JÄMIJÄRVEN KUNNAN KUNTATIEDOTE 4/2015
Joka talouteen Jämijärvellä jaettava kunnan tiedote
Kunnanvirasto puh 572 970 fax 5729 7151
Sähköpostiosoitteet: jamijarvi@jamijarvi.fi
etunimi.sukunimi@jamijarvi.fi
Kuntatiedote 5/2015
Aineiston viimeinen jättöpäivä 4.5.2015.
Voit jättää aineiston
• sähköpostilla, osoitteelle jamijarvi@jamijarvi.fi
• p. 02 572 970
Seuraava kuntatiedote ilmestyy 8.-12.5.2015

Jämijärven kunnan puhelinnumerot muuttuvat
Jämijärven kunta siirtyy käyttämään mobiilikeskusta ja
vanhat lankapuhelinverkon numerot poistuvat käytöstä.
Muutos tapahtuu maanantaina 4.5.2015. Tällä hetkellä
voimassa olevat matkapuhelinnumerot säilyvät. Myös
keskuksen numero 02 572 970 pysyy voimassa. Uudet
matkapuhelinnumerot tulevat kunnan nettisivuille,
seuraavaan kuntatiedotteeseen sekä paikallislehdissä
julkaistavaan ilmoitukseen.
KUNNANVIRASTO ON SULJETTU PE 15.5.2015
KUNNANVIRASTO ON SULJETTU KESÄLLÄ
6.7.-26.7.2015
KUNNAN ASIOINTILIIKENNE
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
Paluu n. klo 11.00.
Asiakkaan maksuosuus 8 €.
Tarkemmat tiedustelut / ilmoitukset
p. 0400 724 110 / Timo Ranta
KIRJASTO
Kirjaston satutunti pe 24.4. klo 10.15-11.00
Ohjaajana Marita Frigård
Lukupiiri kokoontuu ke 22.4. klo 16.00-17.30
Keskustellaan Kari Hotakaisen kirjasta Ihmisen osa.
Ohjaajana Marita puh. 045 843 7477
Luo oma elämyksesi Satakunnassa -näyttely 10.-29.4.
Näyttelyyn liittyy arvonta, jaossa esitteitä, karttoja ja
postikortteja.
Poistettujen kirjojen ja lehtien myyntiä 20.4. alkaen

MARKKINOINTIA JAMI.FI SIVUILLA
Tarjoaako yritysesi tai yhdistyksenne sellaista palvelua,
josta voisi olla Jämin alueella lomailijoille hyötyä?
Jami.fi kotisivut on päivitetty ja vielä 20.4. asti otamme
vastaan tämän vuoden markkinointiin uusiakin palveluita
näkyville matkailumme kotisivuille.
Katso yrityksellesi/ yhdistyksellesi sopiva kategoria jami.fi
sivustolta ja ilmoita halukkuudestasi näkyä sivustolla
jonna.haavisto@jamijarvi.fi.
Kuvallinen ilmoitus (250 merkkiä) sekä yhteystiedot
maksavat 150 € + alv, jos haluat vain yrityksen/
yhdistyksen nimen ja kotisivuosoitteen näkyviin se
maksaa 100 € + alv.
NUORISOVINTTI
10.4. YÖKAHVILA klo 19-24
TIISTAISIN klo 16-20 alle 18v. kerhoilta
TORSTAISIN klo 17-20
PERJANTAISIN klo 19-22
LAUANTAISIN klo 18-21
Mikäli vintillä ei ole ensimmäisen tunnin aikana kävijöitä ovet
sulkeutuvat.
KESÄNOHJELMAA
Päiväleiri nuorisovintillä 2003-2008 syntyneille 1.6.-5.6. klo
9.00-15.00 osallistumismaksu 25 €/ 20 € sis. lounas. Ilm. &
maksut 25.5. mennessä kuntaan.
Leiri Pikku-Itävallassa 2003-2006 syntyneille 10.6.-12.6.
osallistumismaksu 35 €/ 25 € sis. ruuat ja materiaalit.
Ilm. & maksut 25.5. mennessä kuntaan.
Uimakoulu Kpään uimahallissa 2010 ja aikaisemmin
syntyneille 15.6.-18.6. osallistumismaksu 30 €/ 25 €
sis. kuljetus, opetus ja mahdolliset merkit. Ilm. & maksut 25.5.
mennessä kuntaan.
KANSALLISEN VETERAANIPÄIVÄN JUHLA
MAANANTAINA 27.4.2015
Kankaanpään kaupungin rintamaveteraaniasiain
neuvottelukunta järjestää
Kansallisen veteraanipäivän juhlan Kankaanpään Yhteislyseon
juhlasalissa
MAANANTAINA 27.4.2015 klo 18.00
kahvitus alkaa klo 17.00
Teemana ”Tämä maa ei koskaan sortua saa – eläköön Suomi”
Esitämme veteraani- ja sotainvalidijärjestöille samoin kuin
niiden naisosastoille kutsun saapua juhlaan.
Kuljetuksen järjestämiseksi ota yhteyttä Timo Rantaan
viimeistään torstaina 23.4.2015 p. 0400 724 110.
Jämijärven kunnanhallitus
JÄMIN JOULUKYLÄYHDISTYS
Jämin Joulukyläyhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous
sunnuntaina 26.4.2015 klo 14.00
Jämin uudessa Luontokeskuksessa, jonka tiloihin pääset
samalla tutustumaan.
Tervetuloa !

Hallitus

SEKAJÄTTEIDEN KERÄYSPISTEET
Kunnan ylläpitämät sekajätemolokit ovat tarkoitettu
kesäasukkaille, joiden kanssa on tehty sopimus
aluekeräyspisteiden käytöstä.
Sekajätemolokkiin saa laittaa ainoastaan normaalissa
kotitaloudessa syntyvän ”roskapussi”-jätteen.
Ei ongelmajätettä, rakennusjätettä, keräyspaperia,
erityisjätettä, metallia eikä lasia. Ei myöskään
kierrätettävää jätettä kuten vaatteita, puhdasta puuta jne.
Paperi-, metalli- ja lasinkeräyspisteet ovat kaikkien
maksuttomassa käytössä.
MOLOKKIEN ULKOPUOLELLE EI SAA JÄTTÄÄ
JÄTTEITÄ!
Jämijärven kunnan hyväksytyn jätehuoltotaksan mukaan
väärinkäytöstä voidaan laskuttaa 100 €/ kerta + alv 24 %,
sekä mahdolliset siivouskulut.
SÄHKÖ- JA ELEKTRONIIKKAROMU
Sähkö- ja elektroniikkaromua voi viedä kunnan varastolla
olevaan keräyskonttiin. Vietäessä sähkö- ja
elektroniikkaromua keräyskonttiin, on laitteesta
poistettava roikkuvat johdot.
Kotitaloudet voivat viedä vähäisiä määriä rautaromua
kunnan varastolla olevaan keräyslavaan.
RISU- JA OKSAJÄTTEET
Risu- ja oksajätteet voi viedä kunnan varastolle. Huom! Ei
orapihlajanoksia.
Varastolle ei saa tuoda haravointijätettä, kiviä, maaaineksia eikä rakennusjätettä.
Haravointijätteet voi kompostoida omalla kiinteistöllä.
Varasto avoinna arkisin klo 8.00 – 16.00. Alueella
kameravalvonta.
KÄYTÄTHÄN KERÄYSPISTEITÄ OIKEIN!!
Lisätiedot teknisestä toimisto p. 02 5729 7400/ Virtanen
tai 02 5729 7401/ Koivumäki
JÄMIJÄRVEN KESKUSKOULUN NÄYTÖNPAIKKA
Perinteinen näytönpaikka-tapahtuma pidetään torstaina
23.4.2015 klo 17.00-19.00.
Oppilaiden esityksiä juhlasalissa klo 17.15 ja 18.30 (eri
esitykset). Oppilaiden töitä kuluneelta lukuvuodelta esillä.
Oppilaskunnan musiikkikahvila taideluokan ja ruokalan
tiloissa sekä vanhempainyhdistyksen arpajaiset. Tuotot
oppilaskunnalle ja vanhempainyhdistykselle.
LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!
Keskuskoulun väki
MLL:n Jämijärven paikallisyhdistys ry:n
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS
pidetään Manner-vintillä torstaina
16.4.2015 klo 19.00.
Hallitus kokoontuu klo 18.30.
TERVETULOA!

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 23.4.
to 7.5.
to 21.5.
to 4.6.
Tervetuloa entiset ja uudet osallistujat.
Marita Frigård
Ohjaaja
UUSIEN OPPILAIDEN ILMOITTAUTUMINEN
KANKAANPÄÄN MUSIIKKIOPISTOON LUKUVUODELLE
2015–2016
Musiikkiopiston perustasolle ja alle kouluikäisten
soitinvalmennukseen voi ilmoittautua 8.5.2015 mennessä
toimittamalla täytetyn ilmoittautumislomakkeen
musiikkiopiston toimistoon (käyntiosoite: Keskuskatu 45,
2 kerros; postiosoite: Kankaanpään musiikkiopisto, PL 36,
38701 Kankaanpää).
Uudet oppilaat soittavat lukuvuoden aikana kahta eri
soitinta pienryhmässä, paitsi 10 ikävuodesta ylöspäin
pääsykokeen perusteella hyväksytyt oppilaat, jotka voivat
aloittaa opiskelua syksystä yksilöopetuksessa, heille
hyväksytyssä soittimessa.
Sopimuskuntien oppilailta (Honkajoki, Jämijärvi, Karvia,
Merikarvia, Pomarkku ja Siikainen) tarvitaan
maksusitoumus kotikunnalta ennen opintojen aloittamista.
Musiikkiopisto pyytää kunnilta maksusitoumukset sen
jälkeen kun oppilas on hyväksytty musiikkiopistoon.
Musiikkiopisto suosittelee, että musiikinopiskelusta
kiinnostuneet tulevat oppilaat osallistuvat kuuntelijoina
musiikkiopiston järjestämiin konsertteihin. Konserttien
kuuntelumahdollisuus tarjoutuu mm. Soivalla viikolla
20.-25.4.2015, ma 20.4. klo 19 Bach konsertti Kankaanpään
kirkossa, ke 22.4. klo 18 Kamarimusiikki-ilta ja klo 19.00
Huhtikuun Iltasoitto musiikkiopiston salissa, torstaina 23.4.
klo 18.30 Laulun juhla Kankaanpääsalissa.
Uudet musiikkileikkikoulun oppilaat voivat myös
ilmoittautua syksyyn ryhmiin toimittamalla täytetyn
ilmoittautumislomakkeen musiikkiopiston toimistoon.
Ilmoittautumislomake on saatavissa joko musiikkiopistolta
tai tulostamalla musiikkiopiston kotisivuilta
www.kankaanpaa.fi/musiikkiopisto.
Lisätietoja saa musiikkiopiston toimistosta tai puhelimitse
toimistosihteeri Pirjo Lepistöltä 044 577 2460, rehtori Anna
Majorilta 044 577 2461 tai musiikkiopiston kotisivulta.

VIHUN VESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN
OSUUSKUNTAKOKOUS
pidetään Möökelissä su 26.4.2015 klo 12.00.
Käsitellään 16 §:n osuuskuntakokoukselle määräämät asiat.
Hallitus kokoontuu klo 11.45.
Hallitus
VIHUN KYLÄYHDISTYS RY
Sääntömääräinen KEVÄTKOKOUS Möökelissä torstaina
23.4.2015 klo 18.00
Tervetuloa!
Johtokunta
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. Vielä ehdit katsomaan kaapeistasi tarpeettomia
aarteita myyntiin ja ottamaan yhteyttä Lelleen,
leena.saloniemi@centrum.cz tai 040 7663 663. Provikka 20 %
(max. 20 €/tuote) tai lahjoitus. Tuotteet myydään ilman
pohjahintoja. Kuvia jo osin Facebookissa! Käy siis
tykkäämässä Jämijärvi-Seuran sivusta! Myynnissä mm.
maitotonkkia, kotimaista lasia, lamppuja ja Arabiaa. Jämin
Joulukylässä jo suursuositut vanhat opetustaulut ovat
myös täällä myynnissä. Paikalla puffetti, joten nälkä ei pääse
yllättämään korotusten lomassa! Tervetuloa mukaan
kevättapahtumaamme!
«««
Kotiseuturetki toteutetaan su 17.5. päiväretkenä
maakuntakeskukseemme Poriin Ikaalisten auton/Timo Rannan
kyydissä. Ohjelmassa mm. upea Satakunnan museo,
kiertoajelu bussilla oppaan johdolla, maittava lounas Yyterin
kylpylähotellin noutopöydästä sekä mahdollisesti vielä jokin
yllätyskohde. Matkan hinta jäseniltä VAIN 25 € sisältää
sisäänpääsymaksut, opastuksen, ruokailun ja kyydityksen. Ei
jäsenille hinta 45 €. Lähtö Nesteen pihasta klo 9.30, paluu
illansuussa n. klo 17.30. Ilmoittautumiset retkelle Lellelle
040 7663 663 (mieluiten tekstiviestillä) ma 11.5. mennessä.
Tervetuloa! Retki ei sisällä paljoa kävelyä, mutta
apuvälineet mukaan!
«««
Älä unohda lehmä aiheista kesänäyttelyämme. Nuorisoteatteri
kerää aineistoa kesäkuussa.
KAHILALUOMAN YKSITYISTIEN
TIEKUNNAN YLEINEN KOKOUS
TI 21.4.-15 KLO 19.00
TAPIO KEMILLÄ, Kahilaluomantie 513
Hoitokunta

TERVETULOA

Tykköön seudun kyläyhdistys ry kiittää kaikkia 20 v.
juhlassa mukana olleita ja yhdistystä muistaneita.

Palokosken kylällä on teiden varsien siivoustalkoot
ma 27.4.2015 klo 17 alkaen. Siivotaan ainakin päätien ojat ja
pientareet roskista. Jos väkeä on tarpeeksi talkoissa, niin myös
pientareet Vihun ja Suurimaan suuntaan. Ojan pohjilla tavataan!
Järj. Puls ry
Tulossa... Taatusti mukavat Tanssit Vauhdin lavalla
pe 24.7.2015. Laita oitis merkintä kesän tanssi-illasta kalenteriisi!
Järj. Puls ry

Jämijärven seurakunta tiedottaa
Ke 15.4.
To 16.4.
Su 19.4.
Ma 20.4.
Ti 21.4.
Ke 22.4.
Pe 24.4.
Su 26.4.
To 30.4.
Su 3.5.

Vapaaehtoisten kiitosilta seurakuntakodilla klo 18.30.
Kaikki vapaaehtoisena seurakunnassa toimineet
tervetulleita.
Avoin päiväkerho vanhassa pappilassa klo 9.30.
Sanajumalanpalvelus klo 10. Rippikoululaiset palvelevat.
Yhteinen rukousilta Helluntaitemppelillä klo 18.
Hopearinteen laulupiiri klo 14.30
Raamattupiiri seurakuntakodilla klo 13.
Kristittyjen yhteinen ilta Isän askelissa klo 18.30 Jämi
Areenalla. Keijo Rainerma, raamattuopetus - Henna
Nieminen (os. Simola), laulu.
Messu klo 10. Tahvanainen, Havi. Konsertti
seurakuntakodilla klo 14. Lauri Voipio, sello - Lauri
Väinmaa, piano. Vapaaehtoinen ohjelmamaksu 10 €.
Toivontupa seurakuntakodilla. "Vappuaaton kuvaelma",
Jämijärven vanhusneuvosto. Majataloilta Rauno
Palomäellä Palokoskentie 495 klo 18.30.
Messu klo 10. Saarnaa Hannu Heikkilä, lit. Jorma
Pitkänen , kantt. Paula Koivunen-Wilén

Jämijärven Yrittäjien sääntömääräinen kevätkokous
Perjantaina 17.4.2015 klo 18.00
Paikka: Ainola, Matintie 3 Mielahti
Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Tarjolla pieni iltapala juomineen.
Saunavarustus mukaan.
Tervetuloa!
Hallitus
Tarvittaessa järjestetään yhteiskyyti keskustasta. Ota yhteyttä
040 566 7517
Lämmin Kiitos Matti Peuralalle, että saamme mökin käyttöömme!
Suomen Punaisen Ristin Sääntömääräinen kevätkokous
ke 15.4 klo 19.00 Hoperinteen kerhohuoneella.
Käsitellään sääntömääräiset asiat.

Ilmoittautuminen päiväkerhoon lukuvuodeksi 2015-2016

Tervetuloa!

Tervetuloa viettämään iloisia hetkiä seurakunnan päiväkerhossa!
Kerhossa tutustumme lasten Raamattuun lauluin, leikein ja
kertomuksin, harjoitamme kädentaitoja mm. askarrellen ja maalaten,
leivomme, retkeilemme, opimme kaveritaitoja ja puuhailemme
monenmoista mukavaa yhdessä.
Syksyllä alkaviin kerhoihin voivat tulla mukaan vuosina 2010-2012
syntyneet lapset. Ilmoita lapsesi lastenohjaaja Virpi Haville
p. 040 804 9646 tai virpi.havi@evl.fi 12.5.mennessä. Ilmoittautuneille
lähetetään elokuulla kerhokirje, josta löytyy tarpeelliset tiedot kerhon
aloittamista varten.

Hallitus

LASTEN KESÄLEIRI VANHASSA PAPPILASSA
8.-9.6. ensisijaisesti vuosina 2006-2007 syntyneille päiväleirinä
klo 9-15.30 (jos tilaa jää, myös lähivuosina syntyneitä voidaan ottaa
mukaan)
Leirillä nautitaan kesästä kavereiden kanssa, retkeillään
lähiympäristössä, harjoitetaan kädentaitoja ja puuhaillaan
monenlaista mukavaa yhdessä. Osallistumismaksu 15 €,
sisaralennus 5 €.
Ohjaajina Virpi Havi, Essi Mansikkamäki ja isoset.
Ilmoittaudu Virpille p. 040 804 9646 tai virpi.havi@evl.fi 12.5.
mennessä.
Ilmoittautuneille lähetetään leirikirje noin viikko ennen leiriä.
KIPINÄ-SPARK –SUURLEIRI PARTAHARJULLA
Kipinä-Spark on valtakunnallinen suurleiri seurakuntien
10-14-vuotiaille tytöille ja pojille (vuonna 2005 syntyneet ja
vanhemmat). Leiri järjestetään joka neljäs vuosi Partaharjun
leirikylässä. Leirille odotetaan 2000 osallistujaa. Olemme lähdössä
mukaan joukkoon myös Jämijärveltä. Kipinä on telttaleiri, ajankohta
22.-27.7. Ilmoittautumiset viimeistään 6.5. lastenohjaaja Virpi Haville.
Kysele lisää p. 040 804 9646 tai virpi.havi@evl.fi. Lisää tietoa myös
www.ptk.fi.

JÄMIJÄRVEN RESERVIUPSEERIKERHO RY
Kevätkokous torstaina 30.4.2015 klo 19.00
Vihun Möökelissä.
Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Tervetuloa!
Hallitus

Jämijärvellä toimivat yhdistykset!
Tervetuloa keskustelemaan keskiviikkona 15.4. klo 16.00
Hopearinteen kerohuoneelle Vanhainkodin ja Hoperinteen
asukkaille tapahtuvasta viriketoiminnasta.
Kootaan voimavaramme yhteen, näin saamme paljon aikaiseksi.
Spr:n Jämijärven osasto/ ystävätoiminta

VAPAAEHTOINEN YSTÄVÄTOIMINTA
JÄMIJÄRVELLÄ

ILOA YSTÄVYYDESTÄ!
Punaisen Ristin Jämijärven osasto
on kouluttanut vapaaehtoisia ystäviä.
Ystävätoiminta on:
* Tavallisten ihmisten vapaaehtoistoimintaa.
* Ystävä toimii itsenäisesti tai ryhmässä,
kotona tai laitoksissa.
* Ystävätoiminta perustuu ystävän ja asiakkaan
väliseen keskinäiseen sopimukseen.
* Ystäväpalvelu on käytettävissä myös
lyhytkestoisiin tehtäviin.
* Ystäviä sitoo vaitiolovelvollisuus.
* Hoitovastuu asiakkaasta on aina

ammattihenkilöstöllä ja lähiomaisilla.
Ystäväpalvelun numero on 046 5711 581
OTA YHTEYTTÄ JA KYSY LISÄÄ!
Jämijärven osasto

