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Sun uurainen
UUraisten elinvoimasivUsto 

uuraiSTen 
KunTa 
TieDOTTaa

uuraisten kunnan 
laskutusosoite on vaihtunut
laskuja kuntaan toimitettaessa käytetään mahdol-
lisuuksien mukaan verkkolaskutusta.
Uusi verkkolaskutusosoite on:
OVT-tunnus: 003701772248
Operaattori: BasWare, BAWCFI22
Jos verkkolaskun toimittaminen ei ole mahdollista, 
paperilaskut toimitetaan osoitteeseen:
Uuraisten kunta
00064 ADMINISTER
laskuja voi toimittaa myös sähköpostilla alla ole-
vaan sähköpostiosoitteeseen PDF-muotoisena jo-
kainen lasku omana tiedostonaan 
(viestikentän tietoja ei huomioida):
laskut@administer.fi
muut yhteystiedot pysyvät ennallaan:
Uuraisten kunta Y-tunnus 0177224-8

Sivuilta löydät: • Yritysluettelon • 
Yrittäjän palvelut • Työllisyyspalve-
lut • Toimitilat ja -tontit • Lomak-
keen, jolla ilmoitat uuden yrityksen 
mukaan tai muokkaat tietojasi.

KÄY TUTUSTUMASSA! sunuurainen.fi

uuraiSTen Kunnan YHTeYSTieTOJa
KUNTA JA HALLINTO 
Juha valkama, kunnanjohtaja   040 552 5703
Pasi lievonen, talous- ja hallintopäällikkö  040 772 8545
(1.4.2023 lähtien hallinto- ja Hr-asiantuntija)
arja lähteenmäki, laskentasihteeri  050 440 4410
Petteri nieminen, iCt-suunnittelija  050 594 4876
Jarkko Poikonen, iCt-kehittäjä   040 610 8161
irja Penttinen, asianhallinta- ja palvelusihteeri  040 830 9363
ari Pekka Pasanen, työnsuunnittelija  050 440 4420
mirja vihtamäki, toimistosihteeri  050 440 4419
virpi riihimäki, toimistosihteeri  040 627 8186
taru Kukkonen, toimisto- ja neuvontapalvelut 040 194 5930 

ASUMINEN JA YMPÄRISTÖ
Janne Koskenkorva, tekninen johtaja  0400 643 890
marianne ojanperä, 
ympäristösihteeri/vesihuoltoasiantuntija  040 729 2167
Jouni vesala, rakennustarkastaja (saarijärvi) 044 4598 319
Päivi muhonen, aluearkkitehti (saarijärvi)  044 459 8434
tuija soini, rakennusvalvonnan toimistosihteeri (sJ) 044 459 8738
tarja mustonen, toimistosihteeri   050 440 4416
markus malmikallio, 
tekninen isännöitsijä/ työnjohtaja  040 709 4086
markus litmanen, rakennusammattimies, 
kunnan kaavateiden ja katujen valvonta  040 359 4227
risto Palonen, lvi-asentaja   040 594 2966
Jari mäkinen, vastaava liikunta-alueiden hoitaja 0400 429 402
Päivi laasanen, maaseutuasiamies (laukaa) 050 413 0407

TILAPALVELU
maarit manninen, ruoka- ja siivouspalvelupäällikkö 040 559 8971
saija vihtamäki, siivoustyönohjaaja  050 439 7916
Keskustan siivoojat    050 438 8641
Päivystävä kiinteistönhoitaja 24h  0400 541 299

VARHAISKASVATUS JA ESIOPETUS

reetta rutanen, varhaiskasvatusjohtaja  0400 796 553
Jouko nykänen, peruspalvelujohtaja  040 589 1277
(sivistystoimen toimialajohtaja ja virkatehtäviin kuuluu myös 1.4. 
alkaen  1) kunnan taloustoimen prosessien (talousarvio, tilinpää-
tös) johtaminen ja tehtäviin osallistuminen, 2) Yhteyshenkilö ja 
tilaajan edustajana toiminen ulkoistetussa talous- palveluissa ja 3) 
yhteisöllisen asumisen kehittäminen.)
Päiväkoti oikarin Helmi   040 612 8083
Hirvasen päiväkoti    050 440 4436
varhaiskasvatuksen kerhot   050 440 4438
esiopetus, koulukeskus, ryhmä B  0400 681 892
esiopetus, koulukeskus, ryhmä a  040 830 6626
Höytiä     0400 681 897
Hirvanen              040 683 8784, 040 843 3151

KOULUT
Koulukeskus, sami Pasanen, rehtori  040 524 3187
tarja viinikainen, toimistosihteeri  050 440 4422
opettajainhuone    050 440 4424
Hirvasen koulu, Pekka Uljas, rehtori  040 746 9259
Höytiän koulu, Jouni Hämäläinen, rehtori  0400 244 657
Kyynämöisten koulu, Kati möttönen, rehtori 0400 419 218

KULTTUURI JA VAPAA-AIKA
mari sivill, vapaa-aikasuunnittelija  040 585 7784
minna vilenius, kirjastonjohtaja-kulttuurituottaja 040 745 0655
aki savolainen, nuorisotyöntekijä  040 543 7540
Kirjasto, asiakaspalvelu   050 440 4418

MUUT PALVELUT
erkki sivula, nuohooja   040 087 7983
tmi matoHannu, nuohooja   040 552 4698

UURAISTEN VUOKRATALOT OY
taru rytkönen isännöitsijä, toimitusjohtaja 040 084 2296
Kaisu ahonen kiinteistönhoitaja  040 662 1068

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT, SEKÄ PELASTUSTOIMI siirtyi-
vät Keski-Suomen hyvinvointialueelle 1.1.2023. 
Yhteystiedot löytyvät osoitteesta hyvaks.fi

HiiHTOlOmalla
Ke 1.3. 
LASKETTELURETKI  
PAAVONRINTEILLE

Lähtö Uuraisten 
”Shellin” edestä klo 10, 
paluu klo 15
Matkan hinta 
(sis. linja-automatkan ja 
hissilipun 3 tuntia): 
• yli 14-vuotiaille 35 €, 
• alle 14-vuotiaille 20 € 

ilmoittautuminen 
vapaa-aikasuunnitelijalle 
22.2. mennessä. 
mari.sivill@uurainen.fi 
tai p. 040 585 7784. 

La 4.3. 
LATURETKI 
Tehlo-Kirkonkylä 
-ladulla  

KuuKan HiiHDOT ja 
XXXXi mirJan KierrOS 12.2.

uuraisten hiihtostadionilla

leiJOnaHiiHTO 
ma 27.2. klo 10 Pikku-Kuukan rannassa. 

tapahtumassa hiihdetään omaan tahtiin itse 
valittu matka ja lahjoitetaan summa hyväntekeväi-
syyteen. Paikalla makkaranpaistoa ja hiihtoaiheista 

oheisohjelmaa. Kaikki tervetuloa!

KOTi KiSaTielle!
Uuden urheilukentän, koulukeskuksen 
ja tänä vuonna rakentuvan Keskimaan 
uuden kaupan yksikön läheisyyteen on 

kaavoitettu uusia omakotitontteja.

Kysy lisää!
tekninen johtaja Janne Koskenkorva, p. 0400 643 890 
kunnanjohtaja Juha Valkama, p. 040 552 5703
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LIIKUNTA
Hiihtoladut ja jääalueet pidetään kunnossa sääolo-
suhteet huomioiden. Aittovuoren, Hiirolan ladun ja 
Tehlo-Kirkonkylä -ladun kunnossapidosta on linkki 
kunnan kotisivuilla. 

KUNNAN hIIhToLAdUT
• Aittovuoren ladut, Rinnetie 20 tai Kuukanpolku 5 
• Uurainen (valaistu, grillikatos ja kota)
• Hirvasen koulun latu, Reppulenkki 6 Kangashäkki
• Kyynämöisten koulun latu, Multiantie 734, Kyynä-
möinen
• Höytiän latu, Höytiäntie 632 Höytiä 

SeUrojeN jA yhdISTySTeN hIIhToLAdUT
• Uuraisten Urheilijat:
 Hiirolan lenkki
 Tehlo – kirkonkylä latu
• Jokihaaran pienviljelijäyhdistys:
 Jokihaaran kansanhiihtoladut:
 Rummakkomäen peltolenkki
 Nauttiainen/Mustikkamäki ladut
 Yhdyslatu Alimmaisen rantaan

jääALUeeT
• Kirkonkylän kaukalo ja jääalue, Urheilutie 8 
 Koppi auki arkisin klo 9–21 
 ja viikonloppuisin klo 12–20.  
 Valot saa kirkkaammaksi kentän vieressä
  olevaa nappia painamalla. 
 Sen jälkeen ne palavat 1½ tuntia. 
• hirvasen kaukalo, Reppulenkki 6 
• höytiän kaukalo, Höytiäntie 632
• jokihaaran kaukalo, Kuusitie 2 
• Kyynämöisten kaukalo, Multiantie 734

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.

KuLttuurItoIMEsta KuuLuu
ensimmäistä kattavaa KULTTUUrISUUNNITeL-
mAA aletaan tehdä Uuraisilla. Sivistyslautakunta 
on nimennyt työryhmän, joka huomioi eri taiteen-
lajit, elinkeinoelämän, tapahtumatuotannon sekä 
museon, kirjaston ja vapaan sivistystyön, harras-
tustoiminnan ja kylien yhteisöjen tavoitteellisen ja 
kunnan strategian mukaisen linjauksen suunnit-
telutyössään. Tavoitteena työryhmällä on toteut-
tamiskelpoisen, käytännöllisen ja tulevaisuuteen 
suuntaavan suunnitelman laatiminen. 

KULTTUUrI-KUUKKA jA KULTTUUrIAITTA
Valtakunnallinen lastenkulttuuriverkosto toimii 
myös Uuraisilla. Kulttuuritoimi koordinoi ja toteut-
taa koulujen kulttuuriopetussuunnitelman yhdessä 
Kulttuuri-Kuukan ja Kulttuuriaitan kanssa, joka tar-
joaa tänä keväänä mm.

• 31.1. kaksi koululaisesitystä Tatu ja Patu, mu-
kana kaikki ala-asteet ja esiopetus
• 1.2.-1.4. Kulttuurineuvolan maalaukset raken-
tuvat
• Helmikuussa museovierailu 2-luokkalaisille Jy-
väskylään
• Taidetestaajat – retki 8-luokkalaisille
• Huhtikuussa teatterivierailut yläkouluille
• pe 27.1. Tyttöjen ilta Nuokkarilla klo 16–20
• pe 3.2. Esittävä tyttö, naiskuvaa, nice-kuvaa, mi-
ten muut näkevät mut.
• pe 10.2. ”Näe mut, kuka mä olen”
Tyttöteatteri-illat nuorille kolmena perjantai-iltana 
Nuokkarilla, tyttönä olemisen, tytön roolin eli esittä-
misen ja esiintymisen näkökulmista. Kuka minä olen 
ja miten muut minut näkevät, mitä viestin, millainen 
haluan olla ja miksi tulla, mitä olisi olla joku toinen? 
Opitaan olemaan kuvattavana ja valmistaudutaan 
kuvauksiin. Opetellaan, mitä tarkoittaa poseeraus ja 
miten tyypit muodostuvat. Irroitellaan improvisoiden. 
Kouluttajana, teatterin ammattilainen, teatteri-ilma-
sun ohjaaja, teatteritaiteen opettaja, IlmaisuVilma.
 • pe 27.1. Striimauskurssi Nuokkarilla 
1. osa klo 16–20
• pe 3.2. Striimauskurssi Nuokkarilla 2. osa 
• pe 10.2. Striimauskurssi Nuokkarilla 3. osa
Striimauskurssi nuorille kolmena perjantai-iltana 
nuokkarilla. Käytössä on kunnan laitteistoa, mm. Ajuri-
hankkeen kautta tullut Atem-monikamerajärjestelmä 
sekä uutistuotannoista tutut mobiiliratkaisut. Kurssin 
loppupuolella tehdään live-lähetyksiä nuokkarilta. 
Kouluttajana toimii pitkän linjan audiovisuaalisen 
viestinnän ammattilainen, yli 20 vuoden striimausko-
kemuksen omaava Tuottelias Tyyppi.

UURAISTEN KUNNAN TAPAHTUMATUOTANTOA:
ke 8.2. Uuraisten viikon ensimmäinen suunnit-
telukokous klo 18 valtuustosalissa. Tervetuloa! 
27.4. Kansallinen veteraanipäivä 
7.5. Äitienpäiväjuhla
22.7.-30.7. Uuraisten viikko, yhteistyössä järjes-
töjen kanssa
Uuraisten kirjasto- ja kulttuuritoimi mukana myös 
muissa tapahtumissa. Seuraa ilmoittelua.

KANSALAISOPISTO kevään kurssitarjonta
Uurainen kuuluu Jyväskylän kansalaisopiston toi-
mialueeseen. Uuraisten kevään 2023 uusien kurs-
sien tarjonta löytyy osoitteesta: Kansalaisopiston 
opinto-opas kevät 2023 (fliphtml5.com)
ALA-KEITELEEN MUSIIKKIOPISTO
Ala-Keiteleen musiikkiopisto on Uuraisten yhteis-
työkumppani musiikin teoria-, soitin-, muskariope-
tuksessa ja väylänä aina ammatilliseen musiikin 
opiskeluun. Lisätietoa ja hakuopastusta osoittees-
ta: AKMO - Hakijan opas | akmo.fi

UUrAISTeN KIrjASTo jA KULTTUUrIToImI
Topintie 2, Uurainen, 050 440 4418, 040 7450 655
kirjasto@uurainen.fi, minna.vilenius@uurainen.fi
mITä? Kulttuuri, kirjasto, vapaa sivistystyö, kirjallisuus, musiik-
ki, sanataide, näyttämötaiteet, museo, tapahtumatuotanto.
KeNeLLe?
Kuntalaiset, lapset, nuoret, opiskelijat, ikääntyneet.

KIRJASTON TEEMAPÄIVÄT 
ja -ILLAT 1.1.-31.5.
VARAUTUMISEN TEEMAPÄIVÄ
ti 7.2. klo 12–14, kaikille avoin koulutus
kansalaisten omatoimisesta varautumisesta.Varau-
tumispäivä liittyy viranomaisten ja järjestöjen yh-
teiseen 72 tunnin -varautumissuositukseen, jonka 
mukaan jokaisen tulisi varautua vähintään kolmek-
si vuorokaudeksi. Lisätietoa saa 72tuntia.fi -sivus-
tolta, jota ylläpitää Suomen Pelastusalan Keskusjär-
jestö (SPEK).
Kouluttajana toimii Jarno Liimatainen.
 
KIRJASTO KANNATTAA -TEEMAPÄIVÄ ma 20.3. 
eli valtakunnallisen KIRJASTON PÄIVÄN JATKOT
eduskuntavaaliteemalla. 
Kellonaika ja ohjelma tarkentuvat. Seuraa ilmoitte-
luamme

KIERRÄTYKSEN TEEMAPÄIVÄ ti 23.5.
Kevättapahtuma kirjastossa ja kirjaston piha-alu-
eella.  Kellonaika ja ohjelma tarkentuvat. Seuraa 
ilmoitteluamme 

mITä?  -TeemAILLAT mAANANTAISIN kirjastolla, 
Uuraisten kirjasto järjestää maanantaisin mukavia 
yhdessäolon teemailtoja, yleisöluentoja ja vierailu-
ja aiheena mm. sukututkimus, luova kirjoittaminen, 
kirjallisuus, filosofia.
Olet myös tervetullut kertomaan mielenkiintoises-
ta matkastasi, urheilukisoistasi, pilkkikilpailuista, 
purjelentämisestä, musiikista; omasta kirjoittamis-, 
maalaus -, luomisprosessistasi, joko yksin tai yhtei-
sönä, ryhmänä, jäsenenä tai järjestönä. Meillä on 
välineet toteuttaa nojatuolimatkoja mitä erilaisim-
piin kiinnostuksen kohteisiin. 
Kerro meille MITÄ, me mahdollistamme miten. Yh-
teydenotot ja tiedustelut: kirjasto@uurainen.fi tai 
soitto Minnalle p. 040 7450 655.

Uuraisten kirjaston lukupiirit, 14.2.-9.5.
Löysin oman tieni
• ti 14.2. klo 17.30–19
Pauliina Rauhala: Taivaslaulu (2013)
• ti 14.3. klo 17.30–19
Ben Kalland: Vien sinut kotiin (2017)
• ti 11.4. klo 17.30–19
Terhi Törmälehto: Vaikka vuoret järkkyisivät (2017)
• ti 9.5. klo 17.30–19
Suvi Ratinen: Matkaystävä (2019)
Lukupiiriin voi tulla vaikkei olisi lukenut kirjaa. Uu-
raisten kirjaston asiakaspalvelusta voi myös tiedus-
tella etukäteen seuraavan lukupiirikerran kirjoja. 
Tervetuloa!

Yhteisöllinen - tilataideteos
YstävYYdEn puu….

 rakentuu…..
Uuraisten kirjastolla 

3.-14.2.2023
Tule ja kirjoita, se
…mitä olet aina 
halunnut sanoa

ystävällesi.

Niin pieniksi kasvoimme äskettäin, 
olit vaahteran lehdellä vierelläin, 

niin väljästi mahduimme sekunnin rakoon, 
kuin aika ois antaunut onnemme jakoon, 

ei silmäni kanna ilon laidasta laitaan 
kuin pieniksi joskus tulla taitaan. 

– Aaro Hellaakoski
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UURAISTEN URHEILIJOIDEN 
YLEISURHEILUkOULU 5-13 vuotiaille 
Talvikaudella maanantaisin klo 18 Kiepissä. 
kesäkausi alkaa ke 3.5. klo 18 urheilukentällä. 
Ilmoittautumiset 
yleisurheilukoulu.uu@gmail.com tai 
p. 044 440 1221.

UURAISTEN 
4H-YHDISTYS
Mansikkamäentie 2, Uurainen, uurainen.4h.fi
Olemme myös facebookissa ja instagramissa!
TYöNTEkIJäT
Toiminnanjohtaja Micaela Raudasoja 
p. 044 194 7810 / micaela.raudasoja@4h.fi
Iltapäivätoiminta (koulukeskus) Santtu Koivunen 
p. 044 556 9235 / ipt.koulukeskus@4h.fi
Iltapäivätoiminta (Hirvanen) Päivi Saarinen 
p. 044 556 9445 / ipt.hirvanen@4h.fi
Kerhotoiminta Heikki Eloranta 
p. 045 866 8275 / 4h.uurainen@gmail.com
kERHOTOImINTA
Kevään kerhot ovat pyörähtäneet käyntiin 9.1.! 
Osaan kerhoista on vapautunut paikkoja ja voit na-
pata omasi nettisivuillamme. Kerhoja on monipuo-
lisesti tarjolla Hirvasella ja koulukeskuksella.
4H-YRITTäJäT
Haluatko luoda itse itsellesi unelmiesi kesätyöpai-
kan? Saada työkokemusta oman yrityksen pyörittä-
misestä ja tienata rahaa? Ota rohkeasti yhteyttä ja 
lähdetään ideoimaan sinun yritystäsi! 4H-yrityksen 
voi perustaa 13-27-vuotias nuori. Yrityksen perus-
taminen on maksutonta, mutta sinun tulee olla 
4H:n jäsen.
kEvääN LEffAILLAT
Järjestämme yhteistyössä Uuraisten kirjaston 
kanssa leffaillat 17.2. ja 17.3. Leffat näytetään kou-
lukeskuksen auditoriossa, tapahtumassa on kioski, 
vapaa pääsy, aloitusaika n. klo 17.
kESäLEIRIT
Kesäkuussa pidämme kesäleirejä 1-6-luokkalaisille 
lapsille koulukeskuksella, sekä Hirvasella. Ilmoittau-
tuminen leireille aukeaa 12.5. nettisivuillamme. 
UUTTA YLäkOULULAISILLE
Pidämme kevään ajan maksutonta kahvilaa yläkou-
lulaisille nuokkarilla torstaisin klo 15–20. Kahvila 
on Uuraisten kunnan tukema ja osa harrastamisen 
Suomen mallia.
mETALLINkERäYS
Perinteinen metallinkeräys, jolla kerätään varoja 
paikalliseen nuoristoimintaan, on tulossa jälleen 
kesällä 2023. Seuraa tarkempaa tiedotusta netti-
sivuiltamme, tai somesta.

UURAISTEN pARTIolAISET 
oN AkTIIvISESTI 
ToImIvA lIppUkUNTA
Ryhmiä on eri ikäkausissa kouluikäisistä ylös-
päin, uusia partiolaisia otetaan mukaan ilmoit-
tautumisten perusteella. Ryhmien kokoontumi-
set pääsääntöisesti tiistaisin ja torstaisin.
Mikäli perheessä on alle kouluikäisiä, voit olla yh-
teydessä ja tiedustella perhepartiotoimintaa. 

AIkUISpARTIOTOImINNASTA lisätietoa 
paivi.tiiva@gmail.com
Et tarvitse aiempaa partio- tai retkeilykokemusta.
Myös uusia ryhmien johtajia kaivataan.
Olet lämpimästi tervetullut mukaan!
Lisätietoa ja uusien partiolaisten ilmoittautumi-
nen uuraisten.partiolaiset@gmail.com

Liity mukaan jäseneksi ja tule tapahtumiin!
Lue toiminnasta PaikallisUutisten seurapalstalta 
ja osoitteesta elakeliitto.fi/ yhdistykset/uurainen

EläkkEENSAAjAT 
mATkAllE poHjoISEEN 
jA mUUTA mUkAvAA
Uuraisten Eläkkeensaajat ry suuntaavat katseensa 
kohti pohjoista ja ovat valmistautumassa usean 
vuoden tauon jälkeen jälleen matkalle Lappiin. 
Matkaan pääsevät sekä yhdistyksen jäsenet, että 
muut matkasta kiinnostuneet. Hinta on kaikille 
sama 620 €, yksin majoittuville vähän enemmän. 
Matkan hintaan kuuluu majoitus puolihoidolla ja 
kaupan päälle upeat maisemat viiden (4 yötä) päi-
vän ajan. varaa vaikka heti paikkasi ottamalla 
yhteyttä mariittaan p. 040 844 6087, viimeistään 
kuitenkin huhtikuun loppuun mennessä.
Eläkkeensaajat jatkavat myös muita tapahtumia ja 
toimintojaan. kahvikerhot jatkuvat kuukauden 1. 
ja 3. maanantai Nuokkarilla. Pelitoiminnasta on va-
linnanvaraa, kuten: viikoittaiset bocciapelit ja len-
topallo sekä parin viikon välein keilavuorot Saari-
järven keilahallissa. Pelit ovat eri päivinä, joten on 
mahdollisuus osallistua vaikka kaikkiin. 
Yhdistyksen 40 vuoden takaisia monen sadan 
hengen voimalla vietettyjä kesäjuhlia muistellen 
kutsumme jälleen kesällä Keski-Suomen eläkkeen-
saajayhdistykset ja tietenkin oman kunnan eläkepo-
rukan viettämään yhteistä kesäjuhlaa kasinolle. 
Siellä on luvassa ainakin kilpailuja ja karaoketanssit 
ja tietenkin myös hyvät ravintolapalvelut. 
Lisätietoa viikoittain paikallisUutisten seurapals-
talta ja uurainen,elakkeensaajat. fi. 
Iloisiin tapaamisiin! 

NUoRISoTAlo NUokkARI
Nuokkari on auki tiistaisin, keskiviikkoisin sekä 
perjantaisin klo 15–20 aina 9.6.2023 asti.
Pois lukien loma-ajat jolloin ilmoitamme erikseen 
mediakanavoissamme loma-ajan aukiolot sekä 
toiminnot.
12.6.2023 aloitamme kahvila/skatepuisto toi-
minnat aina heinäkuun alkuun. 

ESIopETUkSEEN HAkEmINEN 
lUkUvUoNNA 2023–2024

Hakuaika elokuussa 2023 alkavaan maksuttomaan 
esiopetukseen on 30.1.–13.2.2023. Elokuussa 2023 
esiopetuksen piiriin kuuluvat kaikki vuonna 2017 
syntyneet lapset sekä pidennetyn oppivelvollisuu-
den piirissä olevat vuonna 2018 syntyneet. Lisäksi 
esiopetus koskee niitä seitsemänvuotiaita, joiden 
perusopetuksen aloittamista on lykätty vuodella. 
Perusopetuslain mukaisesti jokaisen lapsen tulee 
osallistua esiopetukseen ja vastuu osallistumisesta 
on huoltajalla.
kaikkiin esiopetuspaikkoihin haetaan sähköi-
sesti kunnan nettisivuilla: Kasvatus ja koulutus –> 
Hakeminen esiopetukseen uurainen.fi/kasvatus-ja-
koulutus/varhaiskasvatus-ja-esiopetus/varhaiskas-
vatuksen-sahkoinen-asiointi/
Jos lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi täydentävää 
varhaiskasvatusta, sitä haetaan samalla, kun hae-
taan esiopetukseen. Lapsella on oikeus maksutto-
maan esiopetuskuljetukseen Sivistyslautakunnan 
(7.8.2019) linjausten mukaisesti.

jäRjESTöIllE jA ToImIjoIllE!
• Järjestöjen ja toimijoiden yhteiskokous 15.2. 
klo 18 kunnanvirastolla. Tervetuloa mukaan. 
Mikäli haluat  mukaan järjestöjen ja toimijoiden 
postituslistalle, ilmoita sähköpostiosoitteesi osoit-
teeseen: mari.sivill@uurainen.fi

• Järjestöjen ja toimijoiden vuosi-, kohde-, ja tila-
avustusten haku vuodelle 2023 on tulossa hel-
mikuussa.  Seuraa ilmoittelua kunnan kotisivuilta. 
Haku aukeaa helmikuun alussa ja päättyy 28.2.

UURAISTEN RAIkU
LENTOpALLO
• Sekavuorot: ti Kiepissä klo 19–20.30 ja pe koulu-
keskuksella klo 18.30–20
• Naiset: pe koulukeskuksella klo 18.30–20
• Juniorit: ke Höytiän liikuntasalissa klo 17.30–19 
ja pe koulukeskuksella klo 18.30–20.
JALkApALLO
Juniorijalkapalloa to koulukeskuksella klo 17.30–
18.30 (pienet) ja klo 18.30–20 (isot).
TULOSSa
Suunnitteilla palloiluleiri, seuraa seuran tiedotusta! 
Kiinnostaako seuratyö - ota yhteyttä ja tule mu-
kaan kehittämään toimintaa!
Liity seuramme jäseneksi: uuraistenraiku.fi

14.2. 
tiistain jumpalla 
YSTäväNpäIvä 

SpESIAALI
- ystävä mukaan ilmaiseksi. 
Jumppaan osallistuneiden 

kesken arvotaan 
tuotepalkintoja!

Tervetuloa mukaan MLL:n monipuoliseen toimin-
taan. Parhaimmin tutustut meihin, kun tulet kah-
vittelemaan ja juttusille perhekahvilaan, ti klo 
17–19 tai pe kl0 9.30.10.30 perhekeskukselle.

Uuraisten paikallisyhdistys

kYYNämöISTEN 
SALI-bEAcH 
LENTOpALLOTURNAUS 
kiepissä ma 10.4. klo 9. 
Lisätietoja Reijo/044 440 1221.
kynkkälän naytelmäpiirin UUSI NäYTELmä 
tulee ensi-iltaan vapun tietämissä. 
Seuraa ilmoittelua.
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UURAISTEN SEURAKUNTA
Avoimin sydämin, kumppani elämänmatkalla.
Jumalanpalvelus kirkossa ja kerran kuussa seurakuntako-
dilla pyhä- ja juhlapäivinä klo 10

Erityisiä jumalanpalvEluksia 
su 5.2. Kynttilänpäivän seurakuntakotimessu klo 10. 
Mukana Uuraisten kirkkokuoro
su 19.2. Laskiaissunnuntain perhekirkko klo 10 
ja Yhteisvastuutapahtuma
su 5.3. Seurakuntakotimessu klo 10 
su 26.3. Marian ilmestyspäivän messu klo 10, 
mukana Ripari 1.
su 2.4. Palmusunnuntain seurakuntakotimessu klo 10, 
mukana Ripari 2.
ma 3.4. Ahtikirkko yhdessä Rauhanyhdistyksen kanssa 
klo 19, mukana RY:n rippikoululaisia.  
to 6.4. Kiirastorstain messu klo 19. 
Mukana Uuraisten kirkkokuoro 
pe 7.4. Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus klo 10. 
Mukana Uuraisten kirkkokuoro
la 8.4. Pääsiäisyön messu klo 23. 
Mukana Uuraisten nuorisokuoro
ma 10.4. 2. Pääsiäispäivän sanajumalanpalvelus klo 10 
Mukana Uuraisten lapsikuoro
su 16.4. Suomalainen messu klo 10. 
Mukana Uuraisten viihdelaulajat, säestys Hannu Ala
su 23.4. Partiojumalanpalvelus klo 10 
(luontojumalanpalvelus)
Vk 17 Seurakunta tutuksi -viikko
su 14.5. Äitienpäivän messu klo 10. 
Äitienpäivän lounas ukrainalaisittain seurakuntakodilla.
ti 16.5. Eskareiden kevätkirkko klo 18
to 18.5. Helatorstain messu klo 18, isosten siunaaminen.
su 21.5. Kaatuneitten muistopäivän messu klo 10. 
Seppeleen lasku.
su 28.5. Helluntain kylämessu klo 10 (Paikka avoin)
Erityisiä jumalanpalveluksia striimataan Uuraisten 
seurakunnan YouTube-kanavan kautta.

tilaisuuksia
ti 14.2. ystävänpäivä-tapahtuma klo 15 seurakuntako-
dilla.
pe 24.2. rauhan, sovinnon ja yhteyden musiikki-ilta 
klo 18 seurakuntakodilla, kirkkokuoro, vapaa pääsy. 
Ohjelma 10 € ja kahvitarjoilu Ukrainan hyväksi.
ti 4.4. Hiljaisen viikon konsertti klo 18 kirkossa. 
Kamarikuoro Hehku, vapaa pääsy, ohjelma 10 €. 
ke 26.4. Rippikoululaisten Yhteisvastuu -keräys 
kirkonkylän alueella klo 15–18.
to 27.4. seurakunnan kuorojen kevätkonsertti 
klo 19 kirkossa. 

UURAISTEN 
HELLUNTAISEURAKUNTA 

Kuukantie 17

• jumalanpalvElus sunnuntaisin klo 11. Lähe-
tysjumalanpalvelus joka 3. sunnuntai. Pyhäkoulu 
jumalanpalveluksen aikana (ei joka sunnuntai).

• rukousillat tiistaisin klo 18.30 seurakunnan 
tiloissa sekä kodeissa Kyynämöisillä, Israel-rukous-
ilta kerran kuussa.  

• läHEtyskirpputori torstaisin klo 9–15 ja 
kahvio klo 9–14.

• Tapahtumia lapsille, varhaisnuorille ja nuorille 
järjestetään satunnaisesti.

• Erityistilaisuuksia on aika ajoin, esimerkiksi kon-
sertteja ym. sekä myyjäisiä lähetystyön hyväksi.

• Tilaisuuksista ilmoitetaan PaikallisUutisissa sekä 
seurakunnan netti- ja facebook-sivuilla.

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

läHEtystyö perustuu Jeesuksen antamaan lähetyskäs-
kyyn. Kristillinen lähetystyö kutsuu yhteyteensä kaikkia 
ihmisiä ympäri rajojen. Lähetystyöhön kuuluu paitsi evan-
kelioimista myös ihmisten kokonaisvaltaista auttamista. 
Uuraisten seurakunta tukee Marja Alastalon työtä Bots-
wanassa sekä Francistownin kummipäiväkodin toimintaa 
Botswanassa.

ompElusEurat
Kelloperän, Kotaperän, Kyynämöisten, Salmelan ja kir-
konkylän ompeluseurat tukevat tekemiensä käsitöiden, 
leivonnaisten ym. myynnillä diakonia- ja lähetystyötä. Ko-
koontumispaikat ja -ajat ilmoitetaan Paikallisuutiset-leh-
dessä ja seurakunnan kotisivuilla. Lämpimästi tervetuloa! 
Lisätietoja diakoni Henna Parhialalta.

kasvatus ja pErHEtyö
päiväkErHot 3–5-vuotiaille lapsille. Kerhoryhmät tu-
kevat lapsen kasvua ja kehitystä sekä kehittävät sosiaalisia 
taitoja. Kerhossa lapsi saa kristillistä kasvatusta, yhteyden 
kotikirkkoonsa ja sen työntekijöihin. Päiväkerhoryhmiin 
ilmoittautuminen tapahtuu keväisin sekä alkusyksystä. 
Päiväkerhopaikkoja voi tiedustella Pia Jylhältä.

pErHEkErHo on perhetyön näkyvin toimintamuoto. 
Se on aikuisten ja lasten yhteinen kohtaamispaikka, jonne 
voivat tulla äidit, isät, mummit, vaarit sekä päivähoitovä-
ki lapsineen. Perhekerhossa saamme hiljentyä yhdessä 
arkitouhujen keskellä, viettää yhteistä aamupalahetkeä 
sekä puuhailla, jutustella ja leikkiä tai vaikkapa vain oles-
kella. Aamupalamaksu 2 €/perhe.
kaksi perhekerhoryhmää seurakuntakodilla:
• Tiistaisin  klo 9.30–11.30
• Torstaisin  klo 9.30–11.30
Voit valita kumpaan osallistut. Perhekerhossa käymisen 
voi aloittaa, vaikka kerhokausi olisikin jo käynnissä. 

kEHtoluokkatyö pitää yhteyttä kaikkien 1-4-vuotiai-
den lasten koteihin. Syntymäpäiväkortti ja tiedote toivot-
taa tervetulleiksi mukaan seurakunnan toimintaan.

Ekavauva-ryHmä
on kohtaamispaikka vanhemmille ja vauvoille elämän ai-
nutlaatuisessa tilanteessa. Ryhmä tarjoaa vanhemmille 
mahdollisuuden jakaa kokemuksiaan ja tutustua samas-
sa elämäntilanteessa oleviin vanhempiin. Toiminnan jär-
jestäjinä ovat Uuraisten seurakunta, Uuraisten kunnta, 
neuvola ja MLL:n paikallisyhdistys. ryhmä kokoontuu 
seurakuntakodilla ja siihen voi tulla mukaan jo odo-
tusaikana. ilmoittautumiset ja lisätiedot Ekavauva 
-ryhmästä pia jylhältä.

sEurakunnan varHaiskasvatustyö palvelee ja 
tukee varhaiskasvatusta ja esiopetusta lasten kristillisen 
kasvatuksen alueella. Perinteeksi on muodostuneet las-
ten joulu- ja pääsiäishartaudet sekä seurakunnan työnte-
kijöiden muut vierailut lapsiryhmissä. 
  

Torstaisin 
YhTeinen aamu klo 10

Aamuhartaus, kahvittelua 
ja jutustelua. 
Aamupalalla 

vapaaehtoinen maksu. 

diakonian viikkoToiminTa 
uuraisTen seurakunTakodilla

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

varHaisnuortEn (kouluikäisEt) kErHot 
• Maanantaisin klo 14–16 Seurakuntakodilla 
• Keskiviikkoisin klo 11.30–12.30 ja 12.30–13.30 Hirvasen 
koululla
• Torstaisin klo 8.30–9.30 ja 9.30–10.15 Höytiän koululla

rippikoulutyö ja nuorisotyö
• Isoskoulutus tiistaisin klo 15.15–17 Seurakuntakodilla 
seuraavasti:  8.2.; 22.2.; 15.3.; 29.3. ja 12.4.
• Nuorten illat tiistaisin klo 15.15–16.30 Seurakuntakodilla 
seuraavasti: 14.2.; 7.3.; 21.3. ja 25.4.
• Ke 26.4. Rippikoululaisten Yhteisvastuu-lipaskeräys kir-
konkylän alueella klo 15–18.

”iHana” murkku -vertaisryhmä murrosikäisten van-
hemmille. Yhdessä jakamista iloista, suruista, haasteista 
ja ”vähän” huolistakin, kun perheessä on murrosikäinen 
kullanmuru. ryhmä kokoontuu ke 25.1. alkaen seu-
rakuntakodilla klo 17.30. muut kokoontumispäivät 
ovat: 22.2.; 22.3.; 12.4. ja 10.5. lisätietoja pialta tai 
merjalta.

musiikkityö
• Kouluikäisten kuoro harjoittelee tiistaisin 
klo 13.40–14.40 Hirvasen koulun musiikkiluokassa 
(Reppulenkki 6, Kangashäkki). 
• Nuorisokuoro harjoittelee keskiviikkoisin 
klo 18–19.30 seurakuntakodilla.
• Kirkkokuoro harjoittelee torstaisin 
klo 18–19.30 seurakuntakodilla. 
Kaikkiin musiikkiryhmiin ovat tervetulleita laulamaan 
sekä uudet, että vanhat laulajat! 

aikuistyö
Naisten ja miesten illat, lisää kirkollisissa.

yHtEystiEdot
uuraistenseurakunta.fi, Facebook Uuraisten seurakunta

Kirkkoherranvirasto ja taloustoimisto, kasvatus ja perhetyön, 
nuorisotyön sekä diakoniatyön toimistot ja seurakunnan ker-
hotilat: Seurakuntakodilla, Topintie 1. 

Kirkkoherranvirasto avoinna ma ja to klo 9–12, 
p. 040 522 2010, uuraisten.seurakunta@evl.fi

Työntekijät
Kirkkoherra Antti Toivio  040 518 1125 
(vapaapäivät ma ja ti)
Taloudesta vastaava Jaana Hirsjärvi 044 794 9734
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 Juha Notkola 040 518 1127 
(vapaapäivät ti ja ke)
Seurakuntasihteeri Riikka Kotilainen         040 522 2010

diakoniapäivystys keskiviikkoisin klo 10–12. Päivys-
tysaikana voit kävellä ovesta sisään ja tulla juttelemaan 
ilman ajanvarausta. Muuna aikana tavoitat diakonin pu-
helimitse.

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 tai tarvitta-
essa teemme myös kotikäyntejä. Apu on maksutonta ja 
tarkoitettu kaiken ikäisille uuraislaisille. 
Kaikki keskustelut ovat luottamuksellisia. 

pErHEasiain nEuvottElukEskus - Apua ja tukea ih-
missuhteisiin keskisuomalaisille perheille ja pariskunnille.
Käyntiosoite: Kilpisenkatu 4, Jyväskylä
Sähköposti: pank-jkl@evl.fi
Ajanvaraus: 044 774 7052 (ti, ke, pe klo 12–14.30)

kEski-suomEn 
sosiaali- ja kriisipäivystys 24 h 

p. 014 2660 149
Sosiaali- ja kriisipäivystys on ympärivuorokautinen 

välittömän avun tarpeeseen vastaava palvelu.

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, väkivaltaa, olet käyttäytynyt 

väkivaltaisesti tai olet huolissasi omasta käyttäytymi-
sestä, sinulla on itsetuhoisia ajatuksia, olet joutunut 

tai epäilet joutuneesi rikoksen uhriksi.

iloitaan ystävyydestä 
yhdessä ukrainalaisten 
kanssa, tarjoilua.
kaikki tErvEtuloa!

YSTÄVÄNPÄIVÄN TILAISUUS 
ti 14.2. klo 15 

Uuraisten seurakuntakodilla

järj. SPR, seurakunnat ja muut yhteisöt


