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UURAISTEN VAPAA -AIKAPALVEL UI DEN JÄRJESTÖ- JA 

TOIMIJATIEDOT E  
 
 
TIEDOTTEEN AIHEET 
1. Kutsu järjestöjen ja toimijoiden yhteiskokoukseen 
2.  Avustushaku liikunta-, kulttuuri- ja nuorisotoimintaan käynnistyy 
3.  Muita avoinna olevia avustus- ja rahoitushakuja 
4.  Ajuri-hanke on käynnistynyt, kouluttautujia etsitään 
5.  Uuraisten viikko 2022 
6. Vapaa-aikatyöryhmä aloitti kaksivuotiskautensa 
7.  Vapaa-aikasuunnittelijan ja kirjastonjohtaja-kulttuurituottajan rekrytoinnit 
8.  Auditorion elokuvalisenssi järjestöjen ja toimijoiden käytettävissä 
9.  Kunnan tapahtumakalenteri ja muu tiedottaminen 
 

 
1. Kutsu järjestöjen ja toimijoiden yhteiskokoukseen 

Järjestöjen ja toimijoiden yhteiskokous järjestetään Teams-etäkokouksena 
keskiviikkona 2.2.2022 klo 17. Ennakkoilmoittautumisella (vapaa-
aikasuunnittelijalle) mahdollisuus osallistua myös kunnanvirastolla 
kunnanhallituksen huoneessa. Linkki etäkokoukseen avautuu tästä ja se on 
tämän tiedotteen saatesähköpostissa ja kunnan kotisivuille tallennetussa 
järjestötiedotteen kopiossa. 
 
Kokousaiheina mm.: 
- käynnissä olevat avustus- ja rahoitushaut 
- Ajuri-hankkeen kouluttautujat 
- Uuraisten viikko 2022 

 
2.  Avustushaku liikunta-, kulttuuri- ja nuorisotoimintaan käynnistyy 

Uuraisten kunta jakaa liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriavustuksia yhdistyksille 
ja muille toimintaa järjestäville yhteisöille. Avustustoiminnan tarkoituksena 
on tukea kuntalaisten hyvinvointia edistävää toimintaa ja palvelutarjontaa 
sekä vapaata kansalaistoimintaa. Avustuksia haetaan kunnan vapaa-
aikapalveluista ajalla 28.1.-28.2.2022. Harkinnanvaraisista avustuksista 
päättää sivistyslautakunta maaliskuun kokouksessaan. 

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_MmMyMTI2MjAtYTk4NC00YWY4LWI2ZjMtZjk4NmJhZmYxMTAx%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%252212e2db7f-900a-4c01-9ed0-363ebd9baa46%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25228ba092f8-2c4f-46a0-b92d-8c914aebd829%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=9d543c3f-897d-4324-ab85-32170d45082d&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
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Hakuohje ja -lomake julkaistaan 28.1.2022 kunnan kotisivuilla osoitteessa 
https://uurainen.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/yhdistykset/avustukset-ja-
toimitilat/. 
 

3.  Muita avoinna olevia avustus- ja rahoitushakuja 
1. JyväsRiihen Virtaa-teemahanke innostaa kylissä toimivia yhteisöjä 

uudenlaiseen aktiivisuuteen, olipa kyseessä oman lähiympäristön 
kunnostus, mahdollisuudet virkistäytymiseen, liikuntaan tai luonnossa 
liikkumiseen. Hankkeilla luodaan uusia harrastus- tai 
virkistysmahdollisuuksia, mahdollistetaan toiminnan laajentamista tai 
saadaan mukaan uusia käyttäjiä. Alahankkeissa tehtävien investointien 
kustannuksiksi hyväksytään suunnittelukulut, materiaalit, rakennus- tai 
asennustyö sekä koneet, kalusto ja laitteet. 

 
Rahoitusta voivat hakea Jyväskylän maaseutualueella, Laukaassa, 
Muuramessa tai Uuraisilla toimivat yleishyödylliset ja rekisteröidyt 
yhdistykset, seurat tai säätiöt. Alahankkeiden hakuaika on 18.1.–10.2.2022 
ja lisätietoa rahoitushausta löydät tästä linkistä. 
 

2. Suomen Kulttuurirahaston Keski-Suomen rahasto jakaa apurahoina yh-
teensä 685 500 euroa. Haku päättyy torstaina 10. helmikuuta klo 16. Apu-
rahoja voidaan myöntää Keski-Suomessa asuville ja/tai syntyneille haki-
joille sekä maakunnassa tapahtuvaan ja/tai siihen kohdistuvaan työs-
kentelyyn. 
 
Apurahoja voi hakea kaikille aloille tieteelliseen ja taiteelliseen työskente-
lyyn sekä niistä aiheutuviin kuluihin Apurahoja voi hakea myös erikois-
kohteisiin, joita ovat kotiseututyöhön liittyvät hankkeet, kärkihanke ja Tai-
detta kaikille -apurahat. Kotiseututyöksi katsotaan esim. kotiseudun pai-
kalliskulttuuri- ja kulttuuriperintöhankkeet kuten kulttuuriperinnön tallen-
nus, kulttuuriperinnön esitteleminen, kaupunki- ja kaupunginosakulttuu-
rin edistäminen sekä paikallisyhteisöjen ja -yhdistysten historiikit, näytte-
lyt ja tapahtumat. Lisätietoa apurahojen hausta löytyy tästä linkistä. 

 
4. Ajuri-hanke on käynnistynyt, kouluttautujia etsitään 

Ajuri on Keski-Suomen kunnissa toimivien kulttuuri- ja vapaa-
ajanpalvelujen tarjoajien digiosaamisen kehittämisen hanke. Ajuri-
hankkeen tavoitteena on parantaa Keski-Suomen kunnissa toimivien 

https://uurainen.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/yhdistykset/avustukset-ja-toimitilat/
https://uurainen.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/yhdistykset/avustukset-ja-toimitilat/
http://www.keskisuomenmaaseutu.fi/leader-toiminta/leader_jyvasriihi/leader-toiminta/virtaa-teemahanke
https://skr.fi/ajankohtaista/keski-suomen-rahaston-apurahahaku-kaynnissa-apurahoja-jaossa-685-500-euroa
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kulttuuri- ja vapaa-ajanpalveluita tarjoavien tahojen digitaalista tuotanto-
osaamista. 
 
Hankkeen kohderyhmänä ovat kuntatoimijoiden lisäksi 3. sektorin ja vapaan 
kentän toimijat, sekä itsensä työllistäjät. Covid-19 epidemia sulki kuntien 
asukkailta harrastukset, kulttuuri- ja vapaa-ajanpalvelut ja kävi ilmeiseksi, 
ettei palveluntarjoajilla usein ole riittävää osaamista, laitteistoa tai 
uskallusta siirtää toimintaa joko osin tai kokonaan verkkoon. Hanke tarttuu 
juuri tähän haasteeseen kouluttamalla osallistujia järjestämään laadukkaita 
digitaalisia tuotantoja, jotta palvelut olisivat jatkossa paremmin 
saavutettavissa. 
 
Hankkeen avulla myös lisätään kuntalaisten osallisuutta sekä ehkäistään 
yksinäisyyttä ja syrjäytymistä, jota luopuminen erilaisista harrastuksista on 
väistämättä aiheuttanut. 
 
Hankkeeseen haetaan kouluttautujia Uuraisilla. Kunnan kouluttautujien 
(vapaa-aika-, kirjasto- ja nuorisopalvelut) lisäksi mukaan toivotaan 
paikallisia järjestöjen ja muiden toimijoiden edustajia. Ilmoittauduthan 
mukaan, tai kysyt rohkeasti lisätietoja vapaa-aikasuunnittelijalta! 

 
5. Uuraisten viikko 2022 

Uuraisten viikkoa 2022 vietetään 18.-24.7.2022. Uuraisten viikon kyläilta 
järjestetään tänä vuonna Jokihaarassa maanantaina 18.7. Uuraisten viikon 
tapahtumia järjestävät perinteisesti kunnan alueen järjestöt ja muut toimijat 
yhteistyössä kunnan kanssa. Kunnan päätapahtuma Uuraisten viikolla on 
Toripäivä lauantaina 23.7. Mahdollisesta kotiseutujuhlan järjestämisestä 
sunnuntaille 24.7. ei ole vielä päätetty. 
 
Uuraisten viikolle suunniteltuja järjestöjen ja muiden toimijoiden tapahtumia 
voi lähettää vapaa-aikasuunnittelijalle sähköpostitse ja niitä aloitetaan 
kokoamaan yhteen järjestöjen ja toimijoiden kokouksessa 2.2.2022. Vapaa-
aikapalvelut toivoo avointa yhteistyötä ja suunnitelmien yhteen sovittamista 
tapahtumien tuottamisessa. 

 
6.  Vapaa-aikatyöryhmä aloitti kaksivuotiskautensa 

Uuraisten kunnan vapaa-aikatyöryhmä on aloittanut kaksivuotiskautensa 
syksyllä 2021. Vapaa-aikatyöryhmä on kunnan sivistyslautakunnan 
nimeämä toimielin, jonka käsittelyyn järjestöt ja toimijat voivat osoittaa 
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asioita tai aloitteita. Vapaa-aikatyöryhmä tekee tarvittaessa esityksiä ja 
kannanottoja sivistyslautakunnalle ja muille kunnan toimielimille. 
 
Vapaa-aikatyöryhmän käsittelyyn toivottavat asiat voi osoittaa vapaa-
aikasuunnittelijalle, joka toimii työryhmän sihteerinä. Muut työryhmän 
jäsenet ovat Erkki Kupari (pj), Petri Haaksluoto (varapj), Hanna Lahtinen, 
Mikko Nieminen, Jari Hotti, Ari Ahonen, Essi Paananen ja Raili Hytönen. 

 
7.  Vapaa-aikasuunnittelijan ja kirjastonjohtaja-kulttuurituottajan 

rekrytoinnit 
Uuraisten kunnassa on avoinna 28.1.2022 saakka rekrytoinnit vapaa-
aikasuunnittelijan ja kirjastonjohtaja-kulttuurituottajan toistaiseksi voimassa 
oleviin virkoihin 1.4. alkaen. Vapaa-aikasuunnittelija Milla Ukkonen on siirtynyt 
toisiin tehtäviin ja sijaisensa Eeva-Maria Nousiaisen sijaisuus on voimassa 
31.3.2022 saakka. 
 
Vapaa-aikasuunnittelijan työnkuva keskittyy jatkossa nuorisopalveluiden 
hallinnointi- ja esihenkilötehtäviin, sekä liikuntapalveluiden 
hallinnointitehtäviin. Tämän lisäksi työnkuvassa säilyy kunnan hyvinvointi- ja 
ehkäisevän päihdetyön koordinaattorina toimiminen sekä viestintätiimin 
vetäjän ja järjestöyhdyshenkilön vastuutehtävät ym. toimeen kuuluneet 
tehtävät. Haussa painotetaan kiinnostusta kunnan viestintään ja luonto- ja 
ulkoliikuntapaikkojen kehittämiseen. Kulttuuripalveluiden hallinnointitehtävät 
siirtyvät 1.4. alkaen kirjastonjohtaja-kulttuurituottajan työnkuvaan. 
 
Toivomme runsasta kiinnostusta ja onnistuvia valintoja virkoihin ja niiden 
myötä uudistumista ja uudistamista toimialallemme! 
 

8. Auditorion elokuvalisenssi järjestöjen ja toimijoiden käytettävissä 
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-
aikasuunnittelijalle elokuvalisenssin käytöstä. Lisenssi ei sisällä esitettävien 
elokuvien hankintaa, vaan hankinnasta vastaa tapahtuman järjestäjä (DVD, 
BluRay ja suoratoistopalveluiden elokuvat soveltuvin osin). 

 
9.  Kunnan tapahtumakalenteri ja muu tiedottaminen 
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Järjestöt ja toimijat voivat tiedottaa toiminnastaan ja tapahtumistaan 
kunnan kotisivujen tapahtumakalenterissa. Tiedotusmateriaali ja mainokset 
pyydetään toimittamaan hyvissä ajoin ennen alkamisajankohtaa vapaa-
aikasuunnittelijalle. 

 
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. 
 

mailto:eeva-maria.nousiainen@uurainen.fi

