JÄMIJÄRVEN KUNNAN KUNTATIEDOTE 3/2016
Joka talouteen Jämijärvellä jaettava kunnan tiedote
Kunnanvirasto p. 02 572 970
Sähköpostiosoitteet: jamijarvi@jamijarvi.fi
etunimi.sukunimi@jamijarvi.fi
Kuntatiedote 4/2016
Aineiston viimeinen jättöpäivä 4.4.2016
Voit jättää aineiston
• sähköpostilla, osoitteelle jamijarvi@jamijarvi.fi
• soittamalla tai tekstiviestillä p. 040 769 9189
Seuraava kuntatiedote ilmestyy 8.-12.4.2016

YRITTÄJILLE JA YHTEISÖILLE TIEDOKSI!
JS Suomi Oy:n kanssa on jo sovittu, etteivät he vähäisen
kiinnostuksen vuoksi enää tee mainoshankintaa
jämijärveläisiltä yrityksiltä ja yhteisöilta kuntaesitteeseen.
Olemme saaneet yrittäjiltä yleistä palautetta, että mainoksien
hinnat ovat olleet kohtuuttoman kalliita.
Jämijärven kunta tekee itse oman kuntaesitteen johon kaikilla
yrityksillä ja yhteisöillä on mahdollisuus päästä mukaan QRkoodin kautta. Yrityksille tullut, kunnanjohtajan allekirjoituksella
varustettu kirje, ei liity tähän omaan kuntaesitteeseen.
Lisätietoa omasta kuntaesitteestä antaa Kirsi Leppihalme
p. 040 769 9183.
TOIMINTA-AVUSTUSTEN HAKEMINEN
Jämijärven kunnanhallitus julistaa vuoden 2016 veteraani-,
eläkeläis- ja lapsityöjärjestöjen toiminta- ja kannatusavustukset
haettavaksi.
Hakemuslomakkeita saa kunnanviraston keskuksesta.
Hakemuslomakkeet tulee palauttaa 31.3.2016 mennessä,
osoite Jämijärven kunta, Peijarintie 5 A, 38800 Jämijärvi.
NUORTEN TYÖLLISTÄMINEN KESÄLLÄ 2016
Kunta työllistää kahden viikon ajaksi 14 jämijärveläistä
2000-2001 syntyneitä nuoria omissa työkohteissaan.
Työjaksolta maksetaan palkkaa 400 euroa.
Etusijalla ovat ne nuoret, jotka eivät ole aiemmin olleet kunnan
palveluksessa.
Mikäli em. kriteerin täyttäviä hakemuksia on yli 14 kpl,
kesätyöpaikat jaetaan arpomalla. Mikäli kriteerin täyttäviä
hakemuksia on alle 14 kpl ja on hakijoita, jotka ovat aiemmin
olleet kunnan palveluksessa, loput työpaikat jaetaan
arpomalla.
Jätä vapaamuotoinen työhakemus 31.3.2016 mennessä
osoitteella Jämijärven kunta, kunnanhallitus, Peijarintie 5 A,
38800 Jämijärvi. Mainitse hakemuksessasi, missä kohteessa
haluat toimia ja mihin aikaan kesästä.
Lisätietoja saat p. 040 769 9185/ Anne Ranta.
Henkilön, joka on työllistynyt yritysten kesätuen tai muun tahon
kautta, ei ole mahdollista päästä tämän työllistämisen piiriin.
Jämijärven kunnanhallitus

NUORTEN KESÄTYÖLLISTÄMISTUKI JÄMIJÄRVELÄISILLE
YRITYKSILLE
Jämijärven kunta myöntää hakemusten perusteella kesätyötukea
jämijärveläisille yrityksille ja yhdistyksille, jotka työllistävät
jämijärveläisen, vuonna 1992-2000 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 1173 €/ kk, 54,56 €/ päivä ja 6,82 €/
tunti.
Hakemuksia saa Jämijärven kunnanvirastolta, jonne ne
palautetaan 31.3.2016 mennessä.
Lisätietoja: Anne Ranta p. 040 769 9185
VUODEN 2016 KORJAUS- JA ENERGIA-AVUSTUKSET
ilmoitetaan haettaviksi
Korjaus-, ja energia-, ja terveyshaitta-avustuksia
myönnetään ympärivuotisessa asuinkäytössä olevien
asuntojen tai asuinrakennusten korjauksiin.
Kunnan myöntämät avustukset:
Korjausavustukset
 vanhusväestön ja vammaisten asuntojen
korjaustoimintaan sosiaalisin perustein (tulorajat)
 kuntotutkimusavustus kosteusvaurioisiin, terveyshaittaa
aiheuttaviin rakennuksiin
Energia-avustukset
 tarveharkintaiset (tulorajat) energia-avustukset
pientaloille (enintään kaksi asuntoa)
Kuntien myöntämien korjaus- ja energia-avustusten
hakuaika päättyy 24.3.2016.
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA)
myöntämät avustukset
 hissin rakentamiseen
 liikkumisesteen poistamiseen
Uusien hissien rakentamista ja liikkumisesteen
poistamista koskevia avustushakemuksia voidaan ottaa
vastaan jatkuvasti ja niitä tullaan myöntämään
käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa.
Hakemuslomakkeita ja lisätietoja saa Jämijärven
kunnan teknisestä toimistosta
Pentti Virtaselta, puh 040 732 1678,
pentti.virtanen@jamijarvi.fi
Riikka Koivumäeltä puh 040 769 9182,
riikka.koivumaki@jamijarvi.fi
Hakuohjeet ja –lomakkeet saatavissa myös
asuntorahaston kotisivuilta www.ara.fi.
Hakemukset tulo- ja varallisuusselvityksineen tulee
toimittaa osoitteella: Jämijärven kunta, tekninen toimisto,
Peijarintie 5 A, 38800 JÄMIJÄRVI
Hakemukset tulee palauttaa viimeistään hakuajan
päättymiseen mennessä.
JÄMIJÄRVEN KUNNANHALLITUS

JÄMIJÄRVEN KUNTA / Tekninen lautakunta ilmoittaa ns.
pikkuteiden haettavaksi
YKSITYISTIEAVUSTUKSET
1) KUNNOSSAPITOAVUSTUS
Avustusta voivat hakea sellaiset yksityiset pikkutiet, joiden
vaikutuspiirissä on vakituista asutusta. Avustettavan
tienosan pituus on vähintään 300 metriä vähennettynä
omavastuuosuus 50 m / asunto ja 150 m / vapaa-ajan
asunto. Avustusta ei myönnetä pelkästään loma- ja vapaaajan asunnoille johtaville teille, eikä metsäautoteille.
Avustusta maksetaan vuoden 2015 hyväksyttyjen
maksukuittien perusteella.
Avustusta määrättäessä tien pituudesta vähennetään
omakustannettavana tien osana 50 m / vakituinen asunto
ja 150 m / loma-asunto.
2) PERUSKUNNOSTUSAVUSTUS
Avustusta voi hakea myös tärkeisiin
peruskunnostustoimenpiteisiin, kuten mm. siltojen ja
isohkojen rumpujen uusintaan tai peruskunnostukseen.
Peruskunnostustöistä on esitettävä selvitys ja
kustannusarvio.
Vaatimukset: Tien vaikutuspiirissä tulee olla vakituista
asutusta. Ei pituus vaatimusta.
Peruskunnostusavustus maksetaan vasta, kun työ on tehty
ja kustannukset alkuperäisin laskuin esitetty. Mikäli laskuja
ei ole hakemus vuoden loppuun (31.12.2016) mennessä
toimitettu tekniseen toimistoon, avustusta ei makseta.
Niiden teiden osalta, jotka ovat saaneet aikaisemmin kunnan
avustusta, tulee toimittaa tositteet viimeksi saadun avustuksen
käytöstä.
Hakemuslomakkeita saa Jämijärven kunnan teknisestä
toimistosta ja kunnan internet-sivuilta, hakemukset on
jätettävä 8.4.2016 klo 12.00 mennessä osoitteella:
Jämijärven kunta, Tekninen lautakunta, Peijarintie 5 A, 38800
JÄMIJÄRVI
Lisätietoja p. 040 732 1678 / Virtanen tai
040 769 9182 / Koivumäki
www.jamijarvi.fi
Tekninen lautakunta
KYLÄRAHA
Jämijärven kunnanhallitus julistaa v. 2016 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 31.3.2016. Liitteeksi tarvitaan
yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2015. Niiden
hakijoiden, jotka saivat kylärahaa v. 2015, on lisäksi tehtävä
selkoa siitä, miten viime vuoden rahat on käytetty.
Lisätietoja maaseutusihteeriltä.
Jämijärven kunnanhallitus

VETERAANIKUNTOUTUS
Jämijärven kunnanhallitus julistaa rintamatunnuksen omaavien
henkilöiden haettavaksi kunnan järjestämän kuntoutuksen.
Hakulomakkeita saa kunnanviraston keskuksesta.
Hakemukset tulee palauttaa 31.3.2016 mennessä, osoite:
Jämijärven kunta, Peijarintie 5 A, 38800 Jämijärvi.
Tiedustelut p. 040 769 9185 Anne Ranta.
Viljelijöiden tukihakukoulutus
Kevään tukihakukoulutus järjestetään Jämi
Areenalla keskiviikkona 6.4.2016 klo 10:00-15:00.
Ilmoittautumiset viimeistään 1.4. MTK Satakunnan
Lyyti-järjestelmään (linkki MTK Satakunnan
nettisivuilla) tai kunnan maaseututoimistoon.
Tilaisuus on maksuton. Kahvitarjoilu.
Järjestäjinä MTK Satakunta, Satakunnan ELY-keskus ja
Kankaanpään Yhteistoiminta-alue
Tervetuloa!

Jämin latukartat nyt myös mobiililaitteisiin!
Jämin hienon latuverkon kunnosta saat nyt
ajantasaisen tiedon myös kännykälläsi. Kirjoita
selaimeen osoitteeksi https://app.jamijarvi.fi Linkki
löytyy myös Jämijärven kunnan nettisivuilta.
KIRJASTO
Osallistu arvontaan! Tule kokeilemaan Satakirjastojen
uutta e-vinkkaria. Lue mieluisan kirjan viivakoodi laitteelle ja
se ehdottaa sinulle uutta luettavaa. Laitetta 15.4. mennessä
kokeilleiden kesken arvotaan kirjoja.
Haluaisitko pitää näyttelyn kirjastossa? Kysy lisää
kirjastosta.
Kirjaston satuhetket kevät 2016
Satuhetket pidetään klo 10.00-10.45. Ohjaajana Marita Frigård
pe 11.3.
pe 15.4.
pe 20.5.
Lukupiiri ke 30.3. klo 16.00-17.30
Jokainen esittelee valitsemansa kirjan. Tervetuloa uudetkin
lukupiiriläiset!
lukupiirin vetäjä Marita Frigård (p. 045 843 7477)
Onko painetun kirjan lukeminen vaikeaa? Lukemisesteiset
voivat lainata kirjastosta Celian äänikirjoja. Kuunteluun
sopivan Daisy-soittimen voi saada lainaksi Näkövammaisten
keskusliitosta, jos lääkärin toteama sairaus tai vamma haittaa
olennaisesti painetun tekstin lukemista ja kosketusnäytön
käyttöä. Jos käytät tietokonetta, tablettia tai älypuhelinta, voit
rekisteröityä kirjastossa Celian verkkopalvelun käyttäjäksi ja
ladata äänikirjoja omalle laitteelle. Kysy lisää kirjastosta.
Jämijärven kirjaston kopio- ja tulostemaksut 1.1.2016
alkaen
kopio
0,50 €
tuloste
0,50 €
Poistokirjahyllyn kirjat on vaihdettu maaliskuun alussa.
Tule hakemaan poistettuja kirjoja ja lehtiä ilmaiseksi.

Muistettavia asioita ympäristökorvauksesta
Viljelijöiden, jotka ovat hakeneet v. 2015
ympäristökorvausta, on tehtävä 5-vuotinen
lohkokohtainen viljelysuunnitelma viimeistään
30.4.2016 ja toimitettava se kunnan maaseututoimistoon
viimeistään 2.5.2016.
Samoin on osallistuttava yhden päivän koulutukseen
ympäristökorvaukseen liittyvissä asioissa.
Koulutusvaatimuksen voi suorittaa myös itsenäisesti
sähköisesti toteutettavalla tentillä. Tämän sähköisen tentin voi
tehdä Vipu-palvelussa. Koulutusvaatimus tulee täyttää kahden
ensimmäisen sitoumusvuoden aikana eli viimeistään
30.4.2017.
NUORISOVINTTI
Yökahvila 18.3. paikalla Essi, Sirpa ja PULS klo 19.00-24.00
Kesällä tulossa lastenleiri Pikku-Itävallassa 6.-8.6. ja
Nuorisovintillä päiväleiri 13.-17.6. Uimakoulu 20.-23.6.
Pyynikin kesäteatteri TAIVAANTULET
torstai 30.6. klo 18.00 näytös, lähtö Jämijärven neste klo 16.00
Jämijärveläisiltä hinnat: Peruslippu 41,00 € / Eläkeläiset 38,00 € /
Lapset, opiskelijat, työttömät 35,00 €
Muilta kuin jämijärveläisiltä: Peruslippu 46,00 € / Eläkeläiset
43,00 € / Lapset, opiskelijat, työttömät 40,00 €
Ilmoittautumiset ja maksut viim. 25.5.2016 Jämijärven
kunnanvirasto p. 02 572 970

Väliaikatarjoilut voitte tilata lomakkeella nettisivuilta

http://www.pyynikinkesateatteri.fi/ohjelmisto/valiaikatarjoilutilaus.html.

Taivaan tulet perustuu samannimiseen tv-sarjaan.
Näytelmästä löytyy niin Lapin lumoa kuin pohjoisen karua
elämänmenoa. Tarinassa leiskuvat vahvat tunteet ja hurtti
huumori. Siinä on vapaudenkaipuuta, onnen etsintää, riemua
ja rakkautta.
Esityksen arvioitu kestoaika 2 tuntia 40 minuuttia.
Ohjaus Olli-Matti Oinonen
Rooleissa Lotta Huitti, Rinna Paatso, Esa Latva-Äijö, Pauliina
Puurila, Kake Aunesneva, Ari-Kyösti Seppo, Timo Julkunen,
Tommi Rantamäki, Jarmo Perälä, Janne Turkki, Leena Rousti
ja Jukka Pitkänen.
Konstaapeli Rauni Väänänen palaa vuosien jälkeen takaisin
kotiseudulleen Kemijärvelle. Paluumuutto ei suju aivan
mutkitta, sillä etelässä vietetyt vuodet ovat vieroittaneet hänet
pohjoisen tavoista ja etäisestä isästä. Sairasteleva isä on
erakoitunut entisestään Raunin äidin kuoleman jälkeen.
Vaikka etelän keinovalot vaihtuvat pohjoisen taivaan tuliin,
kiemurat ihmissuhteissa seuraavat matkassa. Suhdesolmuja
aukoessaan Rauni totuttelee pikkukaupungin poliisin tehtäviin
ja törmää laittomiin viinabisneksiin. Onko äidin kuolemakaan
selvä tapaus?

Lauantain toivotut su 24.7. klo 15.00
Jämi Areenalla
Tenori Jyrki Anttila ja maailmankuulu basso Jaakko Ryhänen,
säestäjänään Seppo Hovi esittävät viihde- ja operettimaailman
rakastetuimpia säveliä Lauantain toivottujen hengessä.
Konsertissa kuullaan mm. Ystävän laulu, Äänisen aallot,
Romanssi, Sinun silmiesi tähden, Ilta Volgalla, Granada.
Seppo Hovin humoristiset ja asiantuntevat juonnot kehystävät
tätä kokonaisuutta tavalla, joka jo itsessään on yksi konsertin
kohokohdista.
Liput Lippu.fi, Lippupisteen toimipisteet ja R-Kioskit 32,50 €
Paikallisia lipunmyyjiä ovat
Neste Jämi, Jämijärventie 12,
Lomahotelli Jämi, Jämintie 659 sekä
Jämijärven kunta/ kunnanvirasto, Peijarintie 5 A
(Kyseisissä myyntipisteissä käy vain käteinen.)
Ryhmät min. 10 hlöä 30€ ryhmamyynti@operart.fi,
044 980 1206, 050 559 6773/ J.Anttila
Kaikille avoin vanhusten tuolijumppa Palvelutalolla ja
Vanhainkodilla!
Jumpan ohjaa Sirpa Ervelä ja se on osallistujille maksuton.
Palvelutalo
Ke 23.3.2016
klo 13.30
Ke 13.4.2016
klo 13.30
Ke 11.5.2016
klo 13.30

Vanhainkoti
To 24.3.2016
klo 13.30
To 14.4.2016
klo 13.30
To 12.5.2016
klo 13.30

Tervetuloa!
Järjestää: SPR:n Jämijärven osasto, Jämijärven Lions Club ja Ladyt,
Tykköön seudun Kyläyhdistys, Jämijärven Martat, Jämijärvi Seura,
Jämijärven MLL, Jämijärven Eläkkeensaajat ja Jämijärven Yrittäjät.

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:
ke 16.3.
to 31.3.
to 14.4.
to 28.4.

HUOM päivä!

to 12.5.
ke 25.5.
to 9.6.

HUOM päivä!

Tervetuloa entiset ja uudet osallistujat.
Teatterimatka la 2.4.2016
VUOKRAVAIMO lähtö varmistunut
Lähtö Tampereen Komediateatterille
Jämijärven Nesteeltä klo 12.00.

Keskustan Jämijärven kunnallisjärjestön

VUOSIKOKOUS

Jämijärven Osuuspankilla ti 29.3. klo 19.00.
Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Johtokunta kokoontuu klo 18.00.
Paikallisosastot pitävät kokouksensa ennen
vuosikokousta haluamanaan ajankohtana.
Jämijärvi-Seura ja Jämijärven Yrittäjät järjestävät Vihun kylätalo
Möökelissä jälleen vappuna su 01.05.
HYVÄNTEKEVÄISYYSHUUTOKAUPAN.
Näyttö alkaa klo 12.00 ja huutokauppa klo 13.00. Huutokaupan
tuotto ohjataan Jämijärven keskuskoulun ATK-hankintoihin.
Hyväkuntoisia tavaroita otammekin jälleen vastaan lahjoituksina
tai myyntitiliin provikkaa vastaan (Myyntiprovisio 20 % max. 20
euroa/tuote). Tuotteet myydään pääsääntöisesti ilman
pohjahintoja. Mahdolliset myymättä jääneet pohjahintaiset
tuotteet myyntiinjättäjä sitoutuu kuljettamaan pois
huutokauppapaikalta heti huutokaupan jälkeen. Eli jos jotain
kaapeistasi hu utokauppaan soveltuvaa esiin tulee, laita sivuun ja
seuraan ilmoitteluamme kuntatiedotteissa, kotisivuilla,
paikallislehdissä ja Jämijärvi-Seuran Facessa. Luomme
Facebookiin myös myöhemmin tapahtumalle omat sivut sekä
laitamme kuvia myytävistä tuotteista! Huutokaupassa puffetti
palvelee kahvihampaan kolutukseen, hiukopalan tarpeeseen ja
makean nälkään.Tervetuloa mukaan!
Osoite: Kuninkaanlähteentie 909, 38800 Jämijärvi.
Lisätiedot Lelle 040 766 3663/ leena.saloniemi@centrum.cz.

Uusi tapahtuma Jämijärvellä!
Perinnepäivää vietetään tänä vuonna ”Avoimet pihat” –
tapahtuman merkeissä la 11.6.2016 klo 10-16. Tällöin voit
järjestää autotallissasi tai mm. terassillasi vaikka Pop UP
kahvilan, kirpputorin, kesäkonsertin, perennanvaihtopisteen,
myydä leivonnaisia tai vaikka vain esitellä puutarhaasi tai
tekemääsi remonttia. Mahdollisuuksia on monia, mielikuvitus
vain liikkeelle! Tapahtumasta laaditaan kartta, jonka avulla on
helppo suunnistaa kohteelta toiselle. Kartta löytyy JämijärviSeuran kotisivuilta ja muutamia tulostetaan myös kirjastoon
noudettavaksi torstaista 9.6. lähtien. Karttaan merkitään
kohteet, mihin kellonaikaan paikat ovat avoinna ja lyhyesti mitä
kohteessa tapahtuu. Eli vaikka tapahtuma kestää
10-16 välisen ajan, voivat kohteet olla auki lyhempiäkin aikoja.
Osallistumismaksu 10 €. Tähän hintaan sisältyy karttojen teko,
tulosteet, ilmoitukset tapahtumasta lehdissä ja somessa sekä
kyltti kohteen merkitsemiseen.
Viimeinen päivä ilmoittautua mukaan su 5.6., mutta mitä
pikemmin sen parempi, sillä ennakkomainontaa tulee
Jämijärvi-Seuran Facebook-sivuille! Kaikki joukolla mukaan
kiertämään kylää!
Lisätiedot ja ilmoittautumiset Lelle 040 766 3663/
leena.saloniemi@centrum.cz tai viesti Facessa
IKAALISTEN KANSALAISOPISTO
Jämijärven osasto
Kevätnäyttely Jämijärven keskuskoululla su 24.4.
klo 12.00-16.00.
Tervetuloa!

Jämijärven Koti ja Koulu ry
järjestää Liikenneturvallisuuspäivän Jämin alueella
lauantaina 2.4.2016 klo 9.00 – 14.00 ja se on koulupäivä
Jämijärven koululaisille.
Jämijärven nuoret, jotka ovat jo siirtyneet toisen asteen
koulutukseen muille paikkakunnille, toivotetaan lämpimästi
tervetulleiksi paikalle tutustumaan eri rasteilla
liikenneturvallisuuteen liittyviin esittelyihin.
ELÄKELIITON JÄMIJÄRVEN YHDISTYS ry:lle
on varattu "Työt takana" -loma Lehmirannan Lomakeskukseen
4.- 9.10.2016.
Loma järjestetään yhteistyössä Maaseudun Terveys- ja
Lomahuolto ry:n kanssa ja RAY:n tuella.
Lomatuen hakeminen ei edellytä yhdistyksen jäsenyyttä.
Hakemuksia ja lisätietoa saa Liisalta p. 040 732 2917.
Hakemuksen voi täyttää myös sähköisenä sivuilta www.mtlh.fi.
SPR:n Sääntömääräinen

KEVÄTKOKOUS

SPR: n Jämijärven osaston sääntömääräinen kevätkokous
tiistaina 22.3.2016 klo 18.00 Hopearinteen kerhohuoneella.
Käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Tervetuloa!
Hallitus
Jämijärven Yrittäjien sääntömääräinen

KEVÄTKOKOUS

Jämijärven Yrittäjien sääntömääräinen kevätkokous pidetään
perjantaina 15.4.2016 klo 18.00 Nesteen yläkerran
kokoustiloissa Jämijärventie 12
Käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Tarjolla kevyt iltapala juomineen.
Ota sauna varusteet mukaan.
Tervetuloa!
Hallitus

OMAISHOITAJIEN VIRKISTYSLEIRI
Pastuskerissa Porissa.
Spr:n Jämijärven osasto kustantaa 1-2 henkilöä
Omaishoitajien virkistysleirille 4-8.7.2016
Tarvittaessa järjestämme kuljetuksen.
Ilmoita halukkuutesi osallistua 30.4. mennessä
Merja Lahdenpäälle p. 040 566 7517

