NUORTEN TYÖLLISTÄMINEN KESÄLLÄ 2014

JÄMIJÄRVEN KUNNAN KUNTATIEDOTE 3/2015
Joka talouteen Jämijärvellä jaettava kunnan tiedote
Kunnanvirasto puh 572 970 fax 5729 7151
Sähköpostiosoitteet: jamijarvi@jamijarvi.fi
etunimi.sukunimi@jamijarvi.fi
Kuntatiedote 4/2015
Aineiston viimeinen jättöpäivä 6.4.2015.
Voit jättää aineiston
• sähköpostilla, osoitteelle jamijarvi@jamijarvi.fi
• p. 02 572 970
• faksilla numeroon 02 5729 7151
Seuraava kuntatiedote ilmestyy 10.-14.4.2015

KUNNAN ASIOINTILIIKENNE

Kunta työllistää 15 jämijärveläistä 1999-2000 syntynyttä
nuorta kahden viikon ajaksi kesätöihin kunnan omiin
kohteisiin. Työjaksolta maksetaan palkkaa 400 euroa.
Etusijalla ovat ne nuoret, jotka eivät ole aiemmin olleet
kunnan palveluksessa.
Mikäli em. kriteerin täyttäviä hakemuksia on yli 15 kpl,
kesätyöpaikat jaetaan arpomalla. Mikäli kriteerin täyttäviä
hakemuksia on alle 15 kpl ja on hakijoita, jotka ovat
aiemmin olleet kunnan palveluksessa, loput työpaikat
jaetaan arpomalla.
Jätä vapaamuotoinen työhakemus 31.03.2015 mennessä
osoitteella Jämijärven kunta, kunnanhallitus, Peijarintie 5 A,
38800 Jämijärvi.
Mainitse hakemuksessasi, missä kohteessa haluat toimia
ja mihin aikaan kesästä.
Lisätietoja saat p. 02 5729 7101/ Anne Ranta.

Timo Rannan taksi kulkee tiistaisin reittiä:
Palokoski
n. klo 8.55
Suurimaa
n. klo 9.05
Kuusijoki
n. klo 9.15
Tykköö
n. klo 9.20

Henkilön, joka on työllistynyt yritysten kesätuen tai muun
tahon kautta, ei ole mahdollista päästä tämän
työllistämisen piiriin.

Paluu n. klo 11.00.
Asiakkaan maksuosuus 8 €.
Tarkemmat tiedustelut / ilmoitukset
p. 0400 724 110 / Timo Ranta

NUORTEN KESÄTYÖLLISTÄMISTUKI
JÄMIJÄRVELÄISILLE YRITYKSILLE

TOIMINTA-AVUSTUSTEN HAKEMINEN
Jämijärven kunnanhallitus julistaa vuoden 2015
veteraani-, eläkeläis- ja lapsityöjärjestöjen toiminta- ja
kannatusavustukset haettavaksi.
Hakemuslomakkeita saa kunnanviraston keskuksesta.
Hakemuslomakkeet tulee palauttaa 10.3.2015 mennessä
osoitteeseen, Jämijärven kunta, Peijarintie 5 A, 38800
Jämijärvi.
KYLÄRAHA
Jämijärven kunnanhallitus julistaa v. 2015 kylärahan
haettavaksi. Raha on tarkoitettu keskustaajaman
ulkopuolella kylien toiminnasta vastaaville jämijärveläisille
tahoille (kyläyhdistykset yms). Rahaa voi hakea sekä
toimintaan että investointeihin.
Vapaamuotoiset hakemukset on toimitettava Jämijärven
kunnanhallitukselle viimeistään 31.3.2015. Liitteeksi
tarvitaan yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2014.
Niiden hakijoiden, jotka saivat kylärahaa v. 2014, on
lisäksi tehtävä selkoa siitä, miten viime vuoden rahat on
käytetty.
Lisätietoja maaseutusihteeriltä.
Jämijärven kunnanhallitus

Jämijärven kunnanhallitus

Jämijärven kunta myöntää hakemusten perusteella
kesätyötukea jämijärveläisille yrityksille ja yhdistyksille,
jotka työllistävät jämijärveläisen, vuonna 1991-1999
syntyneen koululaisen tai opiskelijan vähintään 4 viikon
ajaksi. Työajan tulee olla vähintään 6 tuntia/päivä.
Tuen suuruus on 400 €/kesätyöntekijä. Tukea maksetaan
enintään kahden kesätyöntekijän osalta yritystä kohti.
Kesätyöntekijä ei saa olla yrittäjän perheenjäsen tai
osakas yrityksessä. Nuorelle maksettava palkka tulee olla
vähintään alan työehtosopimuksen vähimmäispalkka.
Mikäli työehtosopimusta ei ole, vähimmäispalkka
lasketaan kelan työssäoloehdon mukaisena. Palkka
vähintään 1164,75 €/kk, 6,77 €/tunti.
Hakemuksia saa Jämijärven kunnanvirastolta, jonne ne
palautetaan 31.3.2015 mennessä.
Lisätietoja: Anne Ranta 02 5729 7101
VETERAANIKUNTOUTUS
Jämijärven kunnanhallitus julistaa rintamatunnuksen
omaavien sekä kotirintamaolosuhteissa toimineiden
henkilöiden haettavaksi kunnan
järjestämän kuntoutuksen.
Hakulomakkeita saa kunnanviraston keskuksesta.
Hakemukset tulee palauttaa 31.3.2015 mennessä,
osoite: Jämijärven kunta, Peijarintie 5 A, 38800 Jämijärvi.
Tiedustelut p. 02 5729 7101 Anne Ranta.

EDUSKUNTAVAALIT 2015 JÄMIJÄRVEN KUNNASSA
Eduskuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 19.4.2015
Äänestyspaikka on Jämijärven keskuskoulu, Koulutie 6.
Äänestysaika on kello 9.00-20.00.
Ennakkoäänestys aloitetaan keskiviikkona 8.4.2015 ja
lopetetaan tiistaina 14.4.2015
Ennakkoäänestyspaikka on valtuuston kokoushuone
kirjaston alakerrassa, osoite Koulutie 2 B.
Ennakkoäänestyspaikka on avoinna
maanantai-perjantai kello 10.00-18.00
lauantai-sunnuntai kello 10.00-14.00
Äänestäjä on velvollinen esittämään vaalitoimitsijalle
selvityksen henkilöllisyydestään. Ilmoituskortin liittäminen
äänestysasiakirjoihin helpottaa äänestystoimitusta.
Kortin puuttuminen ei kuitenkaan estä äänestämistä.
Ennakkoäänestykseen kotona (kotiäänestys) voi ilmoittautua
henkilö, joka vamman tai sairauden vuoksi ei pääse äänestyseikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia.
Kotiäänestys voi tapahtua vain siinä kunnassa, joka on
merkitty äänestäjän kotikunnaksi äänioikeusrekisterissä.
Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on
ilmoitettava siitä kirjallisesti tai puhelimitse Jämijärven kunnan
keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 7.4.2015 ennen
kello 16.00.
Samassa taloudessa asuva omaishoitaja voi tietyin
edellytyksin äänestää samassa yhteydessä.
Lisätietoja äänestyksestä sekä kotiäänestyslomakkeita saa
kunnan keskusvaalilautakunnalta os. Peijarintie 5 A 38800
JÄMIJÄRVI p. 02 572 970 tai keskusvaalilautakunnan
sihteeriltä p. 02 5729 7103.
Jämijärvellä 2.3.2015
JÄMIJÄRVEN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA
LIIKKISKERHO JÄMI AREENALLA
Liikunnallisia ja sosiaalisia taitoja edistävä kerho LIIKKIS alle
10-vuotiaille Jämi Areenalla keskiviikkoisin
klo 18.15 - 19.00, viikosta 11 11.3.2015 alkaen, ohjaajana
erityisluokanopettaja Piritta Alakotila. Vesipullo,
sisäliikuntavaatteet, tossut tai paljaat jalat, ei kenkiä. Kerho on
ilmainen. Ensimmäiset kaksi kerhokertaa ovat avoimia kaikille.
Jos ryhmä kasvaa liian isoksi, ohjaaja rajaa osallistuvista
sopivan ryhmän. Järj. Vapaa-aikatoimi
BAILATINO KESKUSKOULULLA
Ohjaajana Asiel Rondo Tiistaisin klo 18.15-19.15 nuorisolle ja
aikuisille 6 €/ krt tai 45 €/ 10krt
Keskiviikkoisin klo 16.30-17.30 lapsille ILMAINEN.
Järj. Vapaa-aikatoimi
NUORISOVINTTI
Yökahvila pe 13.3. klo 19-24
tiistaisin kerho, jossa askarrellaan, pelataan, kokataan… klo
16-20
perjantaisin klo 19-22
lauantaisin klo 18-21

NUORI KULTTUURI, Satakunnan aluetapahtuma,
SOUNDS
Aika:
Paikat:

29.3.2015
Klassinen- ja kansanmusiikki:
Sataedu Kankaanpää; Sali,
osoite: Kuninkaanlähteenkatu 14,
Kankaanpää
Muut tyylilajit:
Kankaanpääsali,
osoite: Kangasmoisionkatu 1, Kankaanpää

Tapahtuman teemana on musiikki ja tyyleinä
Klassinen musiikki:
orkesterit, yhtyeet, kuorot, lauluyhtyeet
Kansanmusiikki:
yhtyeet, lauluyhtyeet
Rytmimusiikki rock, pop, jazz, laulelma, iskelmä,
hiphop, reggae, dance:
yhtyeet, lauluyhtyeet
Esityksen pituus:
Koko esityksen pituus saa olla enintään 10
minuuttia.
Ikäsarjat ja rajoitukset
Osanottajat jaetaan kahteen ikäsarjaan:
2000–2005 -syntyneet (10–15-vuotiaat)
1995–1999 -syntyneet (16–20-vuotiaat)
Ryhmän koko tulee olla vähintään kolme henkilöä.
Enintään 1/3 ryhmän jäsenistä saa poiketa
ikärajoituksesta. Rajoitus ei koske esitysten eikä
ryhmien ohjaajia.
Tapahtuma on suunnattu nimenomaan nuorille taiteen
harrastajille. Nuoret, jotka saavat pääasiallisen toimeentulonsa
musiikista, ovat musiikin ammatillisessa koulutuksessa
(Sibelius-Akatemia, sotilasmusiikkikoulu, musiikkioppilaitosten
ammatilliset linjat) tai ovat suorittaneet musiikin ammatillisen
tutkinnon, eivät voi osallistua tapahtumaan. Rajoitus ei koske
Sibelius-Akatemian nuorisokoulutuksen oppilaita.
Sama ryhmä voi osallistua vain yhteen ryhmälajiin. 2/3 ryhmän
jäsenistä tulee olla uusia, jotta ryhmä voidaan katsoa uudeksi
kokoonpanoksi.
Ilmoittautuminen 13.3.2015 mennessä
Sähköinen ilmoittautumislomake ja lisätietoja on
osoitteessa: http://jamijarvi.fi/tapahtumat/nuorikulttuuri/
Mikäli Jämijärveltä löytyy osallistujia ja on tarvetta
yhteiskuljetukselle, laitattehan siitä maininnan
ilmoittautumiseenne.
PIKKU-ITÄVALTA, JÄMI AREENA
Kevään ja kesän juhliin, kokouksiin ja muihin tilaisuuksiin
varaukset kannattaa tehdä ajoissa.
Pikku-Itävalta varataan kunnan keskuksesta p. 02 572 970
Jämi Areenan varaukset p. 050 439 8247 / Juha Rantanen
Jämijärven kunta on ollut mukana Metsähallituksen vetämässä
hankkeessa, jossa valmistui muun muassa tällaiset kotisivut:
http://www.lauhanvuoriregion.fi/ Kannattaa käydä
tutustumassa Hämeenkankaan lajistoon ja syntyhistoriaan!

KUNTOKORTEISTA ARVOTUT:
Lahjakortti: Anne Alarotu ja Kaija Rajamäki
Vapaa-aikatoimen laukku: Pentti Palojoki ja Arja Parmonen
Mikäli tänä vuonna kortteja täytetään ahkerammin, arvotaan
ensi keväänä enemmän myös palkintoja. Ahkeraa
kuntoiluvuotta kaikille!
Viljelijöiden tukihakukoulutus
Kevään tukihakukoulutus järjestetään tiistaina
24.3.2015 klo 10:00-14:00 Jämi Areenalla.
Ilmoittautumiset viimeistään 19.3. oman kunnan
maaseututoimistoon tai sähköisesti MTK
Satakunnan Lyyti-järjestelmään,
www.lyyti.in/Tukikoulutus_Jamijarvi_8101 .
Kahvitarjoilu.

Keskustan Jämijärven kunnallisjärjestö ry:n
VUOSIKOKOUS
pe 20.3.2015 klo 19.00 Valtuustosalissa
Paikallisyhdistyksien vuosikokoukset
Jämijärven läntinen
ti 10.3. klo 19.00
Suurimaan
ti 17.3. klo 19.00
Tykköön
ti 17.3. klo 19.00
Kirkonkylä
ti 17.3. klo 19.00
Tervetuloa!

Möökelissä
Profil-listalla
Kylätalolla
Valtuustosalissa
Johtokunnat

Tervetuloa!
Järjestäjinä MTK Satakunta, Kankaanpään
yhteistoiminta-alue ja Satakunnan Ely-keskus

KIRJASTO
Kirjaston satutunti ti 17.3. klo 10-11.
Ohjaajana Marita Frigård
Lukupiiri kokoontuu ke 18.3. klo 16.00-17.30.
Jokainen lukee haluamansa kirjan.
Ohjaajana Marita puh. 045 843 7477
Maaliskuun ajan kirjastossa on Kristiina Kotaojan näyttely:
Vuosien varrelta

HUOM ELÄKELÄISET!
Kuntosaliohjausta kaikenikäisille eläkeläisille joitakin
poikkeuksia lukuun ottamatta jokaisen parittoman viikon
torstaina klo 8.30 - 10.00.
Kuntosali on ilmainen jämijärveläisille eläkeläisille ma - su
klo 6.00 - 10.00 välisenä aikana.
Ohjatut kuntosaliajat klo 8.30 - 10.00:
to 19.3. HUOM! Parillinen viikko
to 26.3.
pe 10.4. HUOM! päivä
to 23.4.
to 7.5.
to 21.5.
to 4.6.
Tervetuloa entiset ja uudet osallistujat.
Marita Frigård
Ohjaaja
Keskustan vaalitilaisuus su 8.3.2015 klo 10.00 – 12.00
Jämin Luontokeskuksessa.
Eduskuntaryhmän terveiset, Timo Kalli
Kansanedustajaehdokkaiden esittely
Lohisoppatarjoilua alkaen klo 10.00
Tervetuloa!
Keskustan Jämijärven kunnallisjärjestö r.y.

Tiedustelu
pj. Juhani Rajala
TYKKÖÖN SEUDUN KYLÄYHDISTYKSEN TOIMINTAA:
TYKKÖÖN SEUDUN KYLÄYHDISTYS 20 VUOTTA
Kakkukahvit kylätalolla sunnuntaina 8.3.2015 klo 13.00
alkaen.
Ohjelmassa mm. maaseutuasiantuntija Juha Kuisman tervehdys,
paikallista ohjelmaa ja yhdistyksen pöytästandaarin
julkistaminen. Kutsumme mukaan kyläläiset ja kaikki vuosien
saatossa yhdistyksen kanssa yhteistyössä toimineet juhlistamaan
päivää. TERVETULOA!
KEVÄTTORI TYKKÖÖN KYLÄTALOLLA 25.4.2015 KLO
10 – 14
Myyntipöydät kylätalolla 10 € ja ulkona teltassa 5 €.
Peräkärrypaikka 2 €. Myyntipaikkojen varaukset sähköpostitse
timos@tykkoo.com tai puh. 044 547 4516.
VALTAKUNNALLISENA AVOIMET OVET KYLÄSSÄ -PÄIVÄNÄ
lauantaina 6.6.2015
HUUTOKAUPPA TYKKÖÖN KYLÄTALOLLA.
Lisätietoja kyläyhdistyksen nettisivuilta www.tykkoo.com kevään
aikana.
KESÄTÖIHIN TYKKÖÖN KESÄKIOSKILLE!
Sinä asiakaspalveluhaluinen, kesätyötä vailla oleva nuori,
kyläyhdistyksellä on töitä ainakin yhdelle, mahdollisesti kahdelle,
kesäkioskin myyntityössä ja kylätaloalueen hoitoon liittyvissä
töissä kesän aikana. Etsimme palvelualtista reipasta nuorta
henkilöä.
Kesäkioski toimii kylätalon alueella olevassa kioskirakennuksessa
ja tulee kesällä 2015 olemaan auki kesäkuun alusta heinäkuun
loppuun pääsääntöisesti keskiviikosta sunnuntaihin. Viikoittainen
työaika 30 tuntia. Palkka TES:n mukainen harjoittelijapalkka.
Vapaamuotoiset hakemukset palkkatoiveineen 15.4.2015
mennessä sähköpostitse timos@tykkoo.com tai Tykköön seudun
kyläyhdistys ry. Asemantie 151, 38800 Jämijärvi.
Tiedustelut puh. Timo Sorvali 044 547 4516

Jämijärvi-Seura tiedottaa
Hyväntekeväisyyshuutokauppatapahtuma yhdessä
Jämijärven yrittäjien ja koulun yrittäjyysryhmän kanssa
su 3.5. Möökelissä. Näyttö alkaa klo 11.30 ja huutokauppa
klo 13.00. Huutokaupantuotto ohjataan yleishyödylliseen
käyttöön Jämijärvellä. Hyväkuntoisia tavaroita otamme
vastaan lahjoituksina tai myyntitiliin provikkaa vastaan (20 %,
max. 20 €/tuote). Tuotteet myydään ilman pohjahintoja. Kuvia
tulossa maaliskuun aikana osaksi jo Facebookkiin! Käy siis
tykkäämässä Jämijärvi-Seuran sivuista niin saat tiedon
pikimiten. Nyt tiedossa mm. maitotonkkia, kotimaista lasia,
lamppuja ja Arabiaa. Jämin Joulukylässä jo suursuositut
vanhat opetustaulut ovat myös täällä myynnissä. Paikalla
puffetti. Tervetuloa mukaan kevättapahtumaamme!
Kotiseuturetki tulossa myös keväällä. Mahdollinen ajankohta
su 17.5. ja kohteena Pori. Laita siis jo kalenteriisi varaus!
Lisätietoja myöhemmin.
«««
Kesäteatterin ”Jämijärven iloiset rouvat” esitysajat jo
kotisivuilla www.jamijarviseura.fi. Käy vilkaisemassa!
«««
Jämijärvi-Seuran sääntömääräinen kevätkokous
ke 25.3. klo 18.00 Raharinteellä.
Tervetuloa ideoimaan toimintaa vuodelle 2015!
Jämijärven Martat järjestää
Keskuskoulun opetuskeittiöllä torstaina 9.4.2015 klo 18.00
VOILEIPÄKAKKUKURSSIN
Tarkoitettu kaikille kiinnostuneille (myös miehille).
Ilmoittautumiset ti 7.4. mennessä Merjalle puh. 040 533 8574
Ohjaajana Sari Raininko Satakunnan Martoista
Tarvikemaksu
TERVETULOA!
Jämijärven Martat järjestää matkan
Tampereen työväenteatteriin esitykseen
VIELÄ EHTII
lauantaina 18.4.2015.
Esitys alkaa klo 19.00. Matkalle lähdetään Osuuspankin
edestä jo klo 15.15., koska poikkeamme ruokailemaan ennen
esitystä (omalla kustannuksella, ei ole pakko osallistua).
Ilmoittautumiset 19.3.2015 mennessä
Marja-Liisalle puh. 040 741 3368
Ruokavaihtoehdot ilmoitetaan lähteville myöhemmin.
Hinta martoilta 20 € ja muilta 40 € (sis. lipun ja kuljetuksen)
Jämijärven Koti ja Koulu ry:n
sääntömääräinen vuosikokous pidetään perjantaina
13.3.2015 klo 18.30 Pikku-Itävallassa.
Hallitus kokoontuu klo 18.00.
Kokouksen jälkeen mahdollisuus saunomiseen ja yhteiseen
illanviettoon.
Tervetuloa!

Jämijärven seurakunta tiedottaa
Su 8.3. klo 10
messu. Heikki Nummijärvi saarnaa.
Ke 11.3. klo 13
Raamattupiiri srk-kodilla
To 12.3. klo 18.30 Kierikka – Polja – Vihu kinkerit, Ritva ja Ari
Lehtinen, Vihuntie 503
Su 15.3. klo 10
Messu. Luottamushenkilöiden tehtävään
siunaus. Klo 15 Kontti – Pitkäniemi
kinkerit, Kontinkylän vanha koulu,
Ikaalistentie 576.
Ti 17.3. klo 14.30 Hopearinteen laulupiiri.
To 19.3. klo 10
Toivontupa seurakuntakodilla. Kuvia ja
sanoja lähetyskentiltä, Martti Henttinen.
RAAMATTUTAPAHTUMA 21.-22.3. Eero Junkkaala opettaa
ja myös saarnaa su messussa. Lisätietoa
www.jamijarvenseurakunta.fi
Ke 25.3. klo 13
Raamattupiiri srk-kodilla.
To 26.3. klo 18.30 majataloilta Kirsti ja Pekka Yli-Rämillä
Ikaalistentie 326, Marja Mattila
Pitkäperjantaina 3.4. sanajumalanpalvelus klo 10,
pääsiäisaamuna 5.4. messu klo 8, pääsiäisillan messu klo 22.
Pääsiäisvaellus
Pääsiäisvaellus kertoo elävästi pääsiäisen tapahtumista. Se on
puolen tunnin mittainen kierros seurakuntakodissa, jossa
kuljetaan ryhmissä oppaan johdolla tavaten Jeesuksen
opetuslapsia ja ystäviä. Lähdöt tapahtuvat VANHASTA
PAPPILASTA, jossa myös kahvi- ja mehutarjoilua.
Lähdöt seuraavasti tasa- ja puolitunnein:
Pitkäperjantaina 3.4. klo 14, 14.30, 15, 15.30, 16, 16.30, 17
ja 17.30
Lämpimästi tervetuloa kaikenikäiset vauvasta vaariin
kokemaan pääsiäisen ihme!
Voit myös nauttia yhdessä tekemisestä ja tuoda lahjasi
käyttöön osallistumalla näyttelemiseen, tarjoiluihin, näyttämön
rakentamiseen jne. Esityksiä em. lisäksi koululais- ja
lapsiryhmille 30.3.-1.4. Kaikille kiinnostuneille löytyy tehtäviä!
Ota pikaisesti yhteyttä lastenohjaaja Virpi Haviin
virpi.havi@evl.fi tai 040 8049 646.

SATUTUNTIEN AIKATAULU ON MUUTTUNUT!
SATUTUNNIT KIRJASTOSSA
KERRAN KUUKAUDESSA
Pe 27.3.
Pe 24.4.
Pe 22.5.

klo 10.15-11.00
klo 10.15-11.00
klo 10.15-11.00

Tervetuloa lapset ja lapsenmieliset!
Ohjaajana Marita Frigård

