten.partiolaiset@gmail.com
lippukunnan johtaja kati toivio p. 040 7322 206

voimistelu- ja urheiluseura
uuraisten raiku

100-vuotisjuhla
sunnuntaina 31.10.2021 klo 12
uuraisten koulukeskuksen liikuntasalissa
Seppeleenlasku perustajajäsenten haudoille (klo 10.30)
Avaussanat, puheenjohtaja Erkki Kupari
Juhlapuhe, Kalevi Olin
Viihdelaujat, paikalliset hanuristit ja
nuoret voimistelijat esiintyvät
Ansiomerkkien jako
Tapahtuman juontaa Heikki Mäkinen
Valokuva- ja asustenäyttely, kakkukahvit
tervetuloa!

Väsyttää, pyykkiä, tiskiä, lapsilla kriisi?
Mitä jos otat hetken irtioton ja tulet
perhekahvilaan. Aamupalaa ja vertaistukea
löytyy ja lapset saavat leikkiä porukalla.

PerhekAhVilA
perjantaisin klo 9.30-11.30.
Aamupala 2€/perhe.
Uuraisten seurakuntakodilla.
Tervetuloa!
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RAIKU

opeteltiin koodaamista, ja tehtiin erilaisilla ohjelmointityökaluilla valoinstallaatioita. Lisäksi hankkeeseen kuului tiedekerhoja, sekä leirejä alakoululaisille. Hankkeen myötä
tiedekerhot jäävät elämään osana 4H:n toimintaa. Kiitos
kaikille hankkeeseen osallistuneille!
4h-yrittäjät
Uuraisten alueella toimii monenlaista nuorta 4H-yrittäjää
koiran hoidosta aina pihatöihin ja tietokonehuoltoon asti.
Yrittäjät ja lisätiedot löydät nettisivuiltamme.
valon kylä tulee jälleen 22.10.2021! Tapahtuman
suunnittelu on kesken, joten vielä on aikaa vaikuttaa ohjelmaan. Voit tulla kertomaan ideasi 13.9. klo 17 - 18.30
Nuokkarilla järjestettävään suunnittelutapaamiseen. Ilmoittaudu tapaamiseen etukäteen viestillä Micaelalle p.
040 194 7810. Toivottavasti mahdollisimman moni paikallinen yrittäjä, yhdistys tai yksityishenkilö tulisi paikalle. Mikäli kyseinen aika ei sovi, soita ja sovitaan aika tai poikkea
4H:n toimistolla! Valon kylään voi osallistua myös valaisemalla oman pihapiirinsä esim. jouluvaloin jo lokakuussa!
Tuodaan yhdessä valoa pimeään ja tehdään Valon Kylästä
koko Uuraisen yhdistävä tapahtuma!

1 0¨
uuraisten
raiku
1921-2021

1921-2021

harrastamisen sUomen mallin tarkoitus on tarjota
jokaiselle lapselle maksuton harrastus. Kerhoissa ei ole kerho-, eikä tarvikemaksua. Suomen mallissa yhdistyvät lasten
ja nuorten kuuleminen harrastustoiveista, olemassa olevien hyvien käytäntöjen ja toimintatapojen koordinoiminen
sekä koulun, kunnan ja harrastustoimijan yhteistyö.
Ilmoittautuminen löytyy samalta sivulta, kuin tavallisten
4H-kerhojen ilmoittautumiset. Kerhotarjonnasta voi koota lapselle mielekkään kokonaisuuden yhdistelemällä 4Hkerhoja ja Harrastamisen Suomen mallin kerhoja.
syksyn leffaillat
Syksyn ensimmäinen leffailta on perjantaina 5.11. koulukeskuksen auditoriossa. Seuraa tiedotusta tarkemmista
aikatauluista yhdistyksen nettisivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Elokuviin on vapaa pääsy. 4H-nuorten kioski!
avoin työpaikka
Etsimme iltapäivätoimintaan, sekä kerhoihin (vähintään
18 v) sijaista. Työhön koulutetaan. Kerhotyötä tarjolla
viikoittain. Lisäksi meillä on tarjolla harjoittelijalle paikka,
johon kuuluu mm. kerhonohjausta ja tapahtumien suunnittelua. Lisätiedot sähköpostilla tai soittamalla.
RAIKU
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voimistelua
ja urheilua

kerhokalenteri 2021 - 2022
Robokerho 1-3 lk
(Kyynämöinen)
klo 13.30-15

Peli- ja koodaus taso2

Safkasankarit kattaa

(Koulukeskus) 5-6 lk maailman (Koulukeskus)
4-5 lk klo 17-19
klo 16.30-17.30

Liikkakerho 1-3 lk Oikarin 4H-kerho 1-4 lk Tiedekerho 4-6 lk
(Päiväkoti Helmi)
(Hirvanen)
(Hirvanen)
klo 17.30-19
klo 17.30-18.30
klo 17.30-19
Välipala-ja leikki-kerho
(Hirvanen) 1-3 lk

klo 17.30-18.30

Liikkakerho 7-9 lk
(Hirvanen)
klo 18.30-19.30

Robokerho 1-3 lk
(Hirvanen)
klo 17.30-19

Höytiän 4H-kerho
1-4 lk (Höytiän koulu)
klo 15-16.30
Välipala- ja leikkikerho
1-3 lk (Hirvanen)
klo 17.30-18.30
Liikkakerho 4-6 lk
(Hirvanen)
klo 17.30-18.30

