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Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2016!
Jämijärven kunnan työntekijät ja luottamushenkilöt

Pikku-Itävalta on vuokrattavissa myös iltakäyttöön nyt edullisemmin
sesonkiajan ulkopuolella ma-to 50€/ilta
KIRJASTO
Kirjaston aukioloajat joulu, uusivuosi ja loppiainen
23.12.
24.-27.12.
28.-30.12.
31.12.

10-15
suljettu
normaalit aukioloajat
10-15

1.1.2016
4.-5.1.
6.1.2016

suljettu
normaalit aukioloajat
suljettu

Tarja Niemisen näyttely kirjastossa 14.12. asti
Maalauksia ja posliinitöitä vuosien varrelta – Tervetuloa!

JÄMIJÄRVEN KUNNAN KUNTATIEDOTE 11/2015
Joka talouteen Jämijärvellä jaettava kunnan tiedote
Kunnanvirasto p. 02 572 970
Sähköpostiosoitteet: jamijarvi@jamijarvi.fi
etunimi.sukunimi@jamijarvi.fi
Kuntatiedote 1/2016
Aineiston viimeinen jättöpäivä 4.1.2016
Voit jättää aineiston
• sähköpostilla, osoitteelle jamijarvi@jamijarvi.fi
• soittamalla tai tekstiviestillä p. 040 769 9189
Seuraava kuntatiedote ilmestyy 8.-12.1.2016
JÄMIJÄRVEN KUNNANVIRASTO ON SULJETTU
21.12.2015-3.1.2016
PARKANON YÖPÄIVYSTYS JÄMIJÄRVELÄISILLE LOPPUU 31.12.2015
Kunnanhallitus on päättänyt poistaa käytöstä kuntalaisille tarjotun
valinnanmahdollisuuden käyttää vaihtoehtoisesti Parkanon kaupungin tai
Satakunnan keskussairaalan yöpäivystystä.
Päätöksen perusteluna on hallitsematon kustannusten kasvu sen vuoksi,
että Parkanon päivystystä on käytetty huomattavasti enemmän muuna kuin
tarkoitettuna yöaikana
Kiireellinen sairaanhoito
PoSa, Tapala Kankaanpää klo 8.00-21.00 p. 02 577 3265
Satakunnan keskussairaala, Pori klo 21.00-8.00 p. 02 627 6868
Jämijärven kunta innostaa kuntalaisia ja mökkiläisiä
ladulle!
Tule hakemaan lippu Jämin hiihtotunneliin kunnan
virastolta sen aukioloaikoina 15.1.2016 mennessä.
Liput 1 kpl/ talous
JÄMIJÄRVEN VAPAA-AIKATOIMI JÄRJESTÄÄ
JÄRJESTYKSENVALVOJA KURSSIT
JÄMI AREENALLA
24.1. JÄRJESTYKSENVALVOJAN KERTAUSKOULUTUS
klo 9.00-17.00 (8h) niille, joilla on voimassa oleva järjestyksenvalvojakortti,
mutta se on umpeutumassa. Hinta (sis. alv 24 %) 35 €/ hlö jämijärveläiseltä
ja 55 €/ hlö muualta tuleva. Lisäksi järjestyksenvalvoja kortti maksaa 42 €/
hlö, jonka jokainen kokeen läpäissyt maksaa itse.
30.1.-31.1. sekä 6.-7.2.
JÄRJESTYKSENVALVOJAN PERUSKURSSI
klo 9.00-17.00 (4x8h)
Hinta (sis. alv 24 %) 75 €/ hlö jämijärveläiseltä ja 125 €/ hlö muualta tuleva.
Lisäksi järjestyksenvalvoja kortti maksaa
42 €/ hlö, jonka jokainen kokeen läpäissyt maksaa itse.
Mahdollisuus järjestää myös lisävoimankäyttökoulutus kaasusumuttimesta,
mikäli halukkaita on.
Hintaan sisältyy koulutuspaikka, kouluttajat ja koulutusmateriaali.
Koulutuksen aikana tarjoillaan kahvia, mutta ruokailuun on mahdollisuus
Jämin yrityksissä tai omin eväin.
Hintaan sisältyy myös varsinainen koe, sekä 1 uusintakoe, lisäuusinnat
(enintään 2 ilmaisen jälkeen) on 30 €/ kerta,
sis alv. 24 %.
Ilmoittautumiset 15.1.2016 mennessä Jämijärven kunta
p. 02 572 970
NUORISOVINTTI AVOINNA:
TIISTAISIN klo 16-20 alle 18v. kerhoilta
TO klo 17-20 PE klo 19-22 LA klo 18-21
Mikäli vintillä ei ole ensimmäisen tunnin aikana kävijöitä ovet sulkeutuvat.

Kirjaston satuhetket
ti 15.12.
klo 10.15-11.00
pe 15.1.2016
klo 10.00-10.45
Ohjaajana Marita Frigård

Huom! alkaa tasan klo 10

Lukupiiri tiistaina 16.12. klo 16-17.30
Keskustellaan Henning Mankellin kirjasta Ruotsalaiset saappaat.
lukupiirin vetäjä Marita Frigård (puh. 045 843 7477)
Mitä musiikkia haluaisit kirjastosta lainata? Tee hankintaehdotus.
Satakirjastojen verkkosivujen kautta on mahdollista kuunnella klassista ja jazzia
Naxos-verkkopalvelun kautta. Ohjeita saa kirjastosta. Palveluun kirjaudutaan
kirjastokortin numerolla sivuilta:
klassinen
http://porilib.naxosmusiclibrary.com
jazz
http://porilib.naxosmusiclibrary.com/jazz
Jämijärven kirjaston kopio- ja tulostemaksut 1.1.2016 alkaen
kopio
0,50 €
tuloste
0,50 €
Poistettuja kirjoja ja lehtiä ilmaiseksi
TIEDOTE
PoSa/ Jämijärven peruspalvelukeskus
on suljettuna viikot 52 ja 53 eli 21.12.2015 – 31.12.2015.
Huomioi reseptien uusintatarve ja hoitotarvikkeiden riittävyys hyvissä ajoin ennen
sulkua!
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 17.12.
to 14.1.
ke 20.1
to 4.2.

to 18.2.
ti 1.3.
ke 16.3.
to 31.3.

HUOM päivä!

HUOM päivä!
HUOM päivä!

Tervetuloa entiset ja uudet osallistujat.
Marita Frigård, ohjaaja
Tervetuloa jälleen seuraamaan nuorisoteatterin jouluista esitystä Jämin
Joulukylään Jämi Areenalle.
12.-13.12.2015
Esitykset
la klo 11.00, 12.30 ja 15.00
su klo 11.30, 12.30 ja 15.00
Esitys ”Vanha maa” kertoo Amerikan siirtolaisista ja heidän paluustaan
rakkaaseen Vanhaan maahan.
Jämijärvi-Seura
P.S. Joulukylässä myös seuran myyntipöytä kotiseututuotteineen sekä jälleen
yläasteen oppilaita myymässä vanhoja opetustauluja
Myös Jämijärvi-Seuran Facebook-sivuille tulee viime vuonna suosituksi
osoittautunut joulukalenteri. Käy ”avaamassa” luukut joka päivä. Kalenterin näet
vaikka et itse olisi Facebookissa.
JOULUMYYJÄISET
Osuuspankin kerhohuoneella pe 18.12. klo 14-16 .
Myytävänä herkullisia leipomuksia, kakkuja, pikkuleipiä , pullia, tietysti myös
kakkoo ja limppuja!
Ostosten lomassa voi nauttia kahvikupposen tuoreen pullan kera ja jännittää
arpaonneaan.
Pukinkonttiin löytyy sukkia ja tumppuja ja havukransseja kodin koristeluun.
Ohraryynipuuroa on myös kaupan!
Lämpimästi tervetuloa toivottavat Jämijärven Eläkkeensaajat

MAALAISKYLÄN JOULU
SU 20.12.2015 klo 16.00
TYKKÖÖLLÄ
 Joulurauhan julistus
 Jämijärveläiset kuorot esittävät joululauluja
 Sooloesityksiä
 Joulukahvit buffetista
Kodalta joulupuuro ja rusinasoppa 6 €/ annos klo 15.00-18.00
Tervetuloa nauttimaan joulun tunnelmasta Tykköön kylätalolle
Vapaa pääsy!

Tervetuloa Joulukylä-tapahtumaan Jämijärven Jämille
La 12.12. klo 10 – 16
Su 13.12. klo 11 – 16
Jämi-Areenalla runsas joulutori, Joulupukin paja ja Joulumuorin kahvio,
partiolaisten makkaramyynti, Kodalla puuro ja rusinasoppa, aitalla glögiä ja
paikallisia tuotteita, Jouluseimi ja lampaat sekä Toivon Tähti Kodan alueella.
Ohjelma
Lauantai klo 10 - 16
Klo 10.00

Joulukylän avaus ja kunnan tervehdys, kunnanjohtaja
Kirsi Virtanen

klo 11.00, 12.30 ja
15.00

Nuorten näytelmä,” Vanha maa” Areenan yläkerrassa

klo 11.30 ja 13.00
klo 12.00
klo 14.00

Joulupukki ja pukinmuori tonttuineen leikittävät lapsia
kuusen luona Areenalla
Mieskuoro esiintyy johtajana Arto Ranta
Seimen joulu ja Toivon Tähden syttyminen

Sunnuntai klo 11 – 16
klo 11.30, 12.30 ja
Nuorten näytelmä ”Vanha maa”
15.00
Joulupukki ja pukinmuori tonttuineen leikittävät lapsia
klo 12 ja 13.30
kuusen luona
klo 14.00
Jouluhartaus Seimellä, Heikki Havi
Yksinlaulua, Essi Mansikkamäki säestäjänä Heikki
klo 14.30
Havi
Juontajana Olli Mustaniemi
Molempina päivinä MLL:n lapsiparkki Areenalla
Järjestää Jämin Joulukyläyhdistys ry, tuotto lapsensa menettäneiden perheiden
tukemiseen
Jämijärven seurakunnan joulunajan tilaisuuksia
Su 13.12.

Kolmannen adventin messu klo 10. Pitkänen, Havi, Lauri Voipio.
Messun jälkeen seurakunnan joulupuuro seurakuntakodilla.
Kauneimmat Joululaulut –yhteislaulutilaisuus kirkossa
klo 18.30
Ti 15.12.
Kauneimmat Joululaulut Hopearinteellä klo 14.30 ja Vihun
Möökelissä klo 18.30
To 17.12.
Lasten joulukirkko klo 9.30. Toivontuvan joulujuhla klo 10
seurakuntakodilla.
Su 20.12.
Neljännen adventin messu klo 10. Tahvanainen, Havi.
Maalaiskylän joulu klo 16.00 Tykköön Kylätalolla. Kuoroja,
hartaus & joulurauhan julistus.
Jouluaattona Aattohartaus kirkossa klo 15.
Joulupäivänä Jouluaamun messu klo 8. Joutsenlahti, Havi, kirkkokuoro. Joulun
iltamessu klo 22. Pitkänen, Havi, Heikin kerho.
Su 27.12.
Messu klo 10. Pitkänen, Keijo Vättö.
Pe 1.1.2016 Uudenvuodenpäivän messu klo 10. Pitkänen, Havi.
Su 3.1.
Messu klo 10. Heikki Mattila, Havi.
Ke 6.1.
Loppiaisen messu klo 10. Pitkänen, Havi. Loppiaislaulajaiset
Lehtiöllä klo 18.30
Jämijärven seurakunta toivottaa riemullista joulua ja armorikasta uutta
vuotta 2016!

IKAALISTEN KANSALAISOPISTO
Jämijärven osasto
Kansalaisopiston kevätlukukausi 11.1.-24.4.2016, talviloma 29.2.-6.3.
Kevätnäyttely Jämijärven keskuskoululla su 24.4. klo 12.00-16.00.
KEVÄTLUKUKAUDEN UUSIA KURSSEJA:
Kahvipussilumous kevät
110491
su 10.1.-20.3. klo 14.00-17.00, joka toinen viikko Jämijärven keskuskoulu, taideluokka
Leila Lepistö
Kurssimaksu 35,00 €
Kasseja, mummolaukkuja, koreja, puukoreja, pannunalusia, tarjottimia, joutsenia, kaitaliinoja jne.
Malleja ompelukoneella tai ilman, perinteisesti tai nykypäivän mukaisesti. Opettajalla runsaasti omia
malleja ja tekniikoita, joissa kuviot kohdistettuina. Kokoonnumme 10.1., 24.1., 7.2., 21.2., 6.3. ja
20.3. Ilmoittautuminen

Kierrätyspaja kevät
110490
su 17.1.-13.3. klo 15.00-18.00 Jämijärven keskuskoulu, taideluokka
Leila Lepistö
Kurssimaksu 22,00 €
Aloitamme klipsuilulla, jota voi tehdä koko vuoden. Voimme tehdä silmäpakodesigniä ja myös
sipsitölkkien kansista saa kivoja juttuja aikaiseksi. Kravattikorut ja tsunamikukat valmistuvat
vanhoista kravateista, joihin on helppo yhdistää helmiä. Napeista saa myöskin tehtyä kaikkea kivaa.
Keskeneräiset käsityöt on mahdollista valmistaa loppuun ja vanhojen vaatteiden tuunaus on aina
palkitsevaa puuhaa. Kurssilla voi tehdä monenlaisia käsitöitä ja niitä voidaan ideoida yhdessä lisää.
Kokoontumiset 17.1., 14.2. ja 13.3. Ilmoittautuminen 11.1. mennessä.

Kassit, pussukat ja kukkarot 110492
Jämijärven keskuskoulu, taideluokka
Soili Jokinen
Kurssimaksu 35,00 €
Ommellaan kaavojen avulla kasseja, pussukoita ja kukkaroita, joissa voi käyttää kierrätyskankaita,
pitsejä, nauhoja ja nappeja. Opettajalla on valmiita malleja, joista voit valita mieleisesi kassin,
pussukan tai kehyskukkaron. Kukkaron kehyksiä on 6-25 cm:n levyisinä. Ota mukaan puuvillaisia
päällys- ja vuorikankaita, silitettävää tukikangasta, kankaisiin sopivia ompelulankoja, vetoketjuja,
nuppineulat, mittanauha, sakset, nappeja, nauhoja, pitsejä ym. Paksut kankaat eivät sovellu
nipsukukkaroihin. Ohjaajalta voi ostaa kukkaronkehyksiä, liimaa ja kasseihin pehmikehuopaa.
Kokoonnumme la-su 6.-7.2. ja 13.-14.2. klo 10.00-15.00. Ilmoittautuminen 29.1. mennessä.

Yhteislauluillat
110135
ke 13.1.-20.4. klo 18.00-19.00, joka toinen viikko Jämijärven keskuskoulu, taideluokka
Seppo Sjöman
Kurssimaksu 20,00 €
Yhteislaulua teemoilla. Tervetuloa kaikki mukaan!

Facebook aloittelijoillle
349814
to 21.1.-4.2. klo 16.00-17.30 Jämijärven keskuskoulu, atk-luokka
Raili Haapala
Kurssimaksu 20,00 €
Yksityisen henkilön facebook-profiilin luominen, omalle aikajanalle kirjoittaminen, kuvien lisääminen,
kommentointi, kaverit, yksityisyysasetukset ym. Ilmoittautuminen 15.1. mennessä.

Facebook-sivut yritykselle tai yhdistykselle 349815
to 21.1.-4.2. klo 18.00-20.15 Jämijärven keskuskoulu, atk-luokka
Raili Haapala
Kurssimaksu 25,00 €
Luomme Facebook-sivut alusta lähtien yritykselle tai yhdistykselle. Sivujen päivitys, tykkääjien
hankkiminen, kuvien lisääminen, asetukset ja mainostaminen. Ilmoittautuminen 15.1. mennessä.

Kuvat kamerasta
349816
to 11.-25.2. klo 16.00-17.30 Jämijärven keskuskoulu, atk-luokka
Raili Haapala
Kurssimaksu 20,00 €
Siirrämme kuvia kamerasta omalle tietokoneelle tai muistitikulle. Kuvien varmuuskopiointi ja
järjestely omiin kansioihin. Kuvien tilaaminen paperikuviksi. Ilmoittautuminen 5.2. mennessä.

Tekstinkäsittely Word 2013
349817
to 11.-25.2. klo 18.00-20.15 Jämijärven keskuskoulu, atk-luokka
Raili Haapala
Kurssimaksu 25,00 €
Tekstinkäsittelyn perusteet Word 2013 ohjelmalla. Tekstin kirjoittaminen, muotoilut, asettelu, kuvien
ja taulukon lisääminen ym. Ilmoittautuminen 5.2. mennessä.

Tabletit ja älypuhelimet tutuksi
349818
to 10.-31.3. klo 18.00-20.15 Jämijärven keskuskoulu, atk-luokka
Raili Haapala
Kurssimaksu 25,00 €
Tutustumme rauhalliseen tahtiin tablettitietokoneen ja älypuhelimen perustoimintoihin, tärkeimpiin
sovelluksiin ja käyttönikseihin. Ota oma laitteesi mukaan tai tule kuuntelemaan jos vasta harkitset
sellaisen hankkimista. Kokoontumiset 10.3., 17.3. ja 31.3. Ilmoittautuminen 7.3. mennessä.

Tanssitaito kesäksi A
110513
su 17.1.-21.2 klo 18.00-19.00 Jämijärven keskuskoulu, liikuntasali
Tarja Nieminen
Kurssimaksu 22,00 €
Tanssikurssilla perinteisiä tansseja, sopii myös aloittelijoille. Vankan tanssitaidon saatuasi,on helppo
jatkaa harrastusta. Kouluttautunut tanssinohjaaja antaa hyvät eväät eteenpäin. Ilmoittautuminen
11.1. mennessä.

Tanssitaito kesäksi B
110514
su 13.3.-17.4. klo 18.00-19.30 Jämijärven keskuskoulu, liikuntasali
Tarja Nieminen
Kurssimaksu 20,00 €
Tanssikurssilla mm. fuskua ja rumba-boleroa. Kurssi sopii myös Tanssitaitoa kesäksi A kurssin
käyneille. Tanssien kirjo on monipuolinen ja tällä kurssilla paneudutaan mm. avoimen otteen
tansseihin. Osallistumalla kursseille tiedät mikä tanssityyli sinua kiinnostaa, mitä haluat oppia
enemmän. Tanssi on hyvä liikuntamuoto kaikille. Ilmoittautuminen 7.3. mennessä.

Jooga kevät
830128
11.1.-18.4. klo 19.30-21.00 Jämijärven keskuskoulu, liikuntasali
Minna Tervalahti ja Mari Vataja
Kurssimaksu 40,00 €
Joogaharjoitukset lisäävät kehon liikkuvuutta, elinvoimaisuutta, keskittymistaitoa ja kykyä rentoutua.
Mukaan voi ottaa oman alustan. Sopii kaikenikäisille, myös aloittelijoille.
Tilaa on myös syksyllä alkaneilla kursseilla ja osallistuessasi vain keväällä kurssimaksu on puolet
koko vuoden maksusta.
Muistathan ilmoittautua kursseille:
1. Internet-osoitteessa: http://www.opistopalvelut.fi/ikaalinen
2. Soittamalla puh. 044 7301 398 klo 8.00-15.00
Mikäli kurssille ei ole ilmoittautunut minimimäärää (7) opiskelijaa, kurssi peruuntuu.
Lisätietoja kursseista opiston toimistosta puh. 044 7301 398 tai osastonjohtaja Marjut
Saarenpäältä, marjut.saarenpaa@ikaalinen.fi tai puh. 040 564 6041.

Hyvää Joulua ja tervetuloa mukavien harrastusten pariin vuonna 2016!

