KUNNAN ASIOINTILIIKENNE

JÄMIJÄRVEN KUNNAN KUNTATIEDOTE 7/2015
Joka talouteen Jämijärvellä jaettava kunnan tiedote
Kunnanvirasto p. 02 572 970
Sähköpostiosoitteet: jamijarvi@jamijarvi.fi
etunimi.sukunimi@jamijarvi.fi
Kuntatiedote 8/2015
Aineiston viimeinen jättöpäivä 7.9.2015.
Voit jättää aineiston
• sähköpostilla, osoitteelle jamijarvi@jamijarvi.fi
• soittamalla tai tekstiviestillä p. 040 769 9189
Seuraava kuntatiedote ilmestyy 11.-15.9.2015

JÄMIJÄRVEN KESKUSKOULUN TILOJEN
KIRJALLISET VARAUSANOMUKSET lv 2015-2016
tulee toimittaa rehtorille pe 21.8.2015 mennessä.
Anomuksessa tulee ilmetä anoja, vastuuhenkilö ja
tämän yhteystiedot (puhelin + osoitetiedot).
Lisätietoja rehtorilta p. 050 572 1709.
Rolf Björkman, rehtori
rolf.björkman@jamijarvi.fi
KOULUTYÖ LUKUVUONNA 2015 -2016
alkaa tiistaina 11.8.2015
Jämijärven keskuskoululla (3 -9 lk) klo 8.30 (huom!
muuttunut aika)
Jämijärven keskuskoulu/Tykköön toimipisteellä klo 9.00
(1-2 lk).
Koululaisten aamukuljetuksia voi tiedustella ma 3.8
alkaen,
iltapäivien paluukuljetukset ilmoitetaan koulussa.
Koululaisten kuljetusten tiedustelut p. 040 769 9184/
Ritva Mäkinen.
Esikoulu alkaa ti 11.8.2015.
Esikoululaisten kuljetuksista Tykköön toimipisteelle
ilmoitetaan kirjeitse.
Kuljetukseen oikeutettuja ovat ne oppilaat, joiden
koulumatka on yli 5 km sekä esikoululaiset ja 1-2
luokkien oppilaat, joiden koulumatka on yli 3 km.
Jämijärvi 28.7.2015

Sivistyslautakunta

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
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.

JÄMI AREENAN VARAUKSET JA TIEDUSTELUT
Jämijärven kunta/ Kirsi Leppihalme
p. 040 769 9183

KÄYTÄTHÄN KERÄYSPISTEITÄ OIKEIN!!
Lisätiedot teknisestä toimisto p. 040 732 1678 /Virtanen
tai 040 769 9182 /Koivumäki

KIRJASTO
Kirjaston puhelinnumero on 040 769 9181
Lukemisesteisille Celian äänikirjoja kirjaston kautta
Onko lukeminen vaikeaa heikentyneen näön, lukihäiriön,
sairauden tai vamman vuoksi? Kysy mahdollisuutta
käyttää Celian tuottamia äänikirjoja kirjaston kautta.
Oikeudesta käyttää Celian äänikirjoja saa lisää tietoa
kirjastosta ja Celian verkkosivuilta osoitteesta
http://www.celia.fi/palvelut/tarkista-oikeus-palveluihin/,
sähköpostitse osoitteesta palvelut@celia.fi ja puhelimitse
Celian palvelunumerosta 09 2295 2200.
Jämijärvi-seuran kesänäyttely Ammuu 14.8. asti
kirjastossa
Tietoa lehmistä ja maidosta, aiheeseen liittyviä esineitä
eri ajoilta, maitotölkkejä eri maista, valokuvia, vanha
kartta jne.
Kirjaston satuhetket syksyllä 2015
ti 29.9.
klo 10.15-11
ti 27.10.
klo 10.15-11
pe 13.11.
klo 10.15-11 HUOM! Päivä on
poikkeuksellisesti
perjantai
ti 15.12.
klo 10.15-11
Ohjaajana Marita Frigård
Syksyn ensimmäinen lukupiiri ke 9.9. klo 16-17.30
Keskustellaan Minna Lindgrenin Ehtoolehto-sarjan
kirjoista. Voit tulla kuuntelemaan ja keskustelemaan,
vaikka et olisi lukenut mitään kirjoista. Vanhoja ja uusia
lukupiiriläisiä odotellessa ja hyvää loppukesää toivottaen
lukupiirin vetäjä Marita Frigård (puh. 045 843 7477)
Lapsille ja nuorille:
Vielä ehdit osallistua lukubingoon. Osallistuneiden
kesken arvotaan kirjoja ja jäätelöitä. Palauta lukubingo
14.8. mennessä. Kysy lisää kirjastosta.
Poistettuja kirjoja, lehtiä ja VHS-kasetteja ilmaiseksi.

KESKIVIIKKOISIN HIP HOP HOUSEN
TANSSIKURSSIT JÄMI AREENALLA
2.9.2015-9.12.2015 sekä 13.1.-11.5.2016
syysloma viikko 43, talviloma viikko 9
klo 17-18 yli 9v. ala-asteikäinen jämijärveläinen 40€ muut
50€
klo 18-18.30 3-6v. jämijärveläinen 20€ muut 30€
klo 18.30-19.00 7-9v jämijärveläinen 20€ muut 30€
klo 19.00-20.00 Nuorisolle, aikuisille, iäkkäämmille
jämijärveläisille 40€ muut 50€
Ilmoittautumiset ja osallistumismaksut Jämijärven kunta
viim. 28.8. p. 02 572 970

VAPAA-AIKASIHTEERI tavattavissa myös
keskuskoululla syyskuun alusta pääsääntöisesti
maanantaisin klo 10-12.
NUORISOVINTTI
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.
JÄMIJÄRVEN KUNNAN KUNTOSALI JÄMILLÄ
lopettaa toimintansa 30.9.2015.
Kuntosalilaitteille etsitään toinen sijoituspaikka.
KESKUSTAN KUNTOSALIN OVILÄTKÄT
ovat unohtuneet joillekin käyttäjille umpeutuneen
kuntosaliajan jälkeen.
Pyydämme palauttamaan lätkät ilman erillistä
korvausta 31.8.2015 mennessä tai tämän jälkeen
veloitamme niistä 15€/ kpl hinnan.

YHDISTYKSIEN SALIVUOROT
haettavissa Jämi Areenaan 21.8.2015 mennessä.
Uudet vuorot ma-to, alkavat viikolla 36.
Vapaa-aikatoimi
jonna.haavisto@jamijarvi.fi
Palokosken kyläyhdistys ry järjestää
Sunnuntaina 23.8.2015 klo 14.00 yhteislaulutilaisuuden
Palokosken kodalla kosken rannalla.
Laulattaja toimii Seppo Sjöman.
Paikalla buffetista nokipannukahvia ja nuotiomakkaraa.
Kaikki ovat tervetulleita laulaman.

SAUNAILTA !
Vihun kyläyhdistyksen saunailta kyläläisille ja
toiminnassa mukana olleille perjantaina 21.08.2015
alkaen klo 18.00
Mikko ja Tarja Pajulahden rannassa.
Tarjolla suolapalaa ja juotavaa.
TERVETULOA !
VIHUN KYLÄYHDISTYS RY

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 13.8.
to 27.8.
to 10.9.
to 24.9.
to 8.10.
to 22.10.
to 5.11.
ke 18.11. HUOM. päivä!
to 3.12.
to 17.12.
Tervetuloa entiset ja uudet osallistujat.
Marita Frigård
Ohjaaja
Jämijärven Martat järjestää
SIENIRETKEN
Jämillä sunnuntaina 6.9.
Kokoontuminen klo 12.00 Jämin hiihtohissillä.
Ota mukaan sienikori ja -veitsi.
Opastamassa Sari Raininko
Satakunnan Martoista.
KAIKKI SIENISTÄ
KIINNOSTUNEET MUKAAN!
Kahvitarjoilu!
TERVETULOA!

Jämin Joulukyläyhdistys ry ja Käpy ry järjestävät yhdessä
Surevien isovanhempien vertaistukitapaamisen
Jämillä 5. – 6. 9. 2015.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset
Tellervo Lähteenmäki
p. 0445476411
Tarkemmat tiedot www.kapy.fi

PARTIOTOIMINTA KÄYNNISTYY
Oletko harrastusta vailla?
Tykkäätkö liikkua luonnossa?
Juuri sinulle olisi harrastus tarjolla.
Partio on harrastus, jota voi lapsi (7v-) ja hänen
vanhempansa harrastaa myös yhdessä.
Partiotoiminnan mahdollistajia ovat aikuiset. Sinä
aikuinen - tulehan mukaan yksin tai yhdessä lapsen
kanssa
Ilmoittautuminen ti 18.8 klo 17.30-18.30
Paikka: Jämi, Laskettelurinteen läheisyydessä oleva
Niinimajan Kota.
Ohjelmassa paistelua ja rastirataa
Jämijärven Miilunvartijat ry
Lisätietoa toiminnasta puh. 0400-258267.
7-19.8 välisenä aikana puh. 044-5025770.

