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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  11:55  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  08:50  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  20:05  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

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 
KUNTA 
TIEDOTTAA

DIGIOPASTUSHANKE 
SYKSYLLÄ 2022!

• Uuraisten kunnankirjastossa jatkuu digiopas-
tushanke syys-lokakuussa senioreille tiistaisin, 
keskiviikkoisin tai torstaisin ajanvaraustoiveen 
mukaan. 

• Palvelu toimii ajanvarauksella, jolloin asiakkaille 
on varattu oma 40 minuutin henkilökohtainen pal-
veluaika.

• Asiakas voi ottaa mukaan joko oman puhelimen, 
tabletin tai vaikka kannettavan tietokoneenkin, jol-
loin digiongelmista voi kysyä tai keskustella kirjas-
totyöntekijöiden kanssa. Voit tutustua myös muihin 

kirjaston palveluihin. 
Vastaanottavana kir-
jastotyöntekijänä on 
Ulla Lehtoranta.

• Ilmoittauduthan 
etukäteen ja varaat 
aikasi kirjaston asia-
kaspalvelunumerosta  
p. 050 440 4418 tai pai-
kan päältä kirjastosta.

Osana Valon kylä 
-tapahtumaa

ILTAKIrjASTO 

28.10. 

KELA-TAKSIN TILAAMINEN 
UUraisilla

1. ENNEN KELA-TAKSIN TILAUSNUMErOON SOIT-
TAMISTA voit varmistaa haluamaltasi Uuraisten tak-
silta suoraan, onko hän vapaa tarvitsemanasi aikana. 
Muista kysyä myös paluumatkasta, sillä voit varata 
sen samalla.
Uuraisten kelakuljetuksia tekevat taksiautoilijat:
Simo Ahola    p. 0400 345 946
Vuokko Kaistinen   p. 040 6851 953
Matti Kokkilan taksit   p. 0400 179 384 
    p. 0400 449 986
Taksi Kokkila Oy  p. 040 7676 736

2. TÄMÄN jÄLKEEN SOITA Kela-taksin varausnume-
roon tilataksesi matkan, voit samalla varata myös 
paluumatkan.

KELA-TAKSIN VArAUSNUMErO ON 

0800 414 608
KErrO TILATESSASI TOIVETAKSISI NUMErO!
Uuraisten toivetaksinumerot ovat: 
simo Ahola   4541
Vuokko Kaistinen  4542
Seppo Lähteelä   4481 
(matalalattia, esteetön auto)
Erkki Kokkila   4482 
(matalalattia, esteetön auto)
Taksi Kokkila Oy 4033 
(inva-hissiauto, paari- ja pyörätuolivarustus)

Seuraava Uuraisten kuntatiedote 
ilmestyy tammikuussa 2023

Lähetäthän materiaalit vuoden 2022 loppuun mennessä 
osoitteeseen kirjaamo@uurainen.fi tai ilmoitukset@pai-
kallisuutiset.fi, laita otsikoksi ”kuntatiedote”.
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Kaikille avoimet

sabävuorot 
tiistaisin klo 19.30–21

ja torstaisin klo 20-21.30 
 koulukeskuksen liikuntasalissa, kaksi lohkoa. 

Kausimaksu 20 € 

Kunnan ja pelastuslaitoksen työntekijöille 
työnantajan tarjoamaa tykytoimintaa.

Nuorisotalo Nuokkari
Nuokkari (Mansikkamäentie 2) 
on auki 11.9. saakka 
maanantaisin ja torstaisin klo 15–20. 
Tämän jälkeen aukiolojat löytyvät kunnan netti-
sivuilta kohdasta: Nuorisotalo Nuokkari.

syysretki 
salamajärven kansallispuistoon 

tiistaina 18.10. 

Lähtö klo 9 kunnanviraston pihasta 
Uuraisten Liikenteen autolla. 
Tutustuminen Salamajärven kansallispuistoon 
ja paluumatkalla tauko Paletissa. 
Paluu Uuraisille n. klo 18. 

Matkan hinta: Aikuiset 10 € / lapset 5 €. 
ilmoittautuminen 10.10. mennessä  
mari.sivill@uurainen.fi tai p. 040 585 7784. 
Retki toteutuu, mikäli ilmoittautuneita on 
vähintään 15 henkilöä.
tervetuloa mukaan retkeilemään!

liikuNtapalvelut
Omatoimisten yleisurheiluvälineiden ja korkeus-
hyppypatjan suojalaatikon avain ovat lainattavis-
sa kirjastosta kirjastokortilla. Avaimen palautus 
kirjastoon samana päivänä klo 21 mennessä. 

tiedoksi kuntosalin käyttäjille: 
• Kuntosali on varattu koulukeskuksen käyttöön 
torstaisin klo 13–15 (11.8.-15.12.2022).  
• Koulupäivinä klo 9–15 välisenä aikana kuntosalilla 
voi olla isojakin oppilasryhmiä. Koulupäivän aikana 
klo 12.50–13.15 on pitkä välitunti, jolloin kuntosalil-
la voi olla oppilaita.
kuNtosaliN ryhMävuorot loytyvät kunnan 
kotisivuilta: uurainen.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/ul-
koilu-ja-liikunta/kuntosali

vaNHusPaLvELut
ohJattua päivätoiMiNtaa järjestetään 
maanantaisin, keskiviikkoisinja torstaisin rivikuukassa. 
Toiminta on tarkoitettu kotona asuville ikääntyneille. Tavoitteena on tukea 
kotona asumista, tarjota vertaisseuraa ja vahvistaa toimintakykyä. 
Päiväkeskuksessa on mahdollisuus aamu- ja päiväkahviin, lounaaseen sekä 
saunapalveluun. 
Ryhmiin pääsee mukaan ympäri vuoden. 

ilmoittautumiset toiminnanohjaaja pia siekkiselle p. 050 410 1890 tai 
kotihoidon palveluesimiehelle tiina tuohimetsälle p. 040 667 2497. 
TeRveTULOA!

ukko-kerho 
tiistaisin klo 9–11 

rivikuukassa 

Tervetulleita ovat kaikki 
kotona asuvat ikämiehet. 

Kerhossa tarjolla aamukahvit. 

Lisätietoa päivätoiminnasta ja kerhoista antaa 
toiminnanohjaaja Pia Siekkinen p. 050 410 1890.

tiistaikerho 
tiistaisin klo 14–15.30 
rivikuukassa
Kerho on suunnattu kaikille 
ikääntyneille. 
Kerhossa tarjolla päiväkahvit. 

vesiJuMppaa 
uuraisteN eläkeläisille 

to 29.9. klo 12 saariJärveN uiMahallissa

vesijumpan pitää vapaa-aikasuunnittelija Mari sivill. 
hinta on normaali uimahallimaksu 4,90, 

joka maksetaan uimahallin kassalle.

MyytäväNä 
hirvaseN vaNha koulu

uuraisten kunta myy tarjousten perusteella kan-
gashäkin kylässä sijaitsevan kansakoulu-nimisen 
tilan rN:0 2:34, jolla sijaitsee vanha koulu- /päivä-
kotirakennus ja urheilukenttä. 
Kiinteistön pinta-ala on 1,3120 hehtaaria. 
Osoite Pirttilammentie 2, 41290 Kangashäkki

rakennuksen pinta-ala jakaantuu seuraavasti: 
• vanha koulu 773,1 m2, kellari 173,4 m2 
• uudempi päiväkotiosa 268,5 m2

kohde tarjotaan myytäväksi tarjousten perus-
teella 30.9.2022 saakka. Kauppakirjaan sisällyte-
tään, että ostaja hyväksyy myytävän kaupan kohteen 
rakennukset kokonaisuudessaan ja sellaisenaan, kun 
ne viimeksi ennen kaupantekoa esiteltäessä oli. 
Kunnalla on oikeus hyväksyä tai hylätä kaikki saadut 
tarjoukset.

ostotarjoukset toimitetaan Uuraisten kunnan 
kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo@uurainen.fi 
30.9.2022 klo 15 mennessä.

lisätietoja ja kohteen näytöt:
Janne Koskenkorva p. 0400 643 890 
janne.koskenkorva@uurainen.fi

uuraisteN kuNNaNvirasto 
virastotie 4, Uurainen
ma-pe   klo 9–15
Info-piste  klo 9– 11.30 

uurasposti 
virastotie 2, UURAINeN
ma, ti, ke, pe klo 12–16
to  klo 12–17
Kaikkien postilähetysten noutaminen ja lähettä-
minen. Myynnissä postimerkkejä, postitus- ja pak-
kaustarvikkeita. Postiinjättöajat ma - pe klo  13.

Uuraspostiin ei ole omaa puhelinnumeroa, 
asiointi postin asiakaspalvelun kautta. 
posti.fi 
Pakettiasiat ja OmaPosti  p. 0100 5577 
Kirje-, lehti- ja osoitepalvelut  p. 0100 5445

UURAISTEN KOULUKESKUKSEN
AUDITORIOSSA (KUUKANTIE  18)

SYYSLOMAVIIKOLLA (VKO 42)
 

 9-12 VUOTIAAT 
MA JA TI KLO 10-14.00

13-18 VUOTIAAT
TO JA PE KLO 10.00-14.00

 

ILMAISUTAITO- JA
TEATTERITYÖPAJAT

LAPSILLE JA
NUORILLE

UURAISTEN KUNNAN KULTTUURITOIMI
LISÄTIEDOT: KIRJASTO/KULTTUURI
 MINNA VILENIUS PUH 040 745 0655

Uuraisten koulukeskuksen 
auditoriosssa

SyySlomaviikolla (vko 42)
9-12 v.  ma-Ti  klo 10-14
13-18 v. To-PE klo 10-14

Uuraisten kunnan kulttuuritoimi
lisätiedot: kirjasto/kulttuuri
minna vilenius p. 040 745 0655
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Uuraisten Eläkkeensaajat 
kutsuvat sinut mukaan

Eläkkeensaajien vireä talvikauden toiminta alkaa syyskuussa. 

Suosittua bocciaa pelataan Höytiän koulun liikuntasalissa viikoittain. Jos omaa 
kulkuneuvoa ei ole, kimppakyydit järjestyvät kysymällä asiaa bocciavastaavalta tai 
yhdistyksen sihteeriltä. Peli ei vaadi voimia eikä taitoja, vaan kyse on enemmänkin 
leppoisasta yhdessäolosta. 

Lentopalloharrastajilla on oma viikoittainen pelivuoro koulukeskuksen liikuntasalis-
sa. Keilaamassa olemme käyneet Saarijärven tai Äänekosken keilahallissa ja sinnekin 
menemme kimppakyydeillä.

KahviKErhot kokoontuvat talvikauden ajan kaksi kertaa kuukaudessa. Kahvin-
juonti ei ole pääasia, vaan kerho sisältää myös monipuolista ohjelmaa. Keskuste-
lemme ajankohtaisista ikäihmisille tärkeistä asioista ja toisinaan kutsumme kerhoon 
myös vieraaksi asiantuntijoita valistamaan meitä terveyteen, asumiseen ym. liittyvistä 
asioista. Kerhossa suunnittelemme ja päätämme myös tulevista tapahtumista ja 
matkoista. Välillä kerrotaan vitsejä, esitetään runoja ja toisinaan laulamme ja jump-
paamme yhdessä. Jokaiseen kahvikerhoon kuuluu myös bingon pelaaminen, joulun 
edellä kinkkubingo. 
tervetuloa entiset ja uudet jäsenet mukaan! 

Uuraisten 
4h-yhdistys 
Mansikkamäentie 2, 41230 Uurainen, uurainen.4h.fi
Olemme myös Facebookissa ja Instagramissa!

toiminnanjohtaja Micaela Raudasoja 
p. 040 194 7810 / micaela.raudasoja@4h.fi

iltapäivätoiminta 
Kirkonkylä: Santtu Koivunen  
p. 044 556 9235 / kirkonkylan.iltis@gmail.com
Hirvanen: Päivi Saarinen  
p. 044 556 9445 / hirvasen.ilttis@gmail.com
harrastamisen Suomen malli, kerhot: Heikki Eloranta  
p. 045 866 8275 / 4h.uurainen@gmail.com
harrastamisen Suomen malli, höytiä + Kyynämöinen:
Tanja Rajalin, p. 040 350 2783 

UUraiStEn aLUEELLa toimii noin 50 nUorta 4h-
yrittäjää koiran hoidosta pihatöihin, siivoukseen ja 
lastenhoitoon asti. Yrittäjät ja lisätiedot löydät nettisivuil-
tamme, voit myös ottaa suoraan yhteyttä Micaelaan ja 
etsitään yhdessä juuri sinulle sopiva työntekijä.

vaLon KyLä tULEE jäLLEEn 28.10.2022! Alue ja ohjel-
ma tarkentuvat myöhemmin. Voit osallistua valaisemalla 
oman pihapiirisi. Tuodaan yhdessä valoa pimeään!

SyKSyn EnSimmäinEn LEffaiLta on pe 11.11. koulu-
keskuksen auditoriossa. Seuraa tiedotusta tarkemmista 
aikatauluista yhdistyksen nettisivuilla ja somessa. Vapaa 
pääsy. 4H-nuorten kioski! Tervetuloa! 

avoin työpaiKKa
Etsimme kiireellisesti koulukeskuksen iltapäivätoi-
mintaan vähintään 18-vuotiasta ohjaajaa. 
Työaika ma-pe klo 13–17. Työ alkaa heti sopivan hakijan 
löydyttyä.

Spr Uuraisten osasto
 
näLKäpäiväKEräyS toteutetaan 
22.-24.9.2022. Keräykseen voit osallistua 
Uuraisten torilla 22.9. klo 9–13 ostamal-
la herkullisia munkkeja tai nauttimalla 
munkkikahvit. 
Ilmoittaudu myös lipaskerääjäksi ja olet 
osa maailmanlaajuista auttamisen ketjua, 
tuntikin riittää. p. 050 3766 491

iKäihmiStEn CoStariCa- KErho kokoontuu syksyn 2022 aikana Selmassa 
kerran kuussa perjantaisin 30.9., 28.10., 25.11. ja 16.12. klo 13–15. 
Kerhossa lauletaan, jumpataan, kahvitellaan ja keskustellaan.
yStävätoiminta on keskeinen toimintamuotomme, johon uudet ystävät ovat 
tervetulleita. Perehdytys ja koulutus järjestetään. Tiedustelut p. 040 1662 447, 
helena.kansanaho@gmail.com
autamme Ukrainan pakolaisia kotiutumaan. 
Apusi on tervetullutta, ota yhteyttä p. 050 3766 491.

Jatkaaksemme itsenäisenä Suomen Punaisen Ristin osastona tarvitsemme uusia 
vapaaehtoisia ja toimihenkilöitä mukaan toimimaan ja auttamaan inhimillisyy-
den puolesta omalla paikkakunnalla ja maailmanlaajuisesti. 
Tiedustelut p. 050 3766 491, mirjakaar@gmail.com

vietämme iloista ja toimeliasta 
aikaa yhdessä!

yhteydenotot p. 0400 975 443 
Lue  toiminnasta Seurapalstalta,  
kotisivuilta ja Facebookista!
yhdistyksen nettisivut ovat osoittees-
sa elakeliitto.fi/yhdistykset/uurainen ja 
Facebook-sivut osoitteessa 
Eläkeliiton Uuraisten yhdistys ry.

oSKari-näytELmän LiSäESityKSEt 
KynKKäLäSSä to 29.9. klo 18.30 ja to 6.10. klo 18.30. 
Paikkavaraukset p. 044 440 1221 tai  reijo.t.lankinen@gmail.com.

KiEpin mESSUt  la 19.11.2022 klo 10–14. 
Paikkavaraukset ja lisätiedot Reijolta 
p. 044 440 1221 tai reijo.t.lankinen@gmail.com.

KotiKyLä nro 42 ilmestyy marraskuun alussa. 
Aineistot Reijolle viimeistään 5.10.2022.

SelmamarraSmarKKinat 
12.11. klo 10–14
Selmassa (virastotie 4, Uurainen)

Käsityöläiset ja kirpputorimyyjät tervetuloa myymään 
tuotteitanne. Pöytiä on varattavissa n. 10 kappaletta, 
myös oman pöydän voi ottaa mukaan. Paikkamaksu 5 €.
Varaa omasi p. 050 5431 207. Markkinakahvila avoinna.

osallistumme myös valon kylään pe 28.10. hämykahvilalla.

uuraisten
partiolaiset
Ryhmiä on eri ikäkausis-
sa kouluikäisistä ylöspäin, 
uusia partiolaisia otetaan 
mukaan ilmoittautumisten 
perusteella. Alle kouluikäi-
sille perhepartiotoimintaa. 
Myös uusia ryhmien johta-
jia kaivataan. 

UUSi SUdEnpEntU-
LaUma 7-9-vUotiaiLLE!
parittomien viikkojen 
torstaisin klo 18.30–20 
seurakuntakodilla tai 
muissa sovituissa ympä-
ristöissä. Illat koostuvat 
partiotaitoihin tutustumi-
sesta, leikeistä, tarinoista 
sekä monenmoisesta teke-
misestä. Ohjaajina Kati Toi-
vio ja Anu Liimatainen.
Lisätietoa ja uusien par-
tiolaisten ilmoittautumi-
nen uuraisten.partiolai-
set@gmail.com
 
lippukunnan johtaja 
Kati toivio 
p. 040 7322 206

Olet lämpimästi tervetullut 
mukaan!
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Torstaisin 
YhTeinen aamu 
klo 10–11.30 
Aamuhartaus, kahvittelua 
ja jutustelua. Aamupalalla 
vapaaehtoinen maksu. 

diakonian viikkoToiminTa 
uuraisTen seurakunTakodilla

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

uuraisten seurakunta – Avoimin sydämin kotikirkko kutsuu, kotiseurakunta palvelee –

UUraisten 
hellUntaiseUrakUnta 

- Lähellä Jumalaa, lähellä ihmistä -

• Jumalanpalvelus sunnuntaisin klo 11, kahvitarjoilu 
kerran kuussa ehtoollisjumalanpalveluksessa. Lapsille 
joskus pyhäkoulu jumalanpalveluksen yhteydessä.
• Rukousilta tiistaisin klo 18.30 ja silloin tällöin myös 
Höytiällä ja Kyynämöisillä.
• Lähetyskirpputori torstaisin klo 9–15, 
kahvio klo 9–14.
• Erikseen ilmoitetaan erityistilaisuuksista, kuten esi-
merkiksi lasten- ja musiikkitapahtumista tai lähetysmyy-
jäisistä. 
Seuraa ilmoitteluamme seurakunnan nettisivuilla, 
Facebook-sivuilla ja PaikallisUutisissa

Kuukantie 17, 41230 Uurainen
www.uuraistenhelluntaiseurakunta.org
Pastori Timo Koivisto, p. 040 4127 661
timo.koivisto@uuraistenhelluntaiseurakunta.org

PE 14.10. klo 18 
Se löytyi 
-tilaisuus koulukeskuksella 

Pekka Simojoki 
Jukka Jämsén

Tervetuloa!

järj. Uuraisten helluntaiseurakunta

JumaLanPaLvELukSET 
pyhä- ja juhlapäivinä pääsääntöisesti klo 10. 

ERiTyiSiä JumaLanPaLvELukSia Ja TaPahTumia
 
• Su 18.9. klo 10 Sadonkorjuun kiitospyhä, kirkkokuo-
ro, Sadonkorjuun tapahtuma
• Su 2.10. klo 10 mikkelinpäivän perhekirkko, lapsikuoro
• Su 9.10. klo 10 vanhustenviikon jumalanpalvelus, 
nuorisokuoro, seurakuntakodilla täytekakkukahvit 
tänä vuonna 70, 75, 80, 85, 90 ja yli 90 vuotta täyttäneille.
• La 5.11. klo 18 Pyhäinpäivä, kirkkokuoro
• To 6.10. klo 18 yhteislauluilta kirkossa
• Su 27.11. klo 10 1. adventtisunnuntain perhekirkko, 
nuorisokuoro, kirkkovuoden ja rippikoulun aloitus
• Su 27.11. Lasten kauneimmat joululaulut ja 10-synt-
tärit, srk-kodilla klo 15 jouluinen lastenlaulutapahtuma, 
jonne kaikki ovat tervetulleita. Tapahtumaan kutsutaan 
myös kaikkia tänä vuonna 10 vuotta täyttäviä.
• Ti 6.12. klo 10 itsenäisyyspäivän juhlajumalanpalve-
lus, Illalla partiolaisten soihtukulkue
• Su 11.12. kauneimmat joululaulut kirkossa klo 18 
Lahja Lapselle – keräys 28.11.–16.12.2022.

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

Diakonia
DiakoniaPäivySTyS kESkiviikkoiSin klo 10–12. Dia-
koniatoimistoon srk-talolla voit päivystysaikana kävellä 
ovesta sisään ja tulla juttelemaan ilman ajanvarausta. 
Muuna aikana tavoitat diakonin puhelimitse.

ota yhteyttä seurakunnan diakoniin: 
• kun tarvitset luottamuksellista keskusteluapua
• kun haluat keskustella hengellisistä asioista
• kun tarvitset taloudellista ja aineellista tukea
• kun tarvitset tukea elämän kriisitilanteissa
Voit myös sopia ajan diakoniavastaanotolle, tarvittaessa 
teemme myös kotikäyntejä. Apu on maksutonta ja tar-
koitettu kaiken ikäisille uuraislaisille. Kaikki keskustelut 
ovat luottamuksellisia. 

PERhEaSiain nEuvoTTELukESkuS
Apua ja tukea ihmissuhteisiin keskisuomalaisille perheil-
le ja pariskunnille.
Kilpisenkatu 4, 40100 Jyväskylä, pank-jkl@evl.fi
p.  044 774 7052 (ti, ke, pe klo 12–14.30)

lähetystyö perustuu Jeesuksen antamaan lähetyskäs-
kyyn ja kutsuu yhteyteensä kaikkia ihmisiä ympäri rajo-
jen. Lähetystyöhön kuuluu evankelioimista ja ihmisten 
kokonaisvaltaista auttamista. Uuraisten seurakunta tu-
kee Marja Alastalon työtä Botswanassa sekä Francistow-
nin kummipäiväkodin toimintaa Botswanassa.
kelloperän, kotaperän, kyynämöisten, Salmelan 
ja kirkonkylän omPELuSEuRaT tukevat tekemiensä 
käsitöiden, leivonnaisten ym. myynnillä diakonia- ja lä-
hetystyötä. Kokoontumispaikat ja -ajat ilmoitetaan Pai-
kallisUutiset-lehdessä ja seurakunnan kotisivuilla. Läm-
pimästi tervetuloa! 

yhteystieDot
Seurakuntakoti, Topintie 1. 
Uuraisten kirkko, Kirkkotie 1.
uuraistenseurakunta.fi, Facebook: Uuraisten seurakunta

Kirkkoherranvirasto palvelee ma ja to klo 9–12, 
toimitus- ja tilavaraukset p. 040 522 2010 tai 
uuraisten.seurakunta@evl.fi 

Työntekijät
Kirkkoherra Antti Toivio       040 518 1125
Taloustoimisto Hannu Kokkonen      044 794 9734
Kanttori Jonna-Mari Koikkalainen      044 779 3707 
Toimistosihteeri Riikka Kotilainen      040 522 2010
Vt. Seurakuntamestari Jyrki Paananen      040 518 1127 
Nuorisotyönohjaaja Merja Kinnunen      040 575 7700
Vastaava lastenohjaaja Pia Jylhä      040 578 8183
Diakoni, lähetyssihteeri Henna Parhiala   040 869 8730

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 yhteyden kotikirkkoonsa ja sen 
työntekijöihin. Päiväkerhoryhmiin ilmoittautuminen ta-
pahtuu alkusyksystä. Päiväkerhopaikkoja voi tiedustella 
seurakunnan lastenohjaajilta.

PERhEkERho on PERhETyön näkyvin ToiminTa-
muoTo. Perhekerho on aikuisten ja lasten yhteinen 
kohtaamispaikka, jonne voivat tulla äidit, isät, mummit, 
vaarit sekä päivähoitoväki lapsineen ja jossa saamme 
hiljentyä yhdessä arkitouhujen keskellä, viettää yhteistä 
aamupalahetkeä.                 
UUraisten seUrakUnnan seUrakUntakoDilla toi-
mii kakSi PERhEkERhoRyhmää (TiiSTai Ja ToRSTai). 
Kerhossa kävijät valitsevat, kumman ryhmän toimin-
taan osallistuvat. Kerhoaika on molemmilla ryhmillä klo 
9.30–11.30. Perhekerhossa käymisen voi aloittaa, vaikka 
kerhokausi olisikin jo käynnissä (käynnistynyt syyskuun 
alussa.)

kehtolUokkatyö pitää yhteyttä kaikkien 1-4-vuoti-
aiden lasten koteihin. Lapselle lähetetty syntymäpäivä-
kortti ja sen mukana tuleva tiedote haluaa toivottaa 
tervetulleiksi mukaan seurakunnan toimintaan.

Ekavauva-Ryhmä
Ensimmäisen lapsen odotus ja syntymä ovat elämässä 
ainutlaatuista aikaa. Tätä elämänvaihetta on tukemassa 
Ekavauva-ryhmä, joka on kohtaamispaikka vanhemmille 
ja vauvoille. Ryhmä tarjoaa vanhemmille mahdollisuu-
den jakaa kokemuksiaan ja tutustua samassa elämän-
tilanteessa oleviin vanhempiin. Toiminnan järjestäjinä 
ovat Uuraisten seurakunta, kunnan varhaiskasvatus ja 
perhetyö, sekä neuvola. Ekavauva-ryhmä kokoontuu 
seurakuntakodilla ja siihen voi tulla mukaan jo odotusai-
kana. Lisätietoja Pialta.

SEuRakunnan vaRhaiSkaSvaTuSTyö PaLvELEE Ja 
TukEE PäivähoiToa SEkä ESioPETuSTa lasten kris-
tillisen kasvatuksen alueella. Uuraisilla on perinteek-
si muodostunut lasten joulu- ja pääsiäishartaudet sekä 
seurakunnan työntekijöiden muut vierailut eri lapsiryh-
missä. Lisäksi on tehty yhteistyötä erilaisten kirkkovierai-
lujen ja -tapahtumien merkeissä.

vaRhaiSnuoRTEn kERhoT
• Maanantaisin klo 14–16 Seurakuntakoti 
• 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 keskiviikkoisin klo 15.15–17 Seurakun-
takodilla seuraavasti: 7.9., 21.9., 12.10., 26.10., 9.11. ja 
23.11. 
• Su 27.11. 1. adventtisunnuntain messu ja vuoden 2023 
rippikoulujen aloitus kirkossa klo 10.

”Ihana” murkku -vERTaiSRyhmä muRRoSikäiSTEn 
vanhEmmiLLE. 
Yhdessä jakamista iloista, suruista, haasteista ja vähän 
huolistakin, kun perheessä on murrosikäinen kullanmuru. 
Ryhmän kokoontumispäivät:
ke 7.9., 5.10., 9.11. ja 7.12. Paikkana on seurakuntakoti 
ja ryhmä kokoontuu klo 17.30–19.30. 
Lisätietoja Pialta tai Merjalta.

muSiikkiTyö
lapsikUoro (1.-4.lk) harjoittelee tiistaisin hirvasen 
koululla klo 13.40–14.40 (Essin luokka). Reppulenkki 6, 
Kangashäkki. 

nUorisokUoro (5.-9.lk) harjoittelee seurakuntako-
dilla keskiviikkoisin klo 17.45–19.15. 

kirkkokUoro harjoittelee seurakuntakodilla tors-
taisin klo 18–19.30.

naiskUoro harjoittelee projektiluontoisesti kirkos-
sa. Seuraava projekti yhteislauluilta. Ensimmäiset har-
joitukset ti 13.9. klo 18.

Seurakunnan kuorojen tarkoitus on rikastuttaa seura-
kunnan musiikkielämää ja tuoda iloa musiikista nautti-
ville. Lisäksi seurakunnan musiikkityö haluaa olla tuke-
massa lasten ja nuorten musiikkikasvatusta.
Kaikkiin musiikkiryhmiin ovat tervetulleita laulamaan 
sekä uudet, että vanhat laulajat!

aikUistyö
Naisten ja miesten illat, lisätietoja kirkollisissa.

SEuRakunTavaaLiT

Seurakuntavaalien 
äänestyspäivä su 20.11.2022 

kirkossa. 

Ennakkoäänestys 8.–12.11.
äänestyspaikat ilmoitetaan myöhemmin.


