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UURAISTEN 
KUNTA 

TIEDOTTAA 

TERVETULOA TUTUSTUMAAN 
3D-TULOSTUKSEEN!

Työpaja Uuraisten kirjastolla 
tiistaina 22.1. klo 9 - 13

Maksuttomassa työpajassa asiantuntija Teemu 
Leppänen (Jyväskylän yliopisto) kertoo, mitä 3D-
tulostus on ja miten se toimii, sekä esittelee esi-
merkkejä siitä, kuinka sitä voi käyttää. Työpajassa 
on esillä 3D-tulostettuja kappaleita ja 3D-tulostin, 
joihin osallistujat saavat tutustua. Päivän lopuksi 
työpajan osallistujat pääsevät kokeilemaan 3D-
tulostamista käytännössä pienryhmissä, joissa 
suunnitellaan CAD-ohjelmalla pieni 3D-malli. Tu-
lostamme yhden kappaleen digitaalisesta mallista. 
Huom! Et tarvitse erityistä tietoteknistä osaamista, 
pienryhmätyöskentely tapahtuu ohjattuna!
 
3D-tulostamisessa digitaalisesta mallista tulos-
tetaan fyysinen kappale kerros kerrokselta. Tällä 
hetkellä materiaalina käytetään useimmiten 
muovia, mutta myös metallia, keraamia ja lasia 
voidaan tulostaa. 3D-tulostamalla voidaan esi-
merkiksi tehdä silmälasien kehyksiä, rakennus-
ten pienoismalleja ja lääketieteessä käytettäviä 
proteeseja. 3D-tulostuksen etuja muihin tuotanto-
menetelmiin nähden ovat mm. nopea tuotannon 
aloitus, monimutkaisten kappaleiden valmistus 
sekä se, että mallia on helppo muuttaa.

Työpajaan mahtuu mukaan max 20 henkilöä. 
Ilmoittautuminen pikaisesti: 
jyu.fi/digipolku/ilmoittautuminen

 UURAISTEN KIRJASTO

AUKIOLOAJAT
  Palveluajat  Omatoimiajat                
maanantai klo 13 - 19 klo 8 - 13, 19 - 21
tiistai   klo 10 - 17 klo 8 - 10, 17 - 21
keskiviikko klo 12 - 17 klo 8 - 12, 17 - 21
torstai  -  klo 8 - 21
perjantai  klo 10 - 17 klo 8 - 10, 17 - 21
lauantai -   klo 8 - 21
sunnuntai -  klo 8 - 21
 
OMATOIMIKIRJASTO on mahtava mahdollisuus 
esimerkiksi pienille kokouksille tai muille tapahtu-
mille. Kysy lisää henkilökunnalta.

19.3. Kirjaston päivänä 
koulukeskuksen auditoriossa 

 
MIMI JA KUKU

KAIKILLE AVOIN ESITYS KLO 10.30 
(kutsutut ryhmät klo 9.30)

YSTÄVÄTOIMINNAN 
PERUSKURSSI 

to 7.2. klo 17 - 20 Seurakuntakodilla
Järjestäjä SPR Uuraisten osasto. 

Tiedustelut p. 050 3766 491
TERVETULOA!

Lisää neuvoja, vinkke-
jä ja lomakkeita löydät 
osuuskunnan nettisivul-
ta. Muista myös päivys-
tyspuhelin,  johon voit 

 VESIOSUUSKUNTA UURAINEN
Alkanut vuosi on vesiosuuskuntamme kahdestoista toimin-
tavuosi. Suunniteltujen alueiden rakentaminen oli toteutettu 
vuoden 2016 loppuun mennessä. Rakentaminen jatkossa 
keskittyy jälkirakentamisena jo olemassa oleville alueille. 
Osuuskunta on maksanut lainat kokonaisuudessaan pois 
ja näin ollen osuuskunta on velaton. Pumppaamoiden pe-
suja on jatkettu ja jatketaan vuosittain säännöllisesti sekä 
rakennusvuosiltaan vanhemmasta päästä, että asiakkaiden 
ilmoitusten perusteella. Samoin olemme tarkistaneet ja 
uusineet mm. rikkinäisiä hälytysvalolamppuja.

Vesimittareiden lukuajat ovat vuosittain helmikuun, 
kesäkuun ja lokakuun viimeinen päivä. Muistathan tehdä 
ilmoituksen ajallaan. Vesimittari-ilmoituslomakkeen löydät 
osuuskunnan nettisivuilta, jossa on ohjeet lomakkeen pa-
lauttamiseksi. Voit ilmoittaa lukeman myös osuuskunnan 
puhelimeen tai suoraan tilitoimistolle.

Vesimaksut 2019
Uuraisten kunta on päättänyt korottaa vuoden 2019 vesi- 
ja jätevesimaksuja 3 % 1.1.2019 alkaen. Vesiosuuskunta 
Uurainen tulee suorittamaan korotukset vastaavan suu-
ruisina 1.7.2019 alkaen. Korotus tulee koskemaan vesi- ja 
jäteveden käyttömaksuja, muut kiinteät perusmaksut ja 
huoltomaksu säilyvät ennallaan.

Edelleen muistutuksena, että viemäriin vain nesteitä ja 
sitä itteään. Vuoden 2018 syksyn aikana ei ongelmia ole 
ollut, kiitos käyttäjien. Mikäli kaivo joudutaan tyhjentämään 
tai todetaan tyhjennysputkiston tukkeutuneen väärästä 
materiaalista, runsaasta paperista ja vähäisestä wc-laitteen 
vedenkäytöstä, osuuskunta laskuttaa tästä pumppaamon 
käyttäjää. Monet pikkuviat saamme korjattua osuuskun-
nan oman väen kesken ja tarvittaessa hoidamme paikal-
le yhteistyöyrityksen, jolla on paras tuntemus alueemme 
laitteistosta. Näin säästämme yhteistä rahaa ja takaamme 
toimintavarmaa palvelua.

PÄIVYSTYSPUHELIN
040 532 1175

vesioskuurainen.fi, 
vokuurainen@gmail.com

ilmoittaa ongelmista tai havaitsemastasi punaisesta 
hälytysvalosta pumppaamolla. 

Mikäli kiinteistö myydään, vuokrataan tai vuokrausjakso 
päättyy, muista huolehtia vesimittari-ilmoituksen tekemises-
tä. Kun teet ilmoituksen muutoksen yhteydessä, vesimaksut 
kohdentuvat oikeaan osoitteeseen ja helpottaa mahdolli-
sia jälkiselvityksiä. Ohjeet ja lomake löytyvät nettisivuilta.

Osuuskunnan nettisivut tulevat uusiutumaan kevään 2019 
aikana. Samoin otamme käyttöön oman facebook -sivuston.
Näiden osalta tiedotamme osakkaita tarkemmin kevään 
ensimmäisessä Vesipostissa.

Hyvää talven 2019 jatkoa!
Vesiosuuskunta Uurainen, Hallitus

Jari Rytkönen, puheenjohtaja

Keski-Suomen Mobilistien

XLvI TaLwIajo
pysähtyy Höytiällä

lauantaina 2.2.2019 klo 10 - 13

Tervetuloa ihastelemaan 
vanhoja kaunottaria ja 

herkuttelemaan 
Höytiän kyläyhdistyksen 

makkarapuffetissa

UURAISTEN JÄRJESTÖJEN 
YHTEISKOKOUS 

keskiviikkona 20.2. klo 18  
Uuraisten kunnanvirastolla.

Kokouksessa esillä Uuraisten viikon 2019 
järjestelyt, sekä muuta ajankohtaista asiaa.  

Tervetuloa runsain joukoin mukaan!

 
ELOKUVAILLAT 

jatkuvat  
25.1, 22.2 ja 8.3., Uuraisten 4H tiedottaa 

tapahtumista tarkemmin.

H U O M I O  !
Onko sinulla vanhaa pienelektroniikkaa?

Kierrätämme Data-SER-tyyppisiä pienelektroniikkalaitteita: 
kännyköitä, digikameroita, paristotoimisia kelloja, läppäreitä, 

pöytätietokoneita, digiboxeja, netti- ja muistitikkuja, reitittimiä ym.
JOS SINULTA LÖYTYY NÄITÄ, NIIN TUO NE MEILLE 

TORSTAINA 31.1.2019 KLO 9 - 15
PURETTAVIKSI JA KIERRÄTETTÄVIKSI! 

Ykköskoti Uurainen, Virastotie 1
UURAINEN (Salen vieressä)

 UURAISTEN 
 LAPE-RUKKASRYHMÄ
HYVINVOINTITALON remontti Uuraisilla Nuok-
karin yläkerrassa etenee! Yläkerran päädyn ja 
aulan tiloja remontoidaan ilmastoinnin osalta ja 
tehdään pintaremonttia, jotta tiloista saadaan 
viihtyisämpiä ja toimivampia tuleville toimijoille.

Lasten ja perheiden hyvinvointia lisäävien tee-
mailtojen suunnittelu on myös käynnissä, tulossa 
ainakin maaliskuussa lasten vanhemmille tarkoi-
tettu peliteemainen ilta, joilla pyritään lisäämään 
vanhempien tietoutta pelimaailmasta, antamaan 
käytännön vinkkejä pelaamisen hallintaan ja neu-
vomaan peliharrastuksen toteuttamiseen tasapai-
noisena osana lapsen tai nuoren arkea.

Ystävällisin terveisin
Hanna-Mari Saarelainen

koulukuraattori
050 3055 778

hanna-mari.saarelainen@uurainen.fi

Seuraava uuraisten kuntatiedote 
ilmestyy kesälehden välissä 23.5. 
Materiaalit siihen 15.5. mennessä 

osoitteeseeen kirjaamo@uurainen.fi
KIITOS!
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             UURAISTEN KUNTOSALI 
Koulukeskus, Kuukantie 18, Uurainen

AUKIOLOAJAT 1.1.-31.5.2019
sekavuoro = naiset / miehet
(suluissa olevana aikana mukana voi olla myös 
koululaisia)
MAANANTAI 1.1-14.1. ja 13.5.-31.5.
 klo 5 - 11 sekavuoro (klo 9 - 11)
 klo 12 - 22 sekavuoro (klo 12.50 - 15)
MAANANTAI 21.1-6.5.
 klo   5 - 11sekavuoro (klo 9 - 11)
 klo 12 - 16 sekavuoro (klo 12.50 - 15)
 klo 19 - 22 sekavuoro
TIISTAI    
 klo   5 - 11 sekavuoro (klo 9 - 11)
 klo 11 - 13 naiset
 klo 13 - 22 sekavuoro (klo 12.50 - 15)
KESKIVIIKKO
 klo 5 - 8 sekavuoro
 klo 9 - 22 sekavuoro (klo 9 - 15)
TORSTAI    
 klo 5 - 10 sekavuoro  
 klo 12 - 22 sekavuoro (klo 12.50 - 15)
PERJANTAI  
 klo 5 - 8 sekavuoro  
 klo 9 - 22 sekavuoro (klo 9 - 15)  
LAUANTAI  
 klo 5 - 9 sekavuoro 
 klo 12 - 17 sekavuoro
 klo 18 - 22 sekavuoro
SUNNUNTAI  
 klo 5 - 11 sekavuoro 
 klo 12 -22 sekavuoro 

LIIKUNNAN ILOA! 
     
  OHJATUT KUNTOSALITUNNIT 
Uuraisten kuntosalilla, Kuukantie 18.

Maanantaisin 21.1.-6.5., 14 kertaa
• klo 16 eläkeläiset; naiset / miehet 
• klo 17 sekaryhmä; naiset / miehet 
• klo 18 sekaryhmä; naiset / miehet

Kuntosalitunnit on suunnattu ensisijaisesti kunto-
saliliikunnan aloittaville.
Osallistumismaksu kevätkaudelta 45 € / eläkeläi-
set 22,50 €. Ilmoittautumiset ja maksut ennakkoon 
Uuraisten vapaa-aikatoimistoon. 
Lisätietoja p. 014 267 2641.
Kuhunkin ryhmään sopii 18 ensiksi ilmoittautu-
nutta. Ohjatut kuntosalitunnit järjestää Uuraisten 
liikuntatoimi ja ohjaajana toimii fysioterapeutti 
Sanna Espo.

Tervetuloa mukaan ohjattuun kuntosaliryhmään!

 HIIHTOLADUT
Uuraisten kunnan toimesta tai kunnan hankki-
man palvelun avulla pidetään käyttökunnossa 
seuraavat hiihtoladut ja -alueet hiihtokauden ajan 
31.3.2019 saakka:
• Aittovuoren latuverkoston ladut 
(Rinnetie 20 / Kuukanpolku 5)
• Vanha valaistulatu (Urheilutie 8)
Kunnossapidosta huolehtii Uuraisten Urheilijat /
hiihtojaosto
• Hirvasen koulun latu 
(Reppulenkki 6, Kangashäkki)
• Kyynämöisten koulun ladut 
(Multientie 734, Kyynämöinen)
• Höytiän valaistulatu (Höytiäntie 632, Höytiä)
Kunnossapidosta huolehtii Uuraisten kunta / 
liikunta-alueiden hoitohenkilöstö
• Jokihaaran kansanhiihtoladut
Kunnossapidosta huolehtii Uuraisten Jokihaaran 
Pienviljelijäyhdistys
• Lisäksi pyritään avaamaan Kyynämöisten ja 
Akon jääladut, mikäli jää- /keliolot sen sallivat.  

Tarkempaa tietoa hiihtoladuista ja niiden kunnos-
sapidosta löydät Uuraisten kunnan nettisivuilta 
uurainen.fi.
 
 KIRKONKyLäN JääALUEET 
 JA pUKUHUONEET 
Käyttövuorot:
maanantai klo   9 - 15 koulut
  klo 16 - 20  vapaa jääkiekko
tiistai  klo   9 - 15 koulut
    klo 16 - 20 vapaa jääkiekko
keskiviikko klo   9 - 15 koulut
  klo 16 - 17.30 vapaa luistelu
  klo 17.30 - 20  vapaa jääkiekko 
torstai    klo   9 - 15   koulut
  klo 16 - 20 vapaa jääkiekko
perjantai klo   9 - 15 koulut
  klo 16 - 20 vapaa jääkiekko
lauantai klo 12 - 18 vapaa jääkiekko
sunnuntai klo 12 - 18 vapaa jääkiekko 
  
Kentän auraus ja jäädytys hoidetaan päivittäin. 
Luistelijoiden käytössä on myös erillinen jää-alue, 
jossa mailojen käyttö on ehdottomasti kielletty. 
Käytäthän kypärää!
Jääkiekkokaukalon ja -alueen kunnossapidosta 
huolehtii Uuraisten kunta. Tarvittaessa kunnos-
sapitoon liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä 
vastaavaan liikunta-alueiden hoitajaan p. 014 267 
2642 tai työnjohtajaan p. 040 709 4086.

PuKuHuoneet avoinna arkisin klo 9 - 20
     viikonloppuisin klo 12 - 18
Pukuhuoneisiin ei tule jättää mitään arvokasta 
tavaraa ilman vartiointia. Lähtiessä on huoleh-
dittava, että ulko-ovi on kiinni, jotta lämmitys ei 
karkaa harakoille. Mikäli jää-alueet eivät ole käyt-
tökunnossa tai niiden käytössä ilmenee ongelmia, 
pidetään tilat kiinni.

Mukavia reippailuhetkiä kaikille!

 
 KyLäKUNTIEN  
 JääKIEKKOKAUKALOT 
HIRVASEN KAUKALO, Reppulenkki 6
HÖYTIÄN KAUKALO, Höytiäntie 632
JOKIHAARAN KAUKALO, Kuusitie 2
KYYNÄMÖISTEN KAUKALO, Multiantie 734
Kaukaloiden kunnossapidosta tarkempia tietoja 
löytyy Uuraisten kunnan nettisivuilta.

 SäHLyKERHO 
 
Kyynämöisten liikuntasali Kiepissä 
torstaisin 25.4. saakka klo 17 - 18 
alakouluikäisille 

Kerhoa ei järjestetä talvilomaviikolla 9/2019, eikä 
viikoille osuvina juhlapyhinä eikä juhlapyhien aat-
toina. Lisätietoja vapaa-aikatoimistosta p. 014 267 
2641 ja kerhon ohjaajilta. 

Tervetuloa mukaan!

KESKI-SUOMEN 72. MAAKUNTAVIESTI 
lauantaina 16.2. klo 12  Saarijärven Kusiaismäessä 

(varapäivä 17.2.)

UURAISTEN MAAKUNTAVIESTI-
JOUKKEEN KATSASTUKSET 
Aittovuoren latuverkoston laduilla
perjantaina 1.2. klo 18 (perinteinen) 

ja tiistaina 5.2. klo 18 (vapaa).

Luvassa sarjoja aikuisille, nuorille ja lapsille! 

Tervetuloa mukaan kisaamaan edustuspaikasta Uuraisten 
viestijoukkueeseen ja tervetuloa joukolla kannustamaan 
Uuraisten joukkuetta viestitapahtumaan. 

UURAISTEN KUNNAN 
HIIHTOMESTARUUSKILpAILUT

Perjantaina 8.3. klo 18 Aittovuoren laduilla.
Maali- ja lähtöalue uuraisten hiihtostadionilla, kou-
lukeskuksen takana (Rinnetie 20).

Kilpailusarjat ja matkat perinteisellä hiihtotyylillä:
N/M6 0,5 km, N/M8 1 km, N/M10 1 km, N/M12 2 km, N/
M14 3 km, N/M16 3 km, Nyl 3 km, N35 3 km, Myl 5 km, 
M40 5 km

Kyläkuntien välisestä paremmuudesta kilpaillaan si-
ten, että sarjan voittaja saa 7 pistettä, toinen 5 pistettä, 
kolmas 4 pistettä, neljäs 3 pistettä, viides 2 pistettä ja 
kuudes 1 pisteen. Sarjaa kohden vain yksi hiihtäjä/kylä-
kunta saa pisteitä.

Ennakkoilmoittautumiset 8.3. klo 15 mennessä olavi-
tapper@jippii.fi tai hiihtostadionilla klo 17-17.30.

Kisajärjestelyt hoitaa Uuraisten Urheilijat/ hiihtojaosto. 
TERVETULOA! 

UURAISTEN LATURETKI 
KIRKONKyLä–TEHLO SU 3.3.

pERINTEISELLä RETKIHIIHTOLADULLA  
Hiihtäjiä palvelee huoltopiste uuraisten urheilijain 
Hiihtomajalla tehlolla. 
Huoltopiste on avoinna klo 9 - 16, myynnissä mehua, 
kahvia, yms. pientä välipalaa.
Latu on avattu moottorikelkalla ja merkitty sinisellä 
kuitunauhalla ja opastein. 
Yhdensuuntainen matka kirkonkylältä Tehlolle 10 km.
Ladulle pääsee lähtemään: 
• Päiväkoti Pikkulan P-paikalta (Kuukanpolku 5), 
• Akon uimarannan P-paikalta (Tuurentie 13) 
• Tehlon Hiihtomajalta (Kangastie 17). 

TERVETULOA JOUKOLLA HIIHTÄMÄÄN JA NAUTTIMAAN 
PERINTEISESTÄ TALVILIIKUNNASTA OMAN KUNNON JA 
VAUHDIN MUKAAN!

 NUORISOTALO NUOKKARI
Mansikkamäentie 2, Uurainen
Toiminta on suunnattu yläkouluikäisille ja sitä 
vanhemmille nuorille. Nuorisotila on päihteetön ja 
aukioloaikoina paikalla on vähintään yksi aikuinen. 

AUKIOLOAJAT
Keskiviikkoisin ja torstaisin klo 15 - 20
Perjantaisin    klo 15 - 21

Tila pidetään suljettuna viikolle osuvina juhlapäivi-
nä ja juhlapäivien aattoina. Aukioloaikojen muu-
toksista tiedotamme kunnan nettisivuilla.

 NUORTEN TOIMINTARyHMä
Oletko työtön alle 30-vuotias ja tulevaisuuden 
suunnitelmat vielä hakusessa..?
Nyt olisi tekemistä ihan Uuraisten huudeilla. 
tule mukaan ilmaiseen ryhmään!
Ryhmän järjestävät etsivä nuorisotyö ja Hyvän 
Tuulen paja. Etsitään omaa polkua yhteisen teke-
misen lomassa.
Kokoontumiset keskiviikkoisin 6.2.–30.4. Uurais-
ten Nuokkarilla, os. Mansikkamäentie 2.
Ryhmän koko max 10 hlö.

Ilmoittautumiset:
Ari Pekka Pasanen 014 267 2664
aripekka.pasanen@uurainen.fi
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UURAISTEN SEURAKUNTA
Avoimin sydämin, kumppani elämänmatkalla.

Jumalanpalvelus kirkossa pyhä- ja juhlapäivinä klo 
10.

• Viikolla 9 ei viikkotoimintaa.

Erityisiä jumalanpalveluksia ja tapahtumia

• To 17.1. Kristittyjen yhteinen ilta seurakuntakodilla 
klo 18, yhdessä Helluntaiseurakunnan kanssa.
• Su 3.2. Kynttilänpäivän messu seurakuntakodilla 
klo 15, pyhäkoulu.
• To 14.2. Eläkkeensaajien kirkkopäivä klo 12.
• Su 3.3. Laskiaisjumalanpalvelus klo 10, talvita-
pahtuma.
• Ke 6.3. Tuhkakeskiviikon rukoushetki seurakun-
takodilla klo 18.
• La 16.3. Rippikoululaisten Yhteisvastuu-tempaus 
seurakuntakodilla klo 10 - 14.
• To 16.5. Eskareiden kevätkirkko, kouluun lähtevi-
en siunaus, kirkossa klo 18.
• Ke 23.4. 3.-luokkalaisten Virsilaulutapahtuma 
seurakuntakodilla. 
• Ti 30.4. Vapputapahtuma, munkkia ja simaa seu-
rakuntakodilla.
• To 2.5. Haravointitalkoot hautausmaalla klo 9-15.
• La 25.5. Seurakunnan kuorojen konsertti seura-
kuntakodilla klo 15.
• Su 26.5. Konfirmaatiomessu klo 12.

Pääsiäisen jumalanpalveluksista ja tapahtumista 
lisää PaikallisUutisissa, Sisä-Suomen lehdessä ja 
internetsivuilla. 

DIAKONIA 

Elämässä voi tulla vaiheita, jolloin ei jaksa omin 
voimin. Seurakunta on tukenasi surun, haasta-
van perhetilanteen, taloudellisten vaikeuksien 
tai jonkin muun kipeän asian kohdatessa. Sinun 
ei tarvitse jäädä yksin, vaan saat seurakunnasta 
keskusteluapua sekä tukea erilaisiin käytännön 
järjestelyihin. Kotikäynnit ja ajanvaraus diakoni 
Henna Parhialalta.

KERHOT JA HARTAUDET keväällä 2019
• Omaishoitajien OmaisOiva-kahvila seurakunta-
kodilla tiistaisin 22.1., 19.3. ja 21.5. klo 15 - 16.30, 
Jyvässeudun Omaishoitajat Ry.
• Tiistaisin Diakonialounas klo 13 - 15. Tervetuloa 
yhteiseen pöytään! Lounas ja kahvi 3€
• Torstaisin Yhteinen aamu klo 10 - 11.30. Aamu-
hartaus, kahvittelua ja jutustelua. Aamupalalla 
vapaaehtoinen maksu.
• Hartaudet säännöllisesti Kuukankodilla ja Rivi-
kuukan eri ryhmissä. Kehitysvammaisten kerho 
ja mielenterveyskuntoutujien ryhmä kokoontuvat 
myös säännöllisesti, lisätiedot diakonilta.

LÄHETYSTYÖ JA OMPELUSEURAT
Uuraisten seurakunta tukee Marja Alastalon työtä 
Botswanassa sekä Francistownin kummipäiväko-
din toimintaa Botswanassa. Kelloperän, Kotape-
rän, Kyynämöisten, Salmelan ja kirkonkylän om-
peluseurat kokoontuvat säännöllisesti ja tukevat 
tekemiensä käsitöiden, leivonnaisten ym. myyn-
nillä diakonia- ja lähetystyötä. Kokoontumispaikat 
ja -ajat ilmoitetaan Paikallisuutiset-lehdessä ja 
seurakunnan kotisivuilla. Lämpimästi tervetuloa! 

LAPSET JA NUORET

PÄIVÄKERHOT ovat 3–5 -vuotiaiden lasten kerho-
toimintaa. Kerhoryhmät tukevat lapsen kasvua ja 
kehitystä sekä kehittävät sosiaalisia taitoja. Ker-
hossa lapsi saa kristillistä kasvatusta. Tarkoitus on 
antaa lapselle yhteys kotikirkkoonsa ja sen työn-
tekijöihin. Päiväkerhoryhmiin ilmoittautuminen 
tapahtuu keväisin sekä alkusyksystä. Kerhopaikko-
ja voi tiedustella seurakunnan lastenohjaajilta.

PERHEKERHO on perhetyön näkyvin toiminta-
muoto. Perhekerho on aikuisten ja lasten yhteinen 
kohtaamispaikka. Perhekerhoon voivat tulla äidit, 
isät, mummit, vaarit sekä päivähoitoväki lapsi-
neen. Perhekerhossa saamme hiljentyä yhdessä 
arkitouhujen keskellä, viettää yhteistä aamupa-
lahetkeä sekä puuhailla, jutustella ja leikkiä tai 
vaikkapa vain oleskella.
Seurakuntakodilla toimii viikoittain kaksi perhe-
kerhoryhmää (tiistai ja torstai), joista kerhossa 

kävijät valitsevat toisen. Kerhoaika on molem-
milla ryhmillä klo 9.30 - 11.30. Perhekerhossa 
käymisen voi aloittaa koska tahansa.
PYHÄKOULUT su 3.2., su 7.4. ja su 5.5. 

KEHTOLUOKKATYÖ pitää yhteyttä kaikkien 
1-4-vuotiaiden lasten koteihin. Lapselle lähetetty 
syntymäpäiväkortti ja sen mukana tuleva tiedote 
haluaa toivottaa tervetulleiksi mukaan seurakun-
nan toimintaan.

EKAVAUVA-RYHMÄ
Ensimmäisen lapsen odotus ja syntymä ovat 
elämässä ainutlaatuista aikaa. Ekavauva-ryhmä on 
kohtaamispaikka vanhemmille ja vauvoille. Ryhmä 
tarjoaa vanhemmille mahdollisuuden jakaa koke-
muksiaan ja tutustua samassa elämäntilanteessa 
oleviin vanhempiin. Toiminnan järjestäjinä ovat 
Uuraisten seurakunta, Uuraisten kunnan päivä-
hoito ja perhetyö, neuvola sekä Uuraisten MLL:n 
paikallisyhdistys. Ryhmä kokoontuu seurakunta-
kodilla ja siihen voi tulla mukaan jo odotusaikana.
Ilmoittautumiset ja lisätiedot Pia Jylhältä.

SEURAKUNNAN VARHAISKASVATUSTYÖ palve-
lee ja tukee päivähoitoa sekä esiopetusta lasten 
kristillisen kasvatuksen alueella. Uuraisilla on 
perinteeksi muodostunut lasten joulu- ja pääsiäis-
hartaudet sekä seurakunnan työntekijöiden muut 
vierailut eri lapsiryhmissä. Lisäksi on tehty yhteis-
työtä erilaisten kirkkovierailujen ja -tapahtumien 
merkeissä.

VARHAISNUORTEN KERHOT 
• tiistaisin klo 8.30 - 10.15 Höytiän koulu 
• tiistaisin klo 13.30 - 14.30 Hirvasen koulu 
• keskiviikkoisin klo 10.30 - 12.30 
  Kyynämöisten koulu 
• keskiviikkoisin klo 16 - 17 Seurakuntakoti
• torstaisin klo 8.30 - 9.15 Hirvasen koulu

ISOSKOULUTUS tiistaisin klo 15.15 - 17 Seurakun-
takodilla seuraavasti: 29.1., 12.2., 5.3., 19.3. ja 2.4.

NUORTEN ILLAT maanantaisin klo 16.30 - 18 
Seurakuntakodilla seuraavasti: 21.1.,  11.2., 18.2., 
11.3., 25.3., 8.4. ja 6.5.

”IHANA” MURKKU -VERTAISRYHMÄ murros-
ikäisten vanhemmille. Yhdessä jakamista iloista, 
suruista, haasteista ja ”vähän” huolistakin, kun 
perheessä on murrosikäinen kullanmuru. Ryhmä 
kokoontuu ke 6.2. alkaen seurakuntakodilla klo 
17.30. Lisätietoja Pialta tai Merjalta.

MUSIIKKI

KOULUIKÄISTEN KUORO harjoittelee keskiviikkoi-
sin klo 16.30 - 17.30 Hirvasen koulun musiikkiluo-
kassa (Reppulenkki 6, 41290 Kangashäkki). llmoit-
tautumiset kanttorille.
KIRKKOKUORO harjoittelee keskiviikkoisin klo 
18 - 20 seurakuntakodilla. Lisätietoja kanttorilta.
VARTTUNEET-KUORO on matalan kynnyksen kuo-
ro, johon ovat kaikentasoiset laulajat tervetulleita. 
Kuoro harjoittelee joka toinen perjantai (parilliset 
viikot) klo 15.30 - 16.30 seurakuntakodilla. Lisätie-
toja kuoronjohtaja Samulilta p. 040 5566 238.
Kaikkiin musiikkiryhmiin ovat tervetulleita laula-
maan sekä uudet, että vanhat laulajat!

NAISTEN JA MIESTEN ILLAT, lisää kirkollisissa.

YHTEYSTIEDOT
www.uuraistenseurakunta.fi, 
uuraisten.seurakunta@evl.fi, etunimi.sukunimi@evl.fi
Facebook: Uuraisten seurakunta
Seurakuntakoti, Topintie 1, 
kirkkoherranvirasto avoinna ma, to ja pe klo 9 - 12. 

Kirkkoherra Antti Toivio 040 518 1125
Seurakuntapastori Juho Puhto 044 7949 734
Talouspäällikkö Hannu Kokkonen 040 518 1126
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
Lastenohjaaja Risto Kankaanpää 040 801 7209
Seurakuntamestari Matti Laitinen  040 518 1127
(vapaapäivät ti ja ke)    
Seurakuntasihteeri Satu Malmirae 040 522 2010

             TOIMINTAA SENIOREILLE JA
             TULEVILLE SENIOREILLE 
RIVIKUUKAN KERHOT 
Kerhotilat osoitteessa Oikotie 2, Uurainen

• PÄIVÄKESKUSPÄIVÄ perjantaisin klo 9 - 14. Päiväkes-
kustoiminta on tarkoitettu kotona asuville ikäihmisille. 
• MUISTIKERHO maanantaisin klo 13 - 14.30. Muisti-
toimintoja ylläpitävää toimintaa, jumppatuokioita sekä 
mukavaa yhdessäoloa. Tarvittaessa voit kysellä toimin-
nanohjaajalta kerhoon kuljetusta. Kerhomaksu ilman 
kuljetusta 1,50 € ja kuljetuksen kanssa 7,50 €.
• UKKOKERHO tiistaisin klo 9.30 - 11. Ajankohtaisista 
asioista puhumista kahvikupin äärellä. Vaihtelevia vierai-
lijoita ja pieniä retkiä. 
• COSTA RICA -KERHO joka toinen tiistai (parillisina 
viikkoina) klo 13. Kerho on tarkoitettu kotona asuville 
ikäihmisille. Mukavaa yhdessäoloa kahvikupin äärellä. 
Vetäjänä SPR:n Ystäväkerho. 
• KESKIVIIKKO-KERHO keskiviikkoisin klo 13 - 14.30. 
Kerho on tarkoitettu kotona asuville ikäihmisille. 
Vaihtuvaa ohjelmaa.
• KIMPPAKÄVELY Pikku-Kuukan maisemissa aina parilli-
sen viikon maanantaina klo 10. Lenkille lähtö Rivikuukan 
pihasta. Omat sauvat voi ottaa mukaan.

VAPAAEHTOISTYÖNTEKIJÖIDEN KAHVIHETKET 
RIVIKUUKASSA klo 13 - 14.30.
• 7.2. Ystävyys ja ystävystyminen vapaaehtoistyössä.
• 7.3. Kunnon katsastukset sekä iloista liikkumista 
yhdessä.
• 11.4. Kaatumisen ennaltaehkäisy.
• 16.5. Voimaa luonnosta: Retkipäivä Kiiskilänmäelle.

HÖYTIÄN KIMPPAKÄVELY 12.2., 12.3., 9.4. ja 14.5. klo 
11.15 alkaen. Lenkille lähtö Kekkosen Torituvalta (Kin-
taudentie 819). Omat sauvat voi ottaa mukaan.

HÖYTIÄN SENIORIKAHVILA kerran kuussa 
tiistaisin Kekkosen torituvalla klo 12.
• 12.2. Ajatuksia ystävyydestä: Diakoni Henna Parhiala. 
• 12.3. Irjan bingokone pyörii. 
• 9.4. Pääsiäinen, perinteet ja mämmin maistelu.
• 14.5. Mahlan maistiaiset ja kuusenkerkkäsiirappi:
Minna Puntala.
Järj. Kekkosen Toritupa, Höytiän kyläyhdistys ja Uuraisten 
kunta.

MEIDÄN TURVALLINEN KYLÄ: 
”Turvallisuus on yhteinen asiamme”
11.2. klo 13 Kunnanviraston valtuustosalissa 
Lääkäri Petra Tammimetsä, Palomestari Tapani Kello-
saari. Kahvitarjoilu.
Järj. JYTE, Keski-Suomen Pelastuslaitos, Uuraisten kunta, 
Vanhus- ja vammaisneuvosto

YSTÄVÄNPÄIVÄKAHVILA 13.2. klo 10 - 15
Tule viihtyisään kahvilaan nauttimaan maukkaita ja tuo-
reita leivonnaisia Rivikuukan kerhohuoneelle. 
Teatteri Kruuvauksen musiikillinen esitys klo 10.45
Leivonnaisia voi ostaa myös mukaan. Arpajaiset. Tuotto 
Rivikuukan kerhohuoneen viihtyvyyden lisäämiseen.
Järj. Uuraisten Vanhustentaloyhdistys ry.

KURKISTUS KEVÄÄSEEN -KONSERTTI 
4.4. klo 18 Kunnanviraston valtuustosalissa
Tunnelmallinen ja lämminhenkinen hetki Satu ja Arto 
Rantasen johdolla.
Liput: 5 €, sis. konsertin ja kahvit. Liput myydään ovella.
Järj. Uuraisten kunta, Uuraisten vanhustentaloyhdistys ry.

Tervetuloa mukaan toimintaan! 
Lisätietoa ryhmistä ja tapahtumista saa 
toiminnanohjaaja Anne Hietikolta 014 2672 809.

UURAISTEN HELLUNTAISEURAKUNTA
• JUMALANPALVELUS sunnuntaisin klo 11 ja 
joskus klo 16.
• RUKOUSILLAT tiistaisin klo 18.30 seurakunnan tiloissa 
sekä joka toinen tiistai lisäksi eri kyläkunnilla.
• LÄHETYSKIRPPUTORI JA KAHVIO torstaisin klo 9 - 15
• ERITYISTILAISUUKSIA JA -TAPAHTUMIA järjestetään 
säännöllisesti sopimuksen mukaan. Tilaisuuksista ilmoi-
tetaan PaikallisUutisissa ja seurakunnan nettisivuilla.

Uuraisten helluntaiseurakunta
Kuukantie 17, Uurainen

uuraistenhelluntaiseurakunta.org
Pastori Timo Koivisto, p. 0404 127 661, 

timokoivisto500@gmail.com
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  UURAISTEN
  4H-YHDISTYS
Uuraisten 4H-yhdistys, Mansikkamäentie 2, Uurai-
nen, uurainen.4h.fi

TYÖNTEKIJÄT
• Toiminnanjohtaja Veera Helminen 
p. 044 545 3959,  uurainen@4h.fi
• Toiminnanohjaaja Micaela Raudasoja 
p. 045 866 8275,  4h.uurainen@gmail.com
• Iltapäivätoiminnan vastuuohjaaja, kirkonkylän 
ryhmä, Santtu Koivunen p. 044 556 9235, 
kirkonkylan.iltis@gmail.com
• Iltapäivätoiminnan vastuuohjaaja, Hirvasen ryh-
mä, Päivi Saarinen p. 044 556 9445, 
hirvasen.ilttis@gmail.com
• Robo-hanke, hankekoordinaattori Heikki Eloran-
ta p. 040 827 0275, 4h.robohanke@gmail.com

4H-KERHOT KEVÄTLUKUKAUDELLA 2019
MAANANTAI
• 13.15 - 15.15 5-6 lk Robokerho koulukeskus.     
- Robotiikka ja ohjelmointia hauskalla tavalla. 
TÄYNNÄ.                         
• 15 - 16 1-3 lk Tyttökerho, koulukeskus. 
- Tyttöjen juttuja: koruja, askartelua jne. TILAA
• 16 - 17 1-4 lk Mitä vaan -kerho koulukeskus.
- Monipuolisesti toimintaa. TILAA
• 17.30 - 18.45 1-3 lk Välipala- ja askartelukerho 
Hirvasen koulu. 
- Välipalojen valmistusta ja askartelua. TÄYNNÄ
• 17.30 - 18.30 1-3 lk Liikkakerho, Hirvasen koulu. 
- Liikuntaa ja leikkimistä. TÄYNNÄ
TIISTAI
• 13.30 - 15.30 5-6 lk Robokerho, Hirvasen koulu.
- Robotiikkaa ja ohjelmointia hauskalla tavalla. 
TÄYNNÄ
• 16 - 17 1-3 lk Liikkakerho, Hirvasen koulu.
- Liikuntaa ja leikkimistä. TÄYNNÄ
• 17.30 - 19 1-3 lk Oikarin 4H-kerho,Päiväkoti Helmi.
- Askartelua, leikkejä, pelejä, ulkoilua. TÄYNNÄ
KESKIVIIKKO      
• 13.30 - 15.30 5-6 lk Robokerho, Kyynämöisten 
koulu. 
- Robotiikkaa hauskalla tavalla. TÄYNNÄ.        
• 15 -16 1-3 lk Välipalakerho, koulukeskus. 
- Välipalojen valmistusta. TÄYNNÄ
• 16 - 18 4-6 lk Kokkikerho, koulukeskus
- Leivontaa ja ruoanlaittoa. TÄYNNÄ
TORSTAI    
• 16 - 17.30 5-8 lk Koiraryhmä Hirvasen koulu.
- Koirien hoito ja harrastukset. TILAA   
• 17.30 - 18.45 1-3 lk Välipala ja askartelukerho, 
Hirvasen koulu.           
- Välipalojen valmistusta ja askartelua. TÄYNNÄ  
• 17.30 - 18.30 4-6 lk Liikkakerho, Hirvasen koulu 
- Liikuntaa ja pelejä. TÄYNNÄ

Ennakkoilmoittautuminen on välttämätön!
Maksamalla 4H-jäsenmaksun (35 €/hlö/vuosi tai 
70 €/perhe/vuosi) liityt 4H:n jäseneksi ja voit osal-
listua kaikkiin ikäryhmällesi sopiviin kerhoihin.
Ilmoittautuessa tulee kertoa kerhon nimi sekä lap-
sen ja huoltajan nimi, osoite, puhelinnumero sekä 
sähköpostiosoite. Ilmoittautumiset tulee tehdä 
netissä uurainen.4h.fi/toiminta/kerhot/ilmoittau-
tuminen/.

ROBO-HANKE 2018 – 2020
Robo-hanke on lähtenyt onnistuneesti käyntiin 
Uuraisilla! Kerhot toimivat kevätkaudella Hirvasel-
la, Kyynämöisillä sekä Koulukeskuksella. Kerhoissa 
robotiikka ja ohjelmointi tulee tutuksi hauskalla 
tavalla lapsille. Nuorten ryhmän kanssa kantava-
na teemana keväällä on nuorisovaihto-projektin 
suunnittelu ja rahoituksen hakeminen opetus-
hallitukselta sekä erilaiset vierailut ja pienemmät 
teknologia-aiheiset projektit.

KOIRARYHMÄ
Hirvasella on alkamassa alkuvuodesta uusi kerho, 
kun saadaan ryhmäkoko täyteen (minimissään 8 
osallistujaa). Kerhon tarkoituksena on omien koi-
rien kanssa treenaaminen ja eri harrastuslajeihin 
tutustuminen.

4H-YRITYKSET
Mikäli haluat perustaa oman 4H-yrityksen tai työl-
listää 4H-yrittäjän, voit olla yhteydessä Heikki Elo-
rantaan tai Veera Helmiseen. 4H-yritys on nuorille 
loistava tapa saada työkokemusta ja omaa rahaa. 
Yhdistyksellä on tällä hetkellä n. 20 4H-yritystä.

  UURAISTEN LIINAT
KUNTOJUMPPAA:
• Tiistaisin koulukeskuksella klo 19 - 20. 
Tammikuussa Pumppi, eli lihaskuntojumppaa pai-
notankojen avulla, ohjaajana Sanna Espo.
• Torstaisin Hirvasen koululla klo 19 - 20. 
Ohjaajana Heini Tarvainen
• Ohjattu kuntosali lauantaisin koulukeskuksella 
klo 11 - 12. liina.sporttisaitti.com
Facebookissa: Uuraisten Liinat

 UURAISTEN 
 HEVOSYSTÄVÄINSEURA 
 
Uuraisten Hevosystäväinseura on tarkoitettu 
kaikille hevosista kiinnostuneille. Toivotamme 
sinut iloisesti tervetulleeksi joukkoomme olitpa 
sitten vauva tai vaari, kokenut konkari tai vasta he-
vosharrastusta aloitteleva.  Seura kokoaa yhteen 
alueen hevosharrastajat ja ammattilaiset lajista 
riippumatta. Tule mukaan, määrittelet itse oletko 
aktiivinen toimija vai hiljainen kannatusjäsen.
SEURAAN LIITTYMINEN ON HELPPOA: 
maksat vain jäsenmaksun tilillemme 
IBAN FI 41 47660010 036487 ja ilmoitat meille 
YHTEYSTIETOSI SÄHKÖPOSTITSE OSOITTEESEEN
uuraistenhevosystavainseurary@gmail.com
Jäsenmaksu: 15 €
Perhemaksu: 30 €
HEVOSYSTÄVÄINSEURALLA ON HIIROLASSA 
RAVIRATA, jota jäsenenä pääset käyttämään. Ra-
tamaksu on vuonna 2019 20 €/hevonen. Ratsuille 
on varattuna viikkoaika lauantaisin klo 12 - 14. 
Toki ratsut ovat tervetulleita myös muina aikoina. 
Radan käytöstä, talkoista ja huoltoajoista kannat-
taa seurata seuran Facebook-sivuja. Tammikuussa 
liittyneille on Facebookissa myös arvonta, josta 
voit voittaa seuran paidan, arvo 15 €!

  UURAISTEN 
  ELÄKKEENSAAJAT
Tervetuloa mukaan Uuraisten Eläkkeensaajien toi-
mintaan mukaan entiset ja uudet jäsenet. Meillä 
on monipuolista toimintaa ja tapahtumaa tänäkin 
vuonna. 
• LIIKUNTAKERHOT,  lentopalloa, bocciaa ja ke-
sällä mölkkyä. Lentopalloa pelaavat kokoontuvat 
koulukeskuksen liikuntasalissa ja boccian pelaajat 
Höytiän liikuntasalissa. Mölkyn pelaamiseen sopi-
va paikka on kirkonkylän urheilukentällä. Lisäksi 
kunnan tarjoama kuntosali on eläkkeellä olevien 
käytössä lauantaiaamuisin. Keilaamisessa pidäm-
me toistaiseksi taukoa. 
• KAHVIKERHOT ovat tärkeitä tapaamispaikkoja 
kaksi kertaa kuukaudessa. Kerhossa jaamme kuu-
lumisia ja keskustelemme ajankohtaisista asioista. 
Toisinaan pidämme liikuntatuokioita tai tietokil-
pailuja, laulamme yhdessä tai luemme runoja. 
Jokaisen kerhon lopussa kohokohtana on bingon 
pelaaminen. Silloin tällöin kutsumme kerhoon ul-
kopuolisia esiintyjiä ja asiantuntijoita, jotka kerto-
vat terveyteen ja palveluihin liittyvistä ja ikäihmisiä 
kiinnostavista asioista. 
• KÄSITYÖKERHO kokoontuu muutamia kertoja 
vuoden aikana. Teemme niissä käsitöitä myytä-
väksi kesätorilla, Selma-myymälässä tai joulumyy-
jäisissä. Lisäksi teemme käsitöitä lahjoitettavaksi, 
mm. vauvasukkia uusille syntyville uuraislaisille. 
• Suunnitteilla on myös DIGIKERHO, jossa yhdessä 
syvennymme tietokoneen, tabletin ja älypuheli-
men käyttöön.
• SUOSITTUJA TEATTERI-, KESÄ- JA SOKKOMATKOJA 
jatkamme myös alkavana vuonna. 
• OLEMME MUKANA MYÖS EKL:N KESKI-SUOMEN 
PIIRIN TAI MUIDEN YHDISTYSTEN TAPAHTUMISSA. 
14.2. Järjestämme EKL:n Keski-Suomen piirin ja 
Uuraisten seurakunnan kanssa yhdessä tilai-
suuden Hetki Pyhän äärellä, kts. Seurapalsta 
takasivulla. Piiri järjestää mm. syksyisin Ruska-ajan 
virkistyspäivän, pikkujoulut, keväällä Kaamoksen 
kaatajaiset jne. 
• Vuosittain kisaamme Saarijärven eläkkeensaaji-
en kanssa BOCCIA- JA MÖLKKYMESTARUUDESTA. 
Näissä kisoissa olemme tänä vuonna järjestäjänä, 
kuten monissa muissakin tapahtumissa. 
Bocciakisa pelataan Höytiän koulun liikunta-
salissa hiihtolomaviikolla 28.2. klo 13 alkaen. 
Mölkkykisa järjestetään kesällä. Osallistumme 
myös piirin boccian piirimestaruuskisoihin, pilkki- 
ja rannaltaongintakisoihin.  
• Vuosittain pidämme neljän yhdistyksen; Keu-
ruun, Saarijärven ja tänä vuonna Tikkakosken yh-
distyksen kanssa KESÄTAPAAMISEN. Tänä vuonna 
olemme myös tässä tapahtumassa järjestäjinä. 
• PaikallisUutisissa ilmoitamme lähiajan tapahtu-
mista. Myös yhdistyksen nettisivuihin kannattaa 
tutustua. Sieltä löytyy ajantasaista ja pidemmän 
ajan ohjelmaa. Huomaa myös kuvagalleria. 

BJJ UURAINEN
Tiesitkö, että Uuraisilla on mahdollista harrastaa 
valmennetusti myös itsepuolustuslajien kuningas-
ta, BRASILIALAISTA JUJUTSUA. 
Toiminta pyörii aktiivisena koulukeskuksella, mut-
ta mukaan toivotaan vielä lisää harrastajia. 
Treenejä on lapsille ja aikuisille.

Uuraisten BJJ järjestää brasilialaisen jujutsun 
ja lukkopainin yleisöillan perjantaina 25.1. klo 
18 koulukeskuksen auditoriossa. Tule tutustu-
maan touhuun ja ota ystävät mukaan!
Uudet peruskurssit alkavat helmikuussa 
Uuraisten koulukeskuksella:
Junnut 4.2. klo 17.30, aikuiset 6.2. klo 18
Kysy lisää! Harri Niemi p. 040 5047 128
Jani Soikkeli p. 050 3454 218

UURAISTEN MLL:N 
PAIKALLISYHDISTYS ETSII
• Vapaaehtoisia perhekummeja
MLL:n kouluttamat vapaaehtoiset perhekummit 
kulkevat lapsiperheen rinnalla yhden vuoden ajan. 
Kummi tapaa perhettä säännöllisesti muutaman 
tunnin ajan kerran viikossa tai joka toinen viikko. 
Yhdessä tehdään kumpaakin osapuolta kiinnos-
tavia asioita, esimerkiksi leivotaan tai retkeillään. 
Perhekummi ei ole lasten hoitaja tai kodinhoitaja.
• Lapsen tai nuoren kavereita
Etsimme vapaaehtoisia aikuisia kavereita 
4–17-vuotiaille lapsille ja nuorille, jotka esimerkiksi 
kokevat yksinäisyyttä tai koulunkäynti ei maistu. 
Vapaaehtoinen kaveri on täysi-ikäinen ja kiin-
nostunut lapsen tai nuoren kanssa puuhailusta. 
Kaveri on tavallinen, reilu aikuinen. 
• Vapaaehtoisia tukihenkilötoimintaan
 Tule mukaan kokemaan rinnalla kulkemisen iloa 
lasten, nuorten ja lapsiperheiden parissa! Tuki-
henkilötoiminta on yhteistä tekemistä. 
Kiinnostuneet vapaaehtoiset haastatellaan ja he 
osallistuvat tukihenkilöiden peruskoulutukseen. 
Lisätietoja toiminnasta Kaarina Lehto, 
p. 040 833 7641 tai kaarina.lehto@mll.fi
• Vapaaehtoisia lukumummeja ja -vaareja
Lukumummi-toiminta on käynnistynyt Uuraisilla 
viime keväänä ja sitä halutaan jatkaa ja vahvistaa 
eri kouluilla. Useimmat lapset oppivat lukemaan, 
mutta sujuva lukutaito jää osalla saavuttamatta. 
Lukumummit ja -vaarit tukevat ja auttavat sanojen 
ja kirjainten maailmassa 2.–6.-luokkalaisia lapsia.

Lisätietoja näistä toiminnoista saat Järvi-Suomen 
piiristä tai ota yhteyttä puheenjohtaja Hanna-Mariin.

hanna-mari.saarelainen@uurainen.fi p. 050 3055 778
LÄHDE ROHKEASTI MUKAAN!

PERHEKAHVILA KEVÄT 2019
perjantaisin klo 9.30 - 11.30 Seurakuntakodilla 

( Topintie 1). Tarjolla aamupalaa 2 € /perhe
Lisätietoja: 014 495 1169/Heini. heinikurtti88@hotmail.com

18.1.Muovailuvahan valmistus
25.1. ME & I vaate-esittely
1.2. Tartu tarinaan -tuokio

8.2. Ystävänpäiväaskartelua
15.2. Revontulien maalaus

22.2. Vapaata leikkiä
1.3. Pullan leivontaa

8.3. Mäenlaskua
15.3. Pizzojen valmistus

22.3. Kierrätyspäivä
29.3. Pehmoeläinten kokoontuminen

5.4. Tartu tarinaan -tuokio
12.4. Rairuohon kasvatus

19.4. Pitkäperjantai, ei kahvilaa
26.4. Vappuaskartelua

3.5. Vapaata leikkiä
10.5. Äitienpäiväaskartelua

17.5. Eläinjoogaa
24.5. Eväsretki Leinikinpuistoon

31.5. Retki  Eläin- ja puuhapuisto Veijariin
7.6. Tartu tarinaan -tuokio puistossa

14.6. Puistoilua


