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UUrainen –  Jyväskylä 

lähtö, klo perillä, klo AJOPÄIVÄT
06:50  07:40   ma-pe
07:25  08:50  koulupäivisin
08:05  08:55  ma-pe
11:05  11:50  koulupäivisin
13:00  13:50  ma-pe
15:00  15:45  ma-pe 
16:00  16:40  pe
17:15  17:50  su
17:25  18:15  koulupäivisin

Jyväskylä – UUrainen 

lähtö, klo perillä, klo AJOPÄIVÄT
08:00  08:45  koulupäivisin
09:10  10:00  ma-pe
12:45  13:25  ma-pe 
14:10  14:55  ma-pe 
15:40  16:25  koulupäivisin
16:15  16:55  ma-pe
18:20  19:00  pe
18:45  19:20  su
19:15  19:55  koulupäivisin

Vuoroja ajavat Uuraisten Liikenne, Jyväskylän Liiken-
ne, Peuran Liikenne, Soisalon Liikenne ja Pohjolan 
Matka. Sunnuntaivuoroja lukuunottamatta kaikilla 
linjoilla käy tunnistepohjainen matkakortti.

Linja-autoaikataulut 
Uuraisilta Jyväskylään  

ja takaisin

LeIkkAA TALTeen!

keLa-taksit Ja 
asiointikULJetUkset

tiLaa keLa-taksi nUmerosta 
0800 414 608 

UUraisten toivetaksinUmerot:
simo ahoLa    4541
vUokko kaistinen   4542
matti kokkiLan taksit  4481, 4482 ja   
      4018 (tilataksi)

tiLaa torstain 
asiointikULJetUs UUraisiLLe 

viimeistään keskiviikkoiLtana 

p. 0400 345 946 / simo 
p. 040 6851 953 / vUokko
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• Jo ennen Kela-taksin tilausnumeroon 0800 414 608
soittamista voit varmistaa haluamaltasi taksilta suo-
raan, onko hän vapaa tarvitsemanasi aikana. Voit 
varata paluumatkan samalla. Toivetaksin ollessa 
varattuna, kyytitilaus ohjataan välityskeskuksesta 
vapaana olevalle taksille. 

Sun Uurainen on Uuraisten uusi 
elinvoimasivusto osoitteessa 

sunuurainen.fi
Myös  kunnan kotisivuilta on linkki sivustolle.

sivuilta löydät:
• Uuraisten yritysluettelon
• Yrittäjän palvelut
• Työllisyyspalvelut
• Toimitilat ja -tontit
• Lomakkeen jolla, ilmoitat uuden yrityk-
sen mukaan tai muokkaat tietojasi
KÄY TUTUSTUMASSA!

VISIO
kestävällä kasvu-uralla

Uurainen on poikkeuksellisesti ollut lähes koko 
2000–luvun kasvukunta ja väestörakenteemme on hyvä 

ja visiomme on päästä takaisin kasvu-uralle.
kestävän kehityksen kasvu on mahdollista ja siitä meillä 
on näyttöä: Päästöt/asukas vähentyivät -25 % vuosina 

2005-2019 ja samaan aikaan väestömme kasvoi 
3100 asukkaasta 3700 asukkaaseen.

#kasvuuralla

ARVOT
inhimillinen

hyväntuulinen
Uudistuva

STRATEGIA

Strategian 1. vaiheessa käännämme katseemme kun-
taorganisaation toiminnan kehittämiseksi sujuvaksi. 
Toimintakulttuurimme mahdollistaa ja rohkaisee uu-
distamaan kaikkia keskeisiä palveluitamme ja toiminto-
jamme. Hyödynnämme digitaalisuutta niin, että se lisää 
arvoa palvelutoiminnassa ja -kohtaamisissa. Strategia-
kauden päättyessä olemme digiloikassamme pitkällä ja 
sujuvat palvelumme tekevät kotikunnastamme viihtyi-
sän ja aktiivisen paikan niin työnteolle, asumiselle kuin 
yrittämiselle. 

Strategiamme 2. vaiheessa käännämme katseemme 
kuntalaisiin, yrityksiin, 3.sektorin toimijoihin sekä vapaa-
ajan asukkaisiin. Rakennamme viihtyisää, hyvinvoivaa ja 
kestävää Uuraista. Monin eri tavoin lisäämme hyvinvoin-
tia ja kannamme myös vastuuta sekä itsestä että asuin- 
ja toimintaympäristöstämme. Aktiiviset ja viihtyvät asuk-
kaat ja yrittäjät rakentavat yhteisöllisyyttämme.

#sujuva

#viihtyisä

#tunnettu
Strategian 3. vaiheessa kohdistamme huomion ulos-
päin ja tehdään Uuraista tunnetuksi. kuntaviestinnän 
ja -markkinoinnin avulla lisäämme Uuraisten #tunnet-
tuutta ja vetovoimaa. kannustamme kaikki uuraislaiset 
mukaan viestimään ylpeästi erityisesti somekanavissa ja 
tykkäämään ja kertomaan tarinoita #sujuvasta ja #viih-
tyisästä Uuraisista. Hyödynnämme ansaittua mediaa ja 
viestimme modernisti. Tuotamme myös potentiaalisille 
uusille asukkaille, työntekijöillemme ja yrittäjille kunnas-
tamme, tonteistamme ja vapaa-ajan mahdollisuuksis-
tamme laadukasta tarinaa ja markkinointimateriaalia.

UURAISTEN KUNNAN 
STRATEGIA 2030

Suunnitteletko 
yritystoiminnan 
aloittamista?  
Ota yhteyttä, 
autamme sinut 
eteenpäin.

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

yritysidea.fi

suunnitteletko yritystoiminnan aloittamista?
ota yhteyttä, autamme sinut eteenpäin.

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

yritysidea.fi

UUraisten kirJasto
 
Palveluajat  Omatoimiajat
MA 13 – 19  8 – 13, 19 – 21
TI 10 – 17  8 – 10, 17 – 21
KE 12 – 17  8 – 12, 17 – 21
TO 10 – 17  8 – 10, 17 – 21
PE–SU –  8 – 21
 

Omatoimiasioinnin ikäraja on 15 vuotta. Omatoimi-
asiointiin tarvitset keski-kirjastojen kirjastokortin ja 
pin-koodin, jolla kirjaudut sisään. 

Aukiolopoikkeukset mahdollisia tapahtumatuotan-
non, koulutusten, kouluyhteistyön tms. takia.

noudata kirjastossa asioidessasi suositeltuja turva-
välejä ja hygieniamääräyksiä. kirjastossa ei tule asi-
oida flunssaoireisena. Esillä on desinfiointivälineitä.

kirjaston aukioloajoissa on otettu huomioon mah-
dollisimman hyvin aluehallintoviraston ohjeistus 
sekä kirjaston henkilöstöresurssi.
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• Asiointikuljetuksissa aika Uuraisten keskustassa 
on noin 1-2 tuntia, jonka jälkeen paluukyyti kotiin.

• Asiointikuljetuksen hinta määräytyy linja-autotak-
san mukaan.



uuraisten kunta tiedottaa » Torstaina 13.01.2022  » Sivu 08PAIKALLISUUTISET

Kaikki asuntomme ovat rivitaloasuntoja 
ja sijaitsevat lähellä keskustan palveluja.
Muun muassa seuraavat asunnot odottavat asukkaitaan:

• Tilkkulantie 8 D 17  2H+K+S,  54 m2  vuokra: 543,03 €/kk
• Oskarintie 6 C 12   2H+K+S, 50 m2  vuokra: 497,98 €/kk
• Nevatie 2 B 12    3H+K+S, 75 m2  vuokra: 748,46 €/kk
• Niittylammentie 10 C 11  2H+K+S, 61 m2  vuokra: 592,80 €/kk

Lisätietoja vapaista asunnoista antaa tekninen isännöitsijä.

UURAISTEN 
VUOKRATALOT OY

UUraisilla on nyt rUnsaasti 
viihtyisiä vUoKraKoteja vapaana!

UlKoliiKUntapalvelUt

• Keskuskentän jääalueet; kaukalo ja tenniskentillä 
sijaitseva ”avojää” ovat luisteltavissa. Kentällä on läm-
mitetty parakkikoppi luistinten vaihtoon ja tavaroiden 
säilytykseen. Koppi on avoinna arkisin aamusta klo 21 
saakka, viikonloppuisin ja pyhinä klo 12–18. Kentällä on 
valot päivittäin klo 6.15–22.
• Hirvasen, Höytiän ja Kyynämöisten koulujen jää-
alueet ovat luisteltavissa.
• Jokihaaran kyläyhdistyksen ylläpitämä kaukalo on 
luisteltavissa. Kaukalon valot saa päälle ja pois kopista, 
joka on avoinna käyttäjille.
• Luistelualueet ovat läpi talven käytettävissä sääolojen 
sallimalla tavalla.
• Luistelualueiden koppien aukiolo voi muuttua kauden 
aikana koronatilanteen heikentyessä.
• Uuraisilla ei tällä hetkellä ole vesistöjen luonnonjäille 
tehtyjä luistelualueita.

• Keskuskentän valaistu latu ja Aittovuoren valais-
tut ladut ovat käytettävissä. Aittovuoren Rantaraitilla 
toinen reuna myös kävelijöille sopivaa, tampattua väy-
lää. Muuten kävelijöitä ja muilla kuin suksilla liikkujia 
pyydetään pysymään poissa hoidetuilta latualueilta. Uu-
raisilla ei tällä kaudella ole käytettävissä koirahiihtoon 
suositeltavia latuja.
• Hiirolan latu on hiihdettävissä. tehlon latu on hiih-
dettävissä pian.
• Hirvasen alueen valaistu latu on käytettävissä.
• Höytiän ja Kyynämöisten koulujen ladut ovat käy-
tettävissä pian.
• Jokihaaran laduista rummakkomäen peltolenkki ja 
Nauttiaisen-Mustikkamäen ladut ovat hiihdettävissä.

• Oikarin päiväkoti Helmen parkkipaikan lähettyviltä La-
homäen tienhaarasta lähtee lumikenkäilyyn soveltu-
va tampattu polku. Polku johtaa Minnan laavulle, jon-
ne pääsee patikoimaan myös kävellen Itärajantietä.

• TulossA uuraisten vapaa-aikapalveluiden ja jär-
jestöjen/seurojen palveluina ja tapahtumina: latu-
retki Tehlolle talvilomalla, patikkaretki Minnan laavulle 
laskiaissunnuntaina, rusettiluistelu Jokihaarassa laski-
aistiistaina, hiihtokoulut lapsille Hirvasella ja keskustas-
sa, hiihtokoulu aikuisille, mahdollinen lasten hiihtoleiri 
Marjoniemessä talvilomalla.

sisäliiKUntapalvelUt

Sisäliikuntamahdollisuudet vapaa-aikapalveluiden ja jär-
jestöjen/seurojen palveluina sekä sisäliikuntapaikkojen 
käyttömahdollisuudet suhteutetaan voimassa oleviin 
aluehallintoviraston ja kunnan oman työryhmän pää-
töksiin koronarajoituksista. Kunnan liikuntapalveluiden 
tiedotteet ajankohtaisesta tilankäytön, vakiovuorojen, 
kuntosalin käytön ja tapahtumien tilanteesta löytyvät 
Uuraisten kunnan kotisivuilta ja kunnan sekä vapaa-ai-
kapalveluiden sosiaalisen median kanavista.

nUorisopalvelUt

• Nuokkarin toimintaa on suunnattu eri iltoina 5.-6.-luok-
kalaisille ja 7.-luokkalaisille - 17-vuotiaille nuorille.
• Nuorisopalveluiden suomen harrastamisen malli 
-hankkeen kerhot yhteistyössä Uuraisten 4H-yhdistyk-
sen kanssa (Katso viereisen sivun ilmoitus).
• Nuorisopalveluiden toiminta suhteutetaan voimassa 
oleviin aluehallintoviraston ja kunnan oman työryhmän 
päätöksiin koronarajoituksista. Mikäli lasten ja nuorten 
harrastustoimintaa päädytään rajoittamaan, koskettaa 
se myös Nuokkarin avointen ovien toimintaa ja kerho-
toimintaa.

www.uurainen.fi

Uuraisten kunta 
Uuraisten kunnan vapaa-aikapalvelut 
Uuraisten kunnan tekninen toimi

vapaa-aikapalvelut

UUraisten KUnta myy entisen 
päiväKoti joKilaivan Kiinteistön

Jos tarvitset tilaa, avaruutta ja paljon neliöitä ympä-
rillesi niin tämä on sinulle. Tilaa voit muunnella tar-
peittesi mukaan. Lisää huoneita saat kätevästi väli-
seiniä rakentamalla. 
Takapihan puolella sisäänkäynnin yhteydessä on 
tilava ”kuraeteinen”. Erittäin toimiva ja tarpeellinen 
perheessä missä on lapsia tai koiria. 

Katso lisää: etuovi.com Kohdenumero 518756

Rivitalo 
137 m², 3 h, k, kh, 
kh / wc, 2 wc, var
Kuusitie 2 A, 
Jokihaara. 
Rakennusvuosi
1992
59 000 €

esiopetUKseen haKeminen 
luKuVuoNNA 2022–2023
Hakuaika elokuussa 2022 alkavaan maksuttomaan 
esiopetukseen on 31.1.–13.2.2022. Elokuussa 2022 
esiopetuksen piiriin kuuluvat kaikki vuonna 2016 synty-
neet lapset sekä pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä 
olevat vuonna 2017 syntyneet. Lisäksi esiopetus koskee 
niitä seitsemänvuotiaita, joiden perusopetuksen aloitta-
mista on lykätty vuodella. Perusopetuslain mukaisesti 
jokaisen lapsen tulee osallistua esiopetukseen ja vastuu 
osallistumisesta on huoltajalla.

Kaikkiin esiopetuspaikkoihin haetaan sähköisesti 
kunnan nettisivuilla: Kasvatus ja koulutus –> Hake-
minen esiopetukseen uurainen.fi/kasvatus-ja-koulutus/
varhaiskasvatus-ja-esiopetus/varhaiskasvatuksen-sah-
koinen-asiointi/

Jos lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi täydentävää 
varhaiskasvatusta, sitä haetaan samalla, kun haetaan 
esiopetukseen. Lapsella on oikeus maksuttomaan esi-
opetuskuljetukseen Sivistyslautakunnan (7.8.2019) linja-
usten mukaisesti.

koronatilanteen salliessa
kaikille avoin 

sabävuoro 
tiistaisin klo 19.30 - 21 

 koulukeskuksen liikuntasalissa, 
kaksi lohkoa. 

20 euron kausimaksu. Kunnan työntekijöille 
työantajan tarjoamaa tykytoimintaa.

uuraisten Vuokratalot, yhteystiedot:

• Tekninen isännöitsijä Markus Malmikallio, p. 040 709 4086, markus.malmikallio@uurainen.fi
• Toimitusjohtaja, isännöitsijä Taru Rytkönen, p. 0400 842 296, uvt@tsrtalouspalvelut.fi
• Kiinteistönhoitaja Kaisu Ahonen (ark. 7–15.30), p. 040 662 1068, kaisu.ahonen@uurainen.fi
• Kiinteistöhuollon päivystys, Uuraisten kunnan tekninen päivystys, p. 0400 541299

vanhUs- ja erityisryhmien palvelUt
Esimiesten yhteystiedot:

Kaisa taUriainen
vanhus- ja erityisryhmien palvelujohtaja               
p. 040 528 2593, kaisa.tauriainen@uurainen.fi  
Toimisto: Virastotie 4, uurainen
 
mirKKa simonen
palveluesimies
kotihoito ja ennaltaehkäisevät palvelut
p. 040 6672497, mirkka.simonen@uurainen.fi
Toimisto: Virastotie 2, uurainen

tiina saariKosKi
palveluesimies
vanhus- ja erityisryhmien palvelut
p. 050 4404 445, tiina.saarikoski@uurainen.fi
Toimisto: Keksijänpolku 3, uurainen

Käytä ääntäsi toimivien palvelujen puolesta!

AluEVAAlIT 2022 uuRAIsTEN KuNNAssA

sekä ennakko- että vaalipäivän äänestyspaikkana 
on uuraisten kunnanvirasto, Virastotie 4, uurainen

varsinainen vaalipäivä on 
sunnuntaina 23.1.2022 klo 9–20.

ENNAKKoÄÄNEsTYs 12.1. – 18.1.2022. 
Ennakkoäänestyspaikka on avoinna: 
ke 12.1.– pe 14.1.2022  klo 10–15 
la 15.1. – su 16.1.2022  klo 10–14 
ma 17.1. – ti 18.1.2022  klo 10–18

Äänestäjä on velvollinen esittämään selvityksen henkilöllisyy-
destään. Poliisilta saa äänestämistä varten maksuttoman väliai-
kaisen henkilökortin, jos henkilöllä ei ole muuta henkilöllisyyttä 
osoittavaa asiakirjaa. Sitä haettaessa tarvitaan kaksi passikuvaa.

Noudata näitä ohjeita äänestyspaikalla
• Pidä riittävä etäisyys muihin ihmisiin.
• Huolehdi käsien puhtaudesta. Käytä käsihuuhdetta.
• Käytä kasvomaskia tai visiiriä, jos se on mahdollista. 
• Jos haluat, voit tuoda mukana oman kynän.
• Jos sinulla on hengitystieoireita, odota niiden paranemista 
ennen kuin äänestät ennakkoon.

LISÄTIETOA Uuraisten keskusvaalilautakunta, p. 040 772 8545 
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Kiinnostaako palokunta harrastuksena? 
Jos täytät tänä vuonna 12, tule mukaan heti kun 
koronatilanne sallii, toivottavasti jo helmikuussa. 

HARJOITUKSET 
torstaisin klo 18 paloasemalla (Hitsaajantie 6, Uurainen)

Tervetuloa uudet ja vanhat nuoret! 
Lisätietoja: p. 045 3316817, mika.moilanen@hotmail.fi

Facebookissa: Uuraisten VPK nuoret

 
Vesiosuuskunta       uurainen
Etäluettavat vesimittarit
Vesiosuuskunta Uurainen tulee talven aikana vaihtamaan kiinteistöjen vesimittarit 
etäluettaviin mittareihin. Asennuksen sujuvoittamiseksi osuuskunnan hallituksen jä-
senet tulevat kiertämään kaikki kiinteistöt, joilla on käytössään osuuskunnan talous- 
ja/tai jätevesi.
Vierailuista sovitaan aina osakkaan kanssa etukäteen.

Vesimaksut 2022
Vesiosuuskunta Uurainen on päättänyt nostaa jäteveden käyttömaksua 0,19 €/m3 
(sis. alv.) 1.5.2022 alkaen. Korotus perustuu Uuraisten kunnan päätökseen korottaa 
jäteveden käyttömaksuja 5,8 % 1.1.2022 alkaen. Korotus koskee ainoastaan jäteveden 
käyttömaksuja, talousveden käyttömaksu ja kiinteät perusmaksut sekä huoltomaksu 
säilyvät ennallaan. Osakkaille toimitetaan erillinen tiedote joko kirje- tai sähköpostilla, 
jos osakas on täyttänyt osakastietolomakkeen.

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 lomakkeen jo täyttäneille.

Vesiosuuskunnan www- ja facebook-sivut
Osuuskunnan www-sivut pidetään jatkuvasti ajan tasalla. Samoin päivitämme osuus-
kunnan Facebook-sivustolle ajantasaiset tärkeät tiedotteet.

Lue koko tiedote Osuuskunnan www-sivuilta: vesioskuurainen.fi, josta löydät myös 
muuta hyödyllistä tietoa.
Osuuskunnan päivystyspuhelin 040 5321175 auttaa ja neuvoo.

UURAISTEN 4H-YHDISTYS
Mansikkamäentie 2, Uurainen
Uudet www-sivut: uurainen.4h.fi. Olemme myös facebookissa ja instagramissa!

Toiminnanjohtaja Micaela Raudasoja  p. 044 194 7810, micaela.raudasoja@4h.fi
Kerhotoiminta Heikki Eloranta   p. 045 866 8275, 4h.uurainen@gmail.com
Iltapäivätoiminta 
Santtu Koivunen, kirkonkylä  p. 044 556 9235, kirkonkylan.iltis@gmail.com
Päivi Saarinen, Hirvanen    p. 044 556 9445, hirvasen.ilttis@gmail.com

Kerhotoiminta
Kevään kerhot pyörähtävät käyntiin 17.1. 
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! 4H-yrityksen voi perustaa 13-27-vuotias nuori. Yrityksen perustaminen on 
maksutonta, mutta sinun tulee olla 4H jäsen.
Kevään leffaillat
Järjestämme perinteisesti leffailtoja koulukeskuksen auditoriossa. Pyrimme järjes-
tämään kaksi leffailtaa kevään aikana, mikäli tilanne sen sallii. Seuraa tiedotusta 
sosiaalisessa mediassa tai meidän nettisivuillamme.
Kesäleirit
Kesäkuussa pidämme kesäleirejä 1-6-luokkalaisille lapsille ainakin kirkonkylällä ja 
Hirvasella. Ilmoittautuminen leireille aukeaa viimeistään toukokuussa nettisivuillam-
me. 

Elämämme pyörii tämän 
vieläkin jatkuvan epidemi-
an kanssa. Poikkeuksel-
lisina ja vaikeina aikoina 
koemme myös yhteenkuu-
luvaisuutta ja huolta toisis-
tamme. Toivottavasti pa-
laamme mahdollisimman 
pian siihen vanhaan ja 
totuttuun, jossa saimme 
vapaasti tavata ja kohdata 
ystäviämme ilman erilaisia 
suojavarustuksia. 

Edelleen on turvattava myös yhdistyksemme toiminnan jatkuminen. Jäsenmaksu on 
yksi jolla yhdistys kattaa toiminnan kulujaan. Yhdistyksemme jäsenmaksut ovat varsin 
maltillisia, vähän yli euro kuukautta kohden jäsenelle. Näin ajatellen hyvin pieni meno-
erä jäsenelle, mutta iso asia yhdistykselle.

EläKElIITON pAIKAllISYHDISTYKSEN JäSENENä
• pääset nauttimaan paikallisyhdistysten retkistä, 
monista aktiviteeteista ja yhteisöllisyydestä
• voit harrastaa liikuntaa tai kulttuuria
• voit tavata samanhenkisiä ihmisiä
• voit osallistua erilaisiin tapahtumiin
• voit toimia muita tukevana vapaaehtoisena.

Katse on suunnattava eteenpäin ja toimintaa on kehitettävä tulevaisuudessa. Yksi 
suositeltava tapa on pienryhmät, jossa voidaan järjestää turvallista yhdessäoloa mie-
lenkiintoisen teeman ympärillä.
Samoin yksinäisyydestään kertovaa on syytä kuunnella; hänelle kohtaaminen ja kuul-
luksi tuleminen voivat olla harvinaisuuksia. Ole reippaasti yhteydessä hallituksen jäse-
niin ja kysy kaikesta toiminnasta ja ehdota uusia toimintamuotoja. Kaikki palaute on 
tervetullutta. 

TOImImmE Tällä HETKEllä KORONAN EHDOIllA. 
KAIKKI TOImINTA pERUTTU TAmmIKUUN AJAN
Ohjelmasta ja tapahtumista tiedotetaan joka viikko PaikallisUutisten seurapalstalla.
Puheenjohtaja Simo Koskisen puhelinnumero on 0400 975 443.
Yhdistyksen nettisivut ovat osoitteessa elakeliitto.fi/yhdistykset/uurainen
ja Facebook-sivut osoitteessa Eläkeliiton Uuraisten yhdistys ry.
Toimintaamme normaalitilanteessa:
• KERHO joka toinen viikko klo 13 seurakuntakodilla.
• ELÄKELÄISTEN VUORO kuntosalilla lauantaisin klo 10–11.
• KEILAILU joka toinen tiistai Saarijärven keilahallissa klo 13.
Yhteyshenkilö Mirja Hiekkanen p. 040 737 6950.
• BOCCIA torstaisin klo 15–16.30. Yhteyshenkilö Reijo Länkinen, p. 044 440 1221.
PALAUTATHAN vapaaehtoistyö- ja kuntokortit sihteerille tai PaikallisUutisten toimis-
toon. Tammikuussa palauttaneiden kesken arvotaan yllätyspalkinto. 
Vapaaehtoistyö- ja kuntokortteja vuodelle 2022 saa PaikallisUutisten toimituksesta.
Eläkeliiton PIKEEPAITOJA myynnissä Simolla. 
Värit musta, vihreä ja harmaa, kaikkia kokoja. Hinta 20 €.
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Kasvatus ja perhetyö

päiväKerhot ovat 3–5-vuotiaiden lasten kerhotoi-
mintaa. Kerhoryhmät tukevat lapsen kasvua ja kehitys-
tä sekä kehittävät sosiaalisia taitoja. Kerhossa lapsi saa 
kristillistä kasvatusta ja luo yhteyden kotikirkkoonsa ja 
sen työntekijöihin. 
Päiväkerhoryhmiin ilmoittautuminen tapahtuu alkusyk-
systä. Päiväkerhopaikkoja voi tiedustella seurakunnan 
lastenohjaajilta.

perheKerho on aikuisten ja lasten yhteinen kohtaa-
mispaikka. Perhekerhoon voivat tulla äidit, isät, mum-
mit, vaarit sekä päivähoitoväki lapsineen. Perhekerhossa 
saamme hiljentyä yhdessä arkitouhujen keskellä ja viet-
tää 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-vuotiai-
den lasten koteihin. 
Lapselle lähetetty syntymäpäiväkortti ja sen mukana tu-
leva tiedote haluaa toivottaa tervetulleiksi mukaan seu-
rakunnan toimintaan.

seurakunnan varhaiskasvatustyö palvelee ja tukee 
päivähoitoa sekä esiopetusta lasten kristillisen kas-
vatuksen alueella. Uuraisilla on perinteeksi muodostu-
nut lasten joulu- ja pääsiäishartaudet sekä seurakunnan 
työntekijöiden muut vierailut eri lapsiryhmissä. Lisäksi 
on tehty yhteistyötä erilaisten kirkkovierailujen ja -tapah-
tumien merkeissä.

Jumalanpalvelukset pidetään pyhä- ja juhlapäivinä pää-
sääntöisesti klo 10 kirkossa. 

erityisiä jumalanpalveluKsia 
ja muita tapahtumia
 
su 6.2. Kynttilänpäivän seurakuntakotimessu klo 13
su 27.2. Laskiaissunnuntain perhekirkko klo 10 
ja Yhteisvastuutapahtuma
su 6.3. Seurakuntakotimessu klo 13 
Ke 23.3. Kehtolaulukonsertti klo 18.30
su 27.3. Marian ilmestyspäivän messu klo 10, 
mukana Ripari 1
su 3.4. Seurakuntakotimessu klo 13
su 10.4. Palmusunnuntain messu klo 10, mukana Ripari 2
ma 11.4. Ahtikirkko yhdessä Rauhanyhdistyksen kanssa 
klo 19, mukana RY:n rippikoululaisia  
to 14.4. Kiirastorstain messu klo 19 
pe 15.4. Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus klo 10
la 16.4. Pääsiäisyön messu klo 23
ma 18.4. 2. Pääsiäispäivän jumalanpalvelus klo 12
su 1.5. Vappupäivän seurakuntakotimessu klo 10
la 7.5. Seurakunnan kuorojen kevätkonsertti 
klo 17 srk-kodilla
su 15.5. Kaatuneitten muistopäivän jumalanpalvelus klo 10
to 19.5. Eskareiden kevätkirkko klo 18
su 22.5. Kummin kaa -luontokirkko klo 12 Marjoniemessä
to 26.5. Helatorstain kirkko klo 18, isosten siunaaminen

Pääsiäisen jumalanpalveluksista ja tapahtumista lisää 
PaikallisUutisissa, Sisä-Suomen lehdessä ja internet- ja 
Facebook-sivuilla.

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 kes-
kiviikkoisin klo 10–12. Voit myös varata oman ajan.

• PErhEasiain nEUvottElUkEskUs p. 044 774 7052, 
Matarankatu 1, Jyväskylä. Perheasiain neuvottelukeskus 
auttaa keskisuomalaisia pareja ongelmatilanteissa. Pal-
velut ovat maksuttomia ja kaikille avoimia. 

lähetystyö perustuu Jeesuksen antamaan lähetys-
käskyyn. Kristillinen lähetystyö kutsuu yhteyteensä kaik-
kia ihmisiä ympäri rajojen. Lähetystyöhön kuuluu paitsi 
evankelioimista myös ihmisten kokonaisvaltaista autta-
mista. Uuraisten seurakunta tukee Marja Alastalon työtä 
Botswanassa sekä Francistownin kummipäiväkodin toi-
mintaa Botswanassa.
Kelloperän, Kotaperän, Kyynämöisten, salmelan ja 
kirkonkylän ompeluseurat tukevat tekemiensä käsi-
töiden, leivonnaisten ym. myynnillä diakonia- ja lähetys-
työtä. Kokoontumispaikat ja -ajat ilmoitetaan Paikallis-
Uutiset-lehdessä ja seurakunnan kotisivuilla. 
Lämpimästi tervetuloa! 

aiKuistyö
• Naisten ja miesten illat, lisää kirkollisissa.

uuraisten seurakunta
– Avoimin sydämin kotikirkko kutsuu, kotiseurakunta palvelee –

Hei! Me olemme 
Pablo ja Penelope ja 

meidät, sekä monta muuta 
mukavaa kaveria tapaat 
Uuraisten seurakunnan 

päivä- ja perhekerhoissa. 
Tule mukaan!

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

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

Kirkkoherra Antti Toivio   040 518 1125 
(vapaapäivät ma ja ti)
Talouspäällikkö Hannu Kokkonen 
Kanttori Jonna-Mari Koikkalainen  044 779 3707
Nuorisotyönohjaaja Merja Kinnunen 040 575 7700
Diakoni-lähetyssihteeri Henna Parhiala  040 869 8730
Vastaava lastenohjaaja Pia Jylhä  040 578 8183
Seurakuntamestari Pertti Ruuska  040 518 1127 
(vapaapäivät ti ja ke)
Seurakuntasihteeri Riikka Kotilainen         040 522 2010

Torstaisin 
YhTeinen aamu 
klo 10–11.30 
Aamuhartaus, kahvittelua 
ja jutustelua. Aamupalalla 
vapaaehtoinen maksu. 

diakonian viikkoToiminTa 
uuraisTen seurakunTakodilla

lapsi on ihana aina!
eKavauva-ryhmä

Ensimmäisen lapsen odotus ja syntymä ovat elämässä 
ainutlaatuista aikaa. Ekavauva-ryhmä on kohtaamis-

paikka vanhemmille ja vauvoille. 
Ryhmä tarjoaa vanhemmille mahdollisuuden jakaa 

kokemuksiaan ja tutustua samassa elämäntilanteessa 
oleviin vanhempiin. Toiminnan järjestäjinä ovat seu-

rakunta, 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

”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 26.1., 23.2., 23.3., 20.4. ja 11.5. 

lisätietoja pialta tai merjalta.

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: 25.1.; 15.2.; 8.3.; 22.3. ja 26.4.
• nuorten illat tiistaisin klo 15.15–16.30 Seurakuntako-
dilla seuraavasti: 1.2.; 22.2.; 15.3.; 5.4. ja 3.5.
• Ke 20.4. rippikoululaisten yhteisvastuu-lipaskerä-
ys kirkonkylän alueella klo 15–18.
• la 29.1. rippikoululaisten retki Sydän Gospel –ta-
pahtumaan Laukaaseen klo 16–22.

musiiKKityö

• koUlUikäistEn kUoro 
harjoittelee tiistaisin klo 13.40–14.40 Hirvasen koulun 
musiikkiluokassa, Reppulenkki 6, Kangashäkki. Tieduste-
lut ja ilmoittautumiset kanttorille p. 044 779 3707. 
• kirkkokUoro 
harjoittelee keskiviikkoisin klo 18–20 seurakuntakodilla. 
Lisätietoja kirkkoherralta p. 040 518 1125.
• varttUnEEt-kuoro on matalan kynnyksen kuoro, jo-
hon ovat kaikentasoiset laulajat tervetulleita. 
Tällä hetkellä Varttuneet toimii projektiluontoisesti. 
Lisätietoja kuoronjohtaja Samulilta p. 040 5566 238.

Kaikkiin musiikkiryhmiin ovat tervetulleita laulamaan 
sekä uudet, että vanhat laulajat! 

Viikolla 9 ei viikkotoimintaa. 

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

uuraisten helluntaiseuraKunta 
Kuukantie 17

• jUmalanPalvElUs sunnuntaisin yleensä klo 11, 
joskus klo 16. Yleensä pyhäkoulu jumalanpalveluksen 
aikana.
• rUkoUsillat tiistaisin klo 18.30 seurakunnan tiloissa 
sekä kodeissa Kyynämöisillä ja Höytiällä, Israel-rukousil-
ta kerran kuussa.  
• lähEtyskirPPUtori torstaisin klo 9 – 15 ja kahvio 
klo 9 – 14, EU-ruokakassien jako.
• jUnnUilta lauantaisin kerran kuussa 2.-6. -luokkalai-
sille Nuokkarilla.
• Tapahtumia lapsille, varhaisnuorille ja nuorille järjeste-
tään satunnaisesti.
• Erityistilaisuuksia on aika ajoin, esimerkiksi konsertteja 
ym. sekä myyjäisiä lähetystyön hyväksi.
• Tilaisuuksista ilmoitetaan PaikallisUutisissa sekä seu-
rakunnan netti- ja facebook-sivuilla.

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


