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Muistio 3/2022 
Järjestöjen ja toimijoiden yhteiskokous  
 
6.9.2022 klo 18,  Kunnanvirasto  
 
Käsitellyt asiat  

1 .  Kokouksen avaaminen  
- Vapaa-aikasuunnittelija avasi kokouksen.  

2.  Tapahtumat  
- Syksy 2022  

o Ikäihmisten vesijumppa 29.9. klo 12  
o Syysretki 18.10.2022 Salamajärvi  
o Syysretki 12.11.2022 Jyväskylän KT Suruttomat 

o Valon kylä pe 28.10.2022 
▪ Martat osallistuvat valonkylään, Micaela kertoi mitä 

ollaan suunniteltu.  Kokous 21.9. klo 9-11 valonkylään 
liittyen tapaaminen jotka haluavat tulla olisi hyvä 
miettiä yhdessä. 

o Lasten ilmaisutaidon työpajat syysviikolla 

▪ 9-12 -vuotiaille ma-ti 
▪ 13-18 -vuotiaille ke-pe  

o Itsenäisyyspäivän juhla 

▪ juhlapuhuja Juha Valkama 

▪ Ukrainalaisten mukaan ottaminen 

o Muut tapahtumat, kunnan etusivulla 
tapahtumakalenteri ,  Mari toivoi l isää tapahtumia 
kalenteriin.  Kiepin messut 19.11 klo 10-14, Oskari 
näytelmä 29.9. & 6.10.2022 klo 18.30 

o Martoilla suunnitelma järjestää käsityökurssia, haluttaisiin 
käsityöopetusta, yksinkertaisia käsitöitä kurssimuotoisesti 
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o Aineettoman kulttuuriperinnön taltiointi  EU 
agendalla mahdollisuus saada materiaaleja ja 
listaus koko EU:n tapahtumiin.  

o Suomen luonnon päivä 26.8.2023. Ajateltu hiihtomajalle. 
Voisi kiertää kaikki kyläkunnat vuorollaan ja olisi 
halukkuutta miettiä alueen toimijoita aina mukaan. 
 

3. Uuraisten viikko  
- Ajankohta kesällä 2023  

o keskusteltiin, että olisiko Uuraisten viikko 29 
(15.7.-23.7.2023) vai viikko 30 (22.7.-30.7.2023). 
Ralli  on 3.-6.8. Todettiin, että ensi vuonna 
Uuraisten viikkoa voisi esittää viikolle 30.  

- Taru Kukkonen esitteli Uuraisten viikon kyselyn tuloksia  
- Keskusteltiin iltatorin mahdollisuudesta kyselyn perusteella 

- Jolloin osallistumassa voisi olla paikalliset bändit vaikka 
perjantai-iltana ja jatkuisi sitten toripäivän muodossa sekä 
lauantai-iltana omalla osuudellaan ja joulutori, syystori, 
kevättori, ja sitten toripäivät, kirpparitorit (Hietaniemen torin 
tyyliin)  

- Pohdittiin Uuraisten viikon organisaatioryhmän 
perustamisesta. Ensimmäinen kokoontuminen 
marraskuussa 2022. Minna Vilenius kutsuu ryhmän 
koolle.   

 
4.  Ajuri-hanke 

- Striimaus-koulutus kunnnanvirastolla 12.9. klo 12-16 
- Etätapahtumatuotanto-koulutus 3.10. klo 12-16  
 

5.  Muut esille tulevat asiat  
- Liikuntateko 2022 (Lokakuu 2022 aikana)  
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- Perhekeskuksen tilat voi vuokrata, vuokra ei maksa 
tässä vaiheessa. Avaimen saanti perhe-keskuksesta  

- Senioreiden digihanke, Ulla Lehtoranta ottaa vastaan torstaisin 
ja homma laajenee edelleen koskien alueellista yhteistyötä. 
Digivireät Humankin kanssa yhteistyöhön. 

- Ukrainalaiset ovat tulleet Uuraisille 

- 12.11. Selmassa Marrasmarkkinat 

- JouluSelma tulossa  
- Tapahtumamainoksia voi tuoda myös Postille 

- Kuntamarkkinoinnista tietoa Minnalle 

  
6. Seuraava  järjestöjen kokous  

- Seuraava järjestöjen ja toimijoiden kokous pidetään ti 
29.11 .2022 klo 18 kunnanvirastolla.   
 
 
Muistion kirjasi 
 
 
Mari Sivil l    & Minna Vilenius 
Vapaa-aikasuunnittelija Kirjastonjohtaja ja 

kulttuurituottaja 
 

 


