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Sun uurainen
sunuurainen.fi 

Uuraisten 
elinvoimasivusto 

Sivuilta löydät:
• Yritysluettelon
• Yrittäjän palvelut
• Työllisyyspalvelut
• Toimitilat ja -tontit
• Lomakkeen, jolla ilmoitat 
uuden yrityksen mukaan 
tai muokkaat tietojasi.

KÄY TUTUSTUMASSA!

UURAISTEN KIRJASTO
Topintie 2
asiakaspalvelu p. 050 440 4418. kirjasto@uurainen.fi

Kesäaukiolot 30.5.-28.8.2022 
Palveluajat  Omatoimiajat
MA 12 – 15  8 – 12, 15 – 21
TI 12 – 15  8 – 12, 15 – 21
KE 12 – 15  8 – 12, 15 – 21
TO 12 – 15  8 – 12, 15 – 21
PE–SU –  8 – 21
 
UURAISTEN VIIKOLLA KIRJASTON KESÄPÄIVÄ 20.7.
Kirjaston omatoimiviikot 25.7.-5.8.2022, 
omatoimiasiointi käytössä klo 8–21.
Muutokset aukioloissa ovat mahdollisia ja niistä 
tiedotetaan mm. kirjaston fb-sivuilla ja kotisivuilla 
www.uurainen.fi

UURAISTEN UUDEN
URhEIlUKENTäN AvAJAISET
sunnuntaina 5.6.2022 klo 10-16
klo 10   Jalkapallo-otteluita
klo 11-13   Urheiluseurojen ja järjestöjen tehotunti, 
   mm. yleisurheilua, sprinttisuunnistusta,
    patikkatesti, Gymnaestrada-tapahtumatanssi, 
   frisbeegolf, palloilua, mölkkyä 
klo 13   Askel-kampanjan palkintojen jako
klo 13-14  Kakkukahvitarjoilu ja Kirkkokuoro esiintyy
klo 13.30-14  Ministeri Petri honkosen puhe ja kentän avaus
klo 14-16  Jalkapallo-ottelu FCv Feeniks YJ - MP

Kaiken ikäisille ohjelmaa ja tekemistä. 
Lapsille mm. katuliitumaalausta ja tehtävärata. 
Pelastuslaitos paikalla esittelemässä kalustoaan. 
Paikan päällä makkaramyyntiä. 
Tule viihtymään urheilukentälle. 

TerveTuLoa!

 

Lämpimästi tervetuloa 

Uuraisten 
perhekeskuksen 
avajaisiin 
Ovet ovat avoinna kaikille! 

Paikka: Virastotie 4  
(Kunnanviraston alakerta, 
entinen Osuuspankin tila) 

Ajankohta: Keskiviikko 1.6.2022 

Aika: klo 12-15 

 

Kyläkeskuksen osoite Hepomäentie 2, Höytiä
Vapaa pääsy.

järj. Höytiän kyläyhdistys

LauLuiLta HöytiäLLä
pe 17.6.2022 klo 18.00

Jukka Ohra-aho laulattaa,
Sirkka Salminen lausuu.

Lettuja ja nokipannukahvia.

tervetuloa!

UURAISTEN 
KUNTA 
TIEDOTTAA

UURAISTEN
MATONPESUPAIKKA 

on jälleen 
käyttökunnossa. 

Pesupaikka 
sijaitsee 

Koivuharjuntiellä.

höpä
Lastentapahtuma höytiällä 
Uuraisten viikolla 
la 16.7.2022 klo 12-15

Lasten

• Teatteriesitys klo 13
Maailman ympäri 80 päivässä 
Liput 5 € (alle 3 v. ilmaiseksi), 
ovelta tai ennakkoon 
paikallisUutisten toimituksesta
(Virastotie 2, UURAINEN) 1.7. alkaen. 

• Kepparikisat klo 14
ilmoittaudu Irinalle p. 050 4141 262
tai paikan päällä klo 12-13

• Skuuttitaitorata 
• pomppulinna
• Elämyspolku
• Lasten taidenäyttely
• Ilmainen lastentarvikevilttikirppis
• puhveteista monenlaista herkkua!

järj. höytiän kyläyhdistys

TERVETULoA!
VApAA pääSy!
Kyläkeskuksen osoite höytiäntie 634, höyTIä
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MYÖS KESÄLLÄ!
Kaikille avoin 

SabÄvuoro 
tiistaisin klo 19.30–21 

 koulukeskuksen liikuntasalissa, kaksi lohkoa. 

Kausimaksu 20 €. Kunnan työntekijöille 
työnantajan tarjoamaa tykytoimintaa.

vapaa-aiKapaLvELut
LiikuntaLeirit 1-6 -LuokkaLaisiLLe
 
• 6.-10.6. klo 10-15, Uuraisten Koulukeskuksella
• 13.-17.6. klo 10-15, Hirvasen koululla

Ohjelmassa leikkejä, pelejä, liikuntalajeja. 
Tarkempi leiriohjelma julkaistaan leirin alkaessa
Leirimaksu 35 € leiriläiseltä sis. päivittäin yhden lämpi-
män aterian, leiriohjelman ja vakuutuksen. Leirimaksu 
maksetaan käteisellä tai pankkikortilla leirin alkaessa.
 
Ilmoittautuminen 30.5. mennessä 
mari.sivill@uurainen.fi tai p. 040 585 7784
Tarvittavat tiedot: lapsen nimi, syntymäaika, osoite, al-
lergiat, huoltajan nimi ja puhelinnumero, sekä muut ter-
veiset ohjaajille. 
MUKAAN MAHTUU 30 ENSIN ILMOITTAUTUNUTTA.
järj. Uuraisten vapaa-aikapalvelut ja yhteistyökumppanit

UImaKoUlUt 27.6.-1.7.
5 vuotta ja sitä vanhemmat lapset

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

Alkeisryhmä on tarkoitettu uimataidottomille, jatkoryh-
mä uima-alkeet osaaville. Maksu 15 €/ uimakoululainen.

Uimakouluun ilmoittautuminen 20.6. mennessä 
mari.sivill@uurainen.fi. tai p. 040 585 7784.
Laita ilmoittautumiseen lapsen nimi, ikä, ja mihin ryh-
mään lapsi osallistuu. Kuhunkin ryhmään mahtuu 10 
ensimmäiseksi ilmoittautunutta. 
järj. Uuraisten Vapaa-aikapalvelut ja 
opetuksen Jyväskylän Aalto ry.

uLkoLiikunta-aLueet
KesKUstan UrHeIlUKenttä 
vuorot kesällä 2022: 
• Ma  Jalkapallo (Uuraisten Raiku)
• Ti  Pesäpallo (Uuraisten Urheilijat) 
• Ke  Yleisurheilu (Uuraisten Urheilijat)
• To  Jalkapallo (Uuraisten Raiku)
• Pe  Pesäpallo (Uuraisten Urheilijat) 
• Su  klo 17–19, Yleisurheilu (Uuraisten Urheilijat)

Vakivuorot, satunnaiset varaukset, pelit ja kilpailut ilmoi-
tetaan liikunta-alueidenhoitajalle kauden alussa tai hy-
vissä ajoin ennen varausta. Lisätietoja ja kentän varaus-
tilanne kunnan nettisivuilla.

Urheilukentän käyttö ohjatusti / omatoimisesti ke-
säkuussa tiistaisin ja torstaisin klo 10–14 
Yleisurheilukenttä käytössä ohjatusti tiistaisin ja tors-
taisin klo 10–14  ajalla 7.-30.6. Mahdollisuus käyttää ur-
heilukentän varusteita ja liikkua kentällä. Paikan päällä 
vapaa-aikasuunnittelija.  

KYläKentät
• Hirvanen reppulenkki 6, 
• Höytiä Höytiäntie 632, 
• Kyynämöinen talasniementie 15

Säännöllisiä ja satunnaisia käyttövuoroja kesäkaudelle 
voi varata vapaa-aikatoimesta. Muina aikoina kentät va-
paassa käytössä klo 7-21. Lisätietoja ja kenttien varausti-
lanne kunnan nettisivuilla. 

UImarannat (1.6. alkaen)
• 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

VanHUs- ja 
erItYIsrYHmIen PalVelUt
 
YHteYstIedot

Kaisa tauriainen, 
vanhus- ja erityisryhmien palvelujohtaja
p. 040 528 2593, kaisa.tauriainen@uurainen.fi
Toimisto: Virastotie 4, Uurainen

Heli Hirvonen, palveluesimies
p. 050 4404 445, heli.hirvonen@uurainen.fi
Toimisto: Keksijänpolku 3, Uurainen

taru Pulkkinen, palveluohjaaja, erityisryhmät
p. 040 095 2256, taru.pulkkinen@uurainen.fi

niina liedevaara
Palveluohjaaja, ikääntyvien palvelut
p. 040 096 9076, niina.liedevaara@uurainen.fi

 

KesKUstelUIlta lasten ja nUorten 
Liikunnasta uuraisiLLa 

 30.8.2022 Koulukeskuksella. 
Tervetuloa mukaan keskustelemaan. 

sIsälIIKUntaPaIKat
kuntosaLi
Kuntosali suljettu 6.-7.6. kuntosalin siivouksen vuoksi. 

Vuorojen haku
Koulukeskuksen liikuntasalin, kuntosalin ja Nuokkarin 
syyskauden 1.8.-31.12. vakiovuorot ovat haettavissa 
8.6. mennessä. Vuorot haetaan sähköisellä lomakkeella  
uurainen.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/tilavaraukset/
ohjatut kuntosalitunnit alkavat ma 5.9.

nuorisotoimi
nuokkari avoinna 25.5.-23.6.
• keskiviikkoisin ja torstaisin klo 15–19  
Nuokkari suljettu heinäkuun ajan.  
Nuokkari aukeaa syksyllä viikolla 32. 

Aloita tiistaiaamusi liikkuen

aaMuvEnYttELY 
kesäkuussa tiistaisin klo 9–10 
urheilukentällä (7.-28.6.) 
Venyttelyn pitää kunnan 
vapaa-aikasuunnittelija Mari Sivill 

Venyttely on maksuton ja kaikki kuntalaiset, 
mökkiläiset ja kunnassa vierailevat 
ovat tervetulleita mukaan!

uuraiStEn viiKKo 2022
la 16.7.        klo 12–15 Lasten HÖpÄ, 
  Teatteriesitys Maailman ympäri 80 päivässä (liput 5 €, alle 3 v ilmaiseksi),    
  kepparikisat, skuuttitaitorata, vilttikirppis ym. järj, Höytiän kyläyhdistys, os. Höytiäntie 634.
  klo 20 KaSinon tanSSit 
  järj. Uuraisten Raiku & Uuraisten Eläkkeensaajat, os Hakkaraismäentie 64.

ma 18.7.  klo 18-22 JoKiHaaran KYLÄiLta, SaiJa tuupanEn, B.O.O.G -bändi, 
  Alpo Norolan taidenäyttely, Risto Harvian museoauto, pelejä, puffetteja, 
  jätskiä ym. Aila Paloniemi juontaa. järj. Jokihaaran kyläyhdistys, os. Höytiäntie 1.

ti 19.7.  klo 18 antin aMpaiSu -hyväntekeväisyysjuoksu urheilukentällä, 
  järj. Antti Toivio, os. Urheilutie 8.
  klo 18.30 bingo järj. Uuraisten Nuorisoseura, os. Saarijärventie 1.
  
ke 20.7.  KirJaSton KESÄpÄivÄ
   Kirjaston esittely tasatunnein 14, 15 ja 16, esittelyn jälkeen satutuokiot. 
  klo 18 LauLuiLta Leinikinpuistossa 
  järj. Uuraisten seurakunta ja Uuraisten helluntaiseurakunta, os. Oikotie.
  klo 18–21 KoKo pErHEEn HEvoStapaHtuMa
  järj. Uuraisten Hevosystäväinseura, os. Hiirolantie 427.

to 21.7.  klo 18 EKin Kuppi -jalkapalloturnaus urheilukentällä järj. Uuraisten Raiku, os. Urheilutie 8.

pe 22.7.  klo 18.30 itÄ-LÄnSi pesäpallo-ottelu urheilukentällä
  järj. Uuraisten Urheilijat, os. Urheilutie 8.

la 23.7.  klo 9–14 toripÄivÄ uuraiStEn toriLLa
  toripaikkavaraukset p. 0500 488 812/Jyrki Taipale, toripaiva@uurainen.fi
  Yllätysohjelmaa, palkitsemisia, Vuoden 2022 uuraislaisen julkistus.
  roMpEtori uKrainan HYvÄKSi, Helluntaiseurakunta, os. Kuukantie 17
  klo 13 nappuLaoLYMpiaLaiSEt, urheilukenttä, järj. Uuraisten Raiku, os. Urheilutie 8.
  klo 12 FriSbEEgoLF-kilpailu, järj. Disc Golf Club Uurainen, os. Rinnetie 7.
  klo 18 KESÄiLLan KonSErtti kirkossa, LEEa Ja aino MattiLa
  Järj. Uuraisten seurakunta ja Uuraisten kunta, os. Kirkkotie 1.

su 24.7.  klo 10 pErinnEKirKKo Järj. Uuraisten seurakunta, os Kirkkotie 1.
  klo 18 oSKari-näytelmä Kynkkälässä, liput 15/10/5 €
  Järj. Kyynämöisten seudun kyläyhdistys ja näytelmäkerho, os Multiantie 684.

Tapahtumiin on vapaa pääsy, ellei toisin ole ilmoitettu. 
Muutokset mahdollisia, seuraa ilmoittelua somessa: 
Uuraisten viikko, Uuraisten kunta, Uuraisten vapaa-aikapalvelut.
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UURAISTEN 
4H-YHDISTYS
Yhteystiedot:
Uuraisten 4H-yhdistys 
Mansikkamäentie 2, 41230 Uurainen, uurainen.4h.fi
Toiminnanjohtaja Micaela Raudasoja 
p. 040 1947 810, micaela.raudasoja@4h.fi
Olemme myös Facebookissa ja Instagramissa!

4H-YHDISTYKSEN PÄIVÄLEIRIT
Leirit virittävät kesäfiilikseen! Järjestämme kesän alussa 
monia erilaisia leirejä alakouluikäisille lapsille, näillä lei-
reillä vielä tilaa:
• Koulukeskuksen 1-6 lk tiedeleri: 13.6.-17.6. 
(Ohjaajana Heikki)
• Koulukeskuksen 1-6 lk monitoimileiri: 13.6.-17.6. 
(Ohjaajana Santtu, tähän leiriin sisältyy ruoka)
Leirimaksu 35 €, sis. vakuutuksen ja materiaalit. 
Leiripäivät ovat klo 10–15. 
Ilmoittautuminen nettisivujemme kautta.

HAKU SYKSYN 
ILTAPÄIVÄTOIMINTAAN
Uuraisten 4H-yhdistys toimii palveluntuottajana Uurais-
ten kunnassa koululaisten iltapäivätoiminnan järjestä-
misessä. Iltapäivätoiminta tarjoaa virikkeellistä ja turval-
lista toimintaa lapsille koulupäivän jälkeen. 
Ryhmät ovat Uuraisten koulukeskuksella ja Hirvasen 
koululla. Haussa ensisijalla ovat 1.–2.-luokkalaiset lap-
set 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 Uurais-
ten 4H-yhdistykselle, osoitteeseen Mansikkamäentie 2, 
41230 Uurainen.

ELÄKKEENSAAJAT 
AKTIIVISIA KESÄLLÄKIN
Uuraisten Eläkkeensaajat ry kutsuu sinut mukaan 
kesätoimintaan. 
Pelaamme koko kesän mölkkyä Leinikkipuistossa ja 
beach volleyta Pikku-Kuukan puistossa. 
Kesäohjelmaamme kuuluu myös tänä kesänä kesämat-
ka, joka tehdään Kotkan seudulle juhannuksen jälkei-
sellä viikolla. Matkalla tutustutaan mm. Kotkan moniin 
upeisiin puistoihin, Ylämaan jalokivikylään, vanhaan 
Loviisaan ja Malmgårdin kartanolinnaan kreivi Henrik 
Creutzin opastuksella. Siihen ehdit vielä ilmoittautua ja 
mukaan pääsee, vaikka et ole yhdistyksen jäsen. Kesään 
kuuluu myös yllätyksellinen sokkomatka elokuussa. 
Toki Uuraisten viikon toripäivillä olemme myyntikojun 
takana sekä Kasinon tansseissa ravintolatiskin takana. 
Näistä kaikista löydät tarkempaa tietoa PaikallisUutisten 
seurapalstalta viikoittain ja kotisivuiltamme. 
Tulethan mukaan! 

www.uurainen.elakkeensaajat.fi

UURAISTEN LIINAT
KESÄJUMPAT

PUISTOJUMPPA 
Leinikinpuistossa keskiviikkoisin klo 18.30–19.30, 
vaihtuvat ohjaajat.
1.6.-29.6.
 

SANNAN JUMPPA 
Pikkulan rannassa torstaisin klo 10–11
23.6.-21.7. 

Ota kesäjumppiin rento mieli, 
juomapullo ja jumppamatto.

Jumpat maksavat 5 €

Tervetuloa kaikki mukaan!

OSKARI
Näytelmän esitykset Kynkkälässä 
(Multiantie 684)
• HELATORSTAI 26.5. klo 14 ja 18
• to 9.6. klo 19  
• Uuraisten viikolla su 24.7. klo 18

KAIKEN KANSAN JUHANNUSKOKKO 
pe 24.6. kentän rannassa (Talasniementie 20). 
Kokko syttyy klo 20 mikäli sääolot 
ja muut rajoitukset sallivat.

4H-YRITYKSET
Viime vuonna lukuisat uuraislaiset nuoret pystyivät työl-
listämään itsensä 4H-kesäyrityksellä. 4H-yritys on nuoril-
le 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 to-
teuttamaan matalalla kynnyksellä. Yrityksen voi perus-
taa 13-28-vuotias nuori. 

4H-yrittäjät tarjoavat kuntalaisille apua muun 
muassa pihatöihin, kodinhoitoon ja lastenhoitoon 
liittyen. Katso ajantasainen lista tänä kesänä Uurai-
silla toimivista 4H-yrityksistä: uurainen.4h.fi/4h-
yritys/4h-yritykset/

TORSTAITORIT
Uuraisilla on toripäivä joka torstai klo 8–15
Toripaikkamaksun keräämisen hoitaa Uuraisten 4H-
yhdistys ja kesäkaudella se on toripäivää kohden 10 €/
myyjä. Varainkeruun tuotot käytetään laadukkaan nuori-
sotoiminnan ylläpitämiseen koko kunnan alueella.

SUMMER PARTYT 3.6.
Perinteeksi muodostunut koulujen päätöstapahtuma 
järjestetään nuokkarilla perjantaina 3.6. Tapahtuma saa 
tukea Uuraisten kunnalta ja kaikki ohjelma on maksu-
tonta (pl. kioski), tarkempi sisältö löytyy mainoksesta 
joka on nähtävillä nettisivuillamme.
• Alakoulu klo 15–18, ohjelmassa pomppulinna, su-
mopuvut, kioski, aarteenetsintä, kasvomaalausta, 
kynsilakkausta, VR-lasit + pelejä ja paljon muuta! 
• Yläkoulu klo 18.30–21, ohjelmassa biljarditurnaus, 
pitsa/herkku buffa, VR-lasit + pelejä ja paljon muuta!

ILMOITTAUTUMINEN 
UURAiNEN.4H.fi

LISÄTIETOJA LEIREISTÄ 
045 866 8275

LEiRiMAKSU 35 €, 
SiS. VAKUUTUKSEN jA MATERiAALiT. 

HEIKKI ELORANTA
045 866 8275

4H.UURAiNEN@gMAiL.coM
iLMoiTTAUTUMiSET UURAiNEN.4H.fi

ÄSSÄKOKKIKURSSI
10.6. klo 9.30–11.30
Uuraisten koulukeskuksen 
kotitalousluokassa

Ässäkokkikurssit on suunnattu 8–12-vuotiaille 
lapsille. Kurssi on maksuton. 

Kurssilla valmistetaan maistuvaa arkiruokaa, iske-
tään kädet jauhoihin sekä harjoitellaan helppojen 
välipalojen kokkausta. Ruuanlaiton ohessa kursseilla 
keskustellaan terveellisyydestä, keittiöhygieniasta, 
lajittelusta ja kierrätyksestä. Sopivissa tilanteissa ver-
taillaan myös itse tehdyn ja valmiina ostetun ruuan 
hintoja.

Ässäkokeissa kantavana ajatuksena ovat iloinen yh-
dessä tekeminen, arjen ruokataidot, fiksu kuluttami-
nen ja satokausiajattelu. Valtakunnallisilla kursseilla 
opetetaan kekseliästä, sesonkien mukaista kasvis-
painotteista ja taloudellista ruoanlaittoa tulevaisuu-
den tekijöille.

ilmoittautumiset 
martat.fi/keski-suomi/tapahtumat/

YLEISURHEILUKOULUT
• Lasten yleisurheilukoulu (5-7-vuotiaat) 
keskiviikkoisin  klo 17–18
• Nuorten yleisurheilukoulu  (8-13-vuotiaat) 
keskiviikkoisin klo 18–19.30

SEURAKISAT 5-13 v sarjoin 
• 15.6. klo 18 aitajuoksu ja kuula/pallo 
• 13.7. klo 18 3-loikka ja pitkä matka 
• 10.8. klo 18 pikamatka ja pituus 
Ilmoittautuminen kentällä.

UURAISTEN MESTARUUSKISAT ke 10.8. klo 18, 
lajit ilmoitetaan myöhemmin.

Tervetuloa innostumaan yleisurheilusta 
Uuraisten uudella urheilukentällä!
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uuraisten seurakunta
– Avoimin sydämin kotikirkko kutsuu, kotiseurakunta palvelee –

Jumalanpalvelukset pidetään pyhä- ja juhlapäivinä 
pääsääntöisesti klo 10 kirkossa. 
Jumalanpalvelukset lähetetään myös suorana 
youtube.com/Uuraisten seurakunta kautta.

KESÄAJAN 2022 TOIMINTAA SEURAKUNNASSA

Erityisiä jumalanpalveluksia ja tilaisuuksia 
Su 5.6. Helluntain messu klo 18 mukana kirkkokuoro.
Su 12.6. Konfirmaatiomessu rippikoulu 1 klo 12.
La 25.6.  Juhannuspäivän jumalanpalvelus klo 10 kirkos-
sa ja klo 12 Hietasaaressa.
Su 3.7. Konfirmaatiomessu rippikoulu 2 klo 12.
Ti 19.7. Antin ampaisu -yhteisvastuujuoksu urheiluken-
tällä klo 18 (50 senttiä per/kierros).
Ke 20.7. Yhteislauluilta Leinikinpuistossa yhdessä hel-
luntaiseurakunnan kanssa klo 18.
La 23.7.  Mattilan sisarusten kesäillan konsertti klo 18.
Su 24.7. Perinnekirkko klo 10 mukana kirkkokuoro.
Su 21.8. Luomakunnan sunnuntain sanajumalanpalve-
lus klo 10.

Kesän muita tapahtumia
Ke 25.5. ja ke 24.8. klo 18 Naisten illat Huutoniemessä. 
Iltapalaa, saunomista ym. mukavaa! 
Lisätiedot Henna Parhiala p. 040 869 8730 tai 
Jonna-Mari Koikkalainen p. 044 779 3707
To 2.6. ja to 16.6. klo 10–12 
Kesäkahvila seurakuntakodilla.
Ti 7.6. klo 12 Diakonian leiripäivä Huutoniemessä. 
Ke 8.6. klo 13 Ompeluseuralaisten päivä Huutoniemessä.
To 9.6. Hautojen hoitopäivä klo 9–13, tarjoilu lähetys-
työn hyväksi, Puurusen puutarhan kukkamyynti. 
Pe 17.6. klo 13 Lähetystyön kesäkahvit, mukana Marja 
Alastalo ja terveiset Botswanasta.

DIAKONIA
Tiistailounas ja Yhteinen aamu kesälomalla, 
ti 16.8. alkaen jatketaan! 
Ruokakasseja jaetaan seurakuntakodilla keski-
viikkoisin klo 10–12. Seurakunnan diakoniatyö antaa 
hengellistä, henkistä ja aineellista apua.  Se on rinnalla 
kulkemista niin iloissa kuin suruissakin. Voit varata ajan 
diakoniatoimistoon tai sopia kotikäynnistä diakoni Hen-
na Parhiala 040 8698 730.

RIPPIKOULUTyö
Ripari 1: ma-la 6.-11.6. Marjoniemessä, 
konfirmaatio 12.6. klo 12 kirkossa.
Ripari 2: ma-la 27.6.-2.7. Marjoniemessä, 
konfirmaatio 3.7. klo 12 kirkossa.

KASvATUS JA PERhETyö

KESÄKERhOPÄIvÄT 3-5 -vUOTIAILLE 
(lapset synt. v.2016-2018) seurakuntakodilla.
Kesäkerhopäiviä vietetään seurakuntakodin leikkipihas-
sa touhuillen monenlaista mukavaa.
Piipahdamme välillä myös leikkimökkikirkossa tai sen 
ympäristössä leikkimässä. Sateen sattuessa myös päivä-
kerhotila sisällä on käytössämme. 
Kerhoon otetaan mukaan OMAT EVÄÄT ja muistathan 
huolehtia lapselle säänmukaisen ulkoiluvaatetuksen 
(myös päähine ja tarvittaessa käsineet). 
Lapsen voi ilmoittaa YHTEEN kesäkerhoon seuraavista 
päivävaihtoehdoista:  
• KESÄKERHO 1  ma-ti 13.-14.6. klo 9–13
• KESÄKERHO 2  ke-to 15.-16.6. klo 9–13
Ilmoittautuminen ke 8.6. mennessä lastenohjaaja Pia Jyl-
hälle,  pia.jylha@evl.fi tai p. 040 578 8183. 
Ilmoita lapsen nimi, syntymävuosi, vanhemman puhe-
linnumero sekä mahdolliset allergiat (kesäkerhossa her-
kuttelemme jätskeillä).

PERhEPÄIvÄT 
• pe 3.6., ti 7.6., to 9.6., ma 20.6. ja ke 22.6. 
klo 9–13 seurakuntakodilla. 
Tervetuloa aikuiset ja lapset tapaamaan toisia ja ju-
tustelemaan sekä leikkimään yhdessä. Leikkimistä 
leikkipihassa ja piha-alueella leikkimökkikirkon lähei-
syydessä (pallopelejä, kepparirata jne.). Mahdollisuus 
myös sisäleikkeihin. Aamupalaa tarjolla klo 9–10.30.                                                       
Perhepäivissä herkutellaan myös aina jätskeillä.  
Päiviin ei tarvitse ilmoittautua etukäteen.                                     
Lisätietoja Pialta.

Syksyn 2022 päiväkerhoon ilmoittautuminen avau-
tuu srk:n nettisivuilla ma 1.8. 
Päiväkerho- ja perhekerhot ja ekavauvaryhmän toiminta 
käynnistyy viikolla 35 (ma 29.8. alkavalla viikolla). Toimin-
nan alkamisesta tiedotetaan tarkemmin elokuussa srk:n 
nettisivuilla ja facebookissa.

MUSIIKKITyö
• Lapsikuoro aloittaa toimintansa viikolla 34. Harjoitus-
ten ajankohta vielä avoinna.
• Nuorisokuoro aloittaa toimintansa viikolla 35. Kuoro har-
joittelee keskiviikkoisin klo 18–19.30 seurakuntakodilla.
• Kirkkokuoro aloittaa harjoitukset viikolla 35. Kirkkokuo-
ro harjoittelee torstaisin klo 18–19.30 seurakuntakodilla. 
• Naiskuoro kokoontuu projektiluontoisesti. 
Lisätietoja ja ilmoittautumiset, kanttori, p. 044 779 3707.

hAUTOJEN hOITO 
Omaisesi haudan hoidot voit tilata suoraan Annukan vi-
herpalvelusta Annukka Pääkköseltä, p. 040 522 1805, tila-
ukset@annukan.fi tai annukan.fi/uuraistenhautausmaa. 
Nettisivuilla valmis sähköinen tilausvalikko hintoineen. 

Seurakunnan ilmoituslehdet: 
PaikallisUutiset (ke) ja Sisä-Suomen Lehti (ke).
Tapahtumatiedot myös netissä uuraistenseurakunta.fi

 

yhTEySTIEDOT
uuraistenseurakunta.fi ja 
Facebook Uuraisten seurakunta

Kirkkoherranvirasto ja muut seurakunnan tilat 
Seurakuntakodilla, Topintie 1. 
Kirkkoherranvirasto palvelee ma ja to klo 9–12, 
toimitus- ja tilavaraukset p. 040 522 2010 tai 
uuraisten.seurakunta@evl.fi 
Uuraisten kirkko, Kirkkotie 1

Kirkkoherra Antti Toivio  040 518 1125
Kirkkoherra vuosilomalla 4.7.-14.8 
Virallisena sijaisena toimii lääninrovasti 
Arto Viitala tai hänen sijaisensa  0400 540 490
Kanttori Jonna-Mari Koikkalainen 044 7793707
Taloustoimisto Hannu Kokkonen 044 794 9734
Seurakuntamestari   040 518 1127 
Nuorisotyönohjaaja 
Merja Kinnunen   040 575 7700
vuosilomalla 11.7.-14.8.
Vastaava lastenohjaaja Pia Jylhä 040 578 8183
vuosilomalla 11.7.-14.8.
Diakoni, lähetyssihteeri 
Henna Parhiala,    040 869 8730
vuosilomalla 23.6.-1.8.
Seurakuntasihteeri 
Riikka Kotilainen  040 522 2010

KesKi-suomen 
sosiaali- ja Kriisipäivystys 24 h 

p. 014 2660 149
Sosiaali- ja kriisipäivystys on ympärivuorokautinen välittö-
män avun tarpeeseen vastaava palvelu, joka järjestää kii-
reelliset ja välttämättömät sosiaalipalvelut, psyykkistä ensi-
apua heti kriisitilanteen jälkeen tai tekee akuuttia kriisityötä. 
Palvelut ovat tarkoitettu kaikenikäisille. Yhteyttä voi ottaa 
kuka tahansa tarvitessaan itse apua tai huomatessaan toi-
sen välittömän avun tarpeen.

Akuutissa tilanteessa soita hätäkeskukseen 112. 
Sosiaali- ja kriisipäivystyksen palvelut ovat 

asiakkaalle maksuttomia. 

KriisiKesKus mobile 
p. 044 7888 470

toiminta-aikamme on arkipäivisin 
ma-to klo 8– 20 ja pe klo 8–17

Mobilesta kriisiapua, kun
• elämässäsi on kriisi
• olet kokenut menetyksen
• olet kokenut väkivaltaa
• olet käyttäytynyt väkivaltaisesti tai olet huolissasi omasta 
käyttäytymisestä
• sinulla on itsetuhoisia ajatuksia
• olet joutunut tai epäilet joutuneesi rikoksen uhriksi
• kohtaat työssäsi asiakkaita, jotka ovat kokeneet kriisin ja 
haluat konsultoida ja/tai ohjata asiakkaita kriisi-, väkivalta-, 
Linity- ja/tai rikosuhripäivystystyöhön.

Valtakunnallisesti eri kuntien asukkaat voivat ottaa 
yhteyttä myös Suomen Mielenterveysseuran 

Valtakunnalliseen kriisipuhelimeen ympäri vuorokauden.

p. 09 2525 0111

uuraisten 
helluntaiseurakunta 

Seuraa tarkempaa ilmoitteluamme seurakunnan ke-
säajan toiminnasta ja erityistilaisuuksista nettisivuilla, 
Facebook-sivuilla ja PaikallisUutisissa.

• Sunnuntaisin jumalanpalvelus klo 11

• Tiistaisin rukousilta klo 18.30, ei heinäkuussa

• Torstaisin lähetyskirpputori klo 9–15 
ja kahvio klo 9–14

• Olemme mukana heinäkuussa Uuraisten viikol-
la: 20.7. LAULUILTA Leinikinpuistossa ev.lut. seu-
rakunnan kanssa ja 23.7. ROMPETORI Ukrainan 
hyväksi helluntaiseurakunnassa. 

Lisätietoja ja yhteydenotot:
Timo Koivisto, pastori, p. 0404 127 661, 
timo.koivisto@uuraistenhelluntaiseurakunta.org
Uuraisten helluntaiseurakunta
Kuukantie 17
www.uuraistenhelluntaiseurakunta.org

Seuraava Uuraisten kuntatiedote 
ilmestyy 7.9.2022

Lähetäthän materiaalit elokuun loppuun mennessä 
osoitteeseen kirjaamo@uurainen.fi tai ilmoitukset@
paikallisuutiset.fi, laita otsikoksi ”kuntatiedote”.


