YÖKAHVILA 15.4.2016 ja 13.5.2016 nuorisovintillä klo 19-24
TERVETULOA KESKUSTELUTILAISUUTEEN!
KUNTALAINEN - TULE VAIKUTTAMAAN LASTEN
JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMAAN
JÄMIJÄRVEN KUNNAN KUNTATIEDOTE 4/2016
Joka talouteen Jämijärvellä jaettava kunnan tiedote
Kunnanvirasto p. 02 572 970
Sähköpostiosoitteet: jamijarvi@jamijarvi.fi
etunimi.sukunimi@jamijarvi.fi
Kuntatiedote 5/2016
Aineiston viimeinen jättöpäivä 2.5.2016
Voit jättää aineiston
• sähköpostilla, osoitteelle jamijarvi@jamijarvi.fi
• soittamalla tai tekstiviestillä p. 040 769 9189
Seuraava kuntatiedote ilmestyy 6.-10.5.2016

KUNNANVIRASTO ON SULJETTU PE 6.5.2016
KUNNANVIRASTO ON SULJETTU HEINÄKUUSSA LOMA-AJAN
4.-24.7.2016
Lupahakemukset tulee toimittaa tekniseen toimistoon 15.6.2016
mennessä.

Paikka ja aika:
Aihe:

Jämijärvi Raharinne, valtuustosali ti 10.5.2016
klo 16 - 18
Kunnan tai useamman kunnan yhdessä on
laadittava lasten ja nuorten hyvinvoinnin
edistämiseksi sekä lastensuojelun järjestämiseksi
ja kehittämiseksi kunnan tai kuntien toimintaa
koskeva suunnitelma. Suunnitelma on
lakisääteinen väline ohjata, johtaa ja kehittää
lasten ja nuorten hyvinvointityötä kunnassa.
Kuntien asukkaat, asiakkaat, lapset ja perheet
tulee ottaa mukaan tiedon tuottamiseen, palvelujen
suunnitteluun ja niiden toimivuuden ja
hyödyllisyyden suunnitteluun.

Pohjois-Satakunnassa on aiemmin laadittu vastaava suunnitelma
vuosille 2011 – 2012. Suunnitelman päivitystyö on nyt käynnissä.
TULE MUKAAN VAIKUTTAMAAN!
Tilaisuus on avoin kaikille!

JÄTEASIAA!!
Kunnan ylläpitämät sekajätemolokit ovat tarkoitettu vain
kesäasukkaille, joiden kanssa on tehty sopimus aluekeräyspisteiden
käytöstä.
MOLOKKIEN ULKOPUOLELLE EI SAA JÄTTÄÄ JÄTTEITÄ!!!
Paperi,- metalli- ja lasinkeräyspisteet ovat kaikkien maksuttomassa
käytössä.
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 voi viedä kunnan varastolle.
Huom! Ei orapihlajanoksia.
Varastolle ei saa tuoda haravointijätettä, kiviä, maa-aineksia
eikä rakennusjätettä!
Haravointijätteet voi kompostoida omalla kiinteistöllä.
Varasto avoinna arkisin klo 8.00 – 16.00. Alueella kameravalvonta.
KÄYTÄTHÄN KERÄYSPISTEITÄ OIKEIN!!!
Lisätiedot teknisestä toimisto p. 040 732 1678/ Virtanen tai
040 769 9182/ Koivumäki
Leiri Pikku-Itävallassa 6.-8.6.2016
Leiri alkaa klo 15.00 maanantaina ja päättyy klo 13.00 keskiviikkona.
Leirille otetaan mukaan 12 ensimmäisenä ilmoittautunutta vuonna
2003-2007 syntynyttä nuorta. Leirillä askarrellaan, ulkoillaan ja
saunotaan. Leirin hinta on 40€/hlö sisar 30€/hlö sis. materiaalit, ruokailut
ja majoituksen. Leirille tulee ilmoittautua ja maksaa osallistumismaksu
kunnantalon neuvontaan 1.6. mennessä p. 02 572 970.
Päiväleiri Nuorisovintillä 13.-17.6.2016
Leiripäivät alkavat klo 10.00 ja päättyvät klo 14.00. Leirillä on ulkoilua,
askartelua sekä erilaisia pelejä. Leirillä tarjotaan kevytlounas. Leirille
otetaan mukaan 15 ensimmäisenä ilmoittautunutta vuonna 2003-2007
syntynyttä nuorta. Leirin hinta on 30€/hlö sisar 20€/hlö sis. materiaalit,
ruokailut ja ohjauksen. Leirille tulee ilmoittautua ja maksaa
osallistumismaksu kunnantalon neuvontaan 1.6. mennessä
p. 02 572 970.

Tilaisuuden alustaa PoSa:n perhepalvelujen työntekijä Marika
Vanhatuuna ja mukana keskustelemassa ja vastaanottomassa tietoa
ovat mm. suunnitelman päivitystyöryhmän kuntakohtaiset jäsenet.
Kankaanpäässä 31.3.2016

Marika Vanhatuuna

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?

HUOM ELÄKELÄISET!

KIRJASTO
Osallistu arvontaan! Tule kokeilemaan Satakirjastojen uutta evinkkaria. 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.
Keväälle ja syksylle on vapaita aikoja.
Kirjaston satuhetket kevät 2016
Satuhetket pidetään klo 10.00-10.45. Ohjaajana Marita Frigård
pe 15.4.
pe 20.5.
Lukupiiri ke 20.4. klo 16.00-17.30
Keskustellaan kirjasta ”Kirja joka muutti elämäni”.
Tervetuloa uudetkin lukupiiriläiset!
lukupiirin vetäjä Marita Frigård (puh. 045 843 7477)
Jämijärven kirjaston kopio- ja tulostemaksut 1.1.2016 alkaen
kopio
0,50 €
tuloste
0,50 €
Poistettuja kirjoja ja lehtiä ilmaiseksi.

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 13.4.2016
klo 13.30
Ke 11.5.2016
klo 13.30

Vanhainkoti
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.
Jämijärvi-Seura tekee tänä vuonna kotiseuturetken su 14.8.
Pääkohteena on Isokyrö ja 1700-luvun markkinat. Lisätietoa retkestä
lähempänä, mutta laita siis jo kalenteriin muistiin!

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 14.4.
to 28.4.
to 12.5.

ke 25.5.
to 9.6.

HUOM päivä!

Tervetuloa entiset ja uudet osallistujat.
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
Jämijärvi-Seuran 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
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.
Jämijärven seurakunta tiedottaa
Jumalanpalvelus sunnuntaisin klo 10 paitsi 1.5. klo 18.30 iltamessu.
La 16.4. israelilaisen tanssin päivä koululla klo 14-17. Pekka
Simojoen Exit-yhtyeen konsertti Kankaanpään kirkossa klo 19.
Tarvittaessa kyytiapua kanttorilta.
Ti 19.4. Hopearinteen laulupiiri klo 14.30
Ke 20.4. Kirkkovaltuuston kokous klo 19 srk-kodilla.
Tulossa: Taivas Rajana - koko perheen kevät- ja toritapahtumasta
kristillisessä kontekstissa - Jämillä 21.5.
Lisätietoa kotisivulta www.jamijarvenseurakunta.fi
Ennakkotietoa kesän leireistä - merkitse jo kalenteriin:
Isompien lasten leiri (v. 2003-2006 syntyneille) 20.-22.6. vanhassa
pappilassa yöpyen, lisätietoja 040 8049 646/Virpi Havi.
Pienempien lasten leiri (v. 2007, 2008 syntyneille) 27.-28.6.
vanhassa pappilassa päiväleirinä, lisätietoja Virpiltä.
Nikkarileiri 18.-23.6. Lehtisaaressa, lisätietoja 040 4125884/Esa
Vuorenmaa.
RC-lennokkileiri 17.-19.6. isille ja pojille/tyttärille +muillekin
kiinnostuneille Jämillä päiväleirinä, lisätietoja 040 8049 641/Jorma
Pitkänen

Jämin Latu ry:n
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS
ke 13.4.2016 klo 18.00 Matti ja Kerttu Mikkolassa,
os. Mikkolantie 4, Jämijärvi.
Käsitellään sääntöjen määräämät asiat.

Jämijärven Reserviupseerikerho ry
KEVÄTKOKOUS
tiistaina 26.4.2016 klo 19.00
Vihun Möökelissä.

Tuntia ennen kokousta lähdetään Mikkolasta kävelylenkille.

Tervetuloa!
Hallitus

Käsitellään sääntömääräiset asiat.

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

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
Eläkeliitto Jämijärven yhdistys ry järjestää
HUUTOKAUPAN
to 5.5.2016 Vauhdin lavalla

Tervetuloa!
Hallitus
Peltola- Pinkkala yksityistien kokous
perjantaina 15.4. klo 18.00 valtuustosalissa.
Käsiteltäviä asioita mm. tieyksiköinnin mahdollinen päivittäminen.
Puheenjohtaja Markku Kujala
Palokosken kyläyhdistys ry
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS
pidetään Palokosken kyläyhdistyksen kodalla ti 19.4.2016 klo 19.00.
Käsiteltävänä sääntömääräiset asiat.
Tervetuloa!
Hallitus
Vihun kyläyhdistys ry
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS
torstaina 21.4.2016 klo 18.00 Möökelissä.
Tervetuloa!
Johtokunta
MLL:n Jämijärven paikallisyhdistys ry:n
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS
pidetään Manner-vintillä to 21.4.2016 klo 19.00.
Hallitus kokoontuu klo 18.30.
Terveuloa!
MLL Jämijärven paikallisyhdistys ry
Vihun Vesiosuuskunnan varsinainen
OSUUSKUNTAKOKOUS
pidetään Möökelissä su 24.4.2016 klo 12.00.
Käsitellään 16 §:n osuuskuntakokoukselle määräämät asiat.
Hallitus kokoontuu klo 11.45.
Hallitus
Jämin Joulukyläyhdistys ry:n
VUOSIKOKOUS
Jämin Luontokeskuksessa 24.4.2016 klo 17 alkaen.
Hallitus kokoontuu klo 16.
Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Jäsenet ja muut toiminnasta kiinnostuneet lämpimästi tervetuloa.
Hallitus
Jämijärven Keskustanaiset
KEVÄTKOKOUS
Ma 25.4.2016 klo 13.00 Hopearinteellä.
Keskustellaan jaoston lopetuksesta.
Tervetuloa!

Näyttö alkaa klo 11.00, huutokauppa klo 12.00.
Tavarat myydään ilman pohjahintoja.
Paikalla kahvio + krillimakkaraa.
Lisätiedot:
Mauri 050 331 3309

Pekka 044 910 3994

Tiistaina 26.4. Lavalla siivoustalkoot.
Tarjouspyyntö
Jämin Joulukyläyhdistys ry tarjoaa vuokralle paikallisille yhdistyksille
kahviotoiminnan (ei makkaranmyynti) järjestämisen
Joulukylätapahtumassa 10.-11.12. 2016.
Tarjoukset sähköpostitse: jaminjoulukyla@gmail.com 16.5.2016
mennessä. Yhdistys pidättää itsellään oikeuden olla hyväksymättä
mitään annetuista tarjouksista.
Tiedustelut: pj. Jorma Lähteenmäki p. 040 521 5272.
OSTOSMATKA TUURIIN
Helatorstaina 5.5.2016
Lähtö klo 8.00 Nesteen pihasta. Perillä ollaan n. 4 tuntia.
Matkan hinta 20,-/hlö, lapset 10,-/hlö (alle 18-v.)
Sitovat ilmoittautumiset p. 0500 932 712 /Mansikkamäki tai
kati.mansikkamaki@netti.fi
Jämijärven Työväenyhdistys ry
SUDENPENTUJEN PARTIOTAITOKILPAILUT
Partiolippukunta Jämijärven Miilunvartijat järjestää yhteistyössä muiden
Lounais-Suomen partiopiirin pohjoisen alueen lippukuntien kanssa
sudenpentukilpailut nimeltään Kipinän hetki. Kisakeskuksena toimii Jämi
Areena ja paikalle odotetaan tulevan 400–500 partiolaista ja saattajaa.
Sudenpennut ovat 7–9-vuotiaita partiolaisia ja sudenpentukilpailuissa he
pääsevät testaamaan partiotoiminnassa oppimiaan
taitoja.
Yleisöllä on mahdollisuus tulla seuraamaan
kilpailun avajaisia sekä aloitustehtävää Jämi
Areenan välittömässä läheisyydessä lauantaina
7.5.2016 alkaen klo 10. Muille tehtävärasteille
järjestetään kiertokävely, joka starttaa Jämi Areenan viereiseltä
leikkialueelta
klo 11:15. Reitin pituus on 3,5 km ja se kulkee Soininharjun maastoissa.
Kiertokävely kestää 1,5 tuntia eikä sille tarvitse ilmoittautua etukäteen.
Tapahtuma on sudenpennuille kilpailu, joten yleisön toivotaan välttävän
itsenäistä kulkemista tehtävärastien läheisyydessä tai puuttumista
tehtävien suorittamiseen.
Tervetuloa seuraamaan partiolaisten toimintaa ja hakemaan kipinää
uuteen harrastukseen!
Jämijärven Miilunvartijat
Lisätietoja: Sanna Mattila
sannakaarinamattila@gmail.com
045 127 0262

PULS-kuulumisia:
Olimme Nuorisovintillä 18.3.16 järjestämässä Jämijärven nuorille
pitsailtaa. Vintillä oli fiksuja nuoria ihmisiä, joiden kanssa oli todella kiva
puuhastella. Haastammekin nyt jämijärveläisiä seuroja tutustumaan
paikallisiin nuoriin järjestämällä heille puuhaa nuorisovintillä,
ilmoittautukaa Jämijärven kunnan vapaa-aikasihteerille.

KEVÄTTORI TYKKÖÖLLÄ
la 30.4.2016 klo 10-14
Tule mukaan iloiseen toritapahtumaan!
Munkkikahvit, simaa, lapsille poniajelua
Myyntipöytä varattavissa p. 0503640176,
(myy ja esittele tuotteitasi tai laita aarteet kiertoon)
Tervetuloa!

Osallistuimme koululaisten lauantaikoulupäivään 2.4.16 keittämällä
soppatykillä ruokaa. Oli ilo olla mukana Jämijärven Koti ja Koulu ry:n
hyvin järjestämässä liikenneturvallisuustapahtumassa.
Järjestämme Palokoskella teidenvarsien siivoustalkoot ma 9.5.2016 klo
17 alkaen. Talkookahveet siivouksen jälkeen. Tervetuloa!
Perinteiset maanantaikisat alkavat 6.6.alkaen. Ne järjestetään
kymmenenä peräkkäisenä maanantaina. Klo 18 alkaen on
ilmoittautuminen. Kisat alkavat klo 18.30. Kentällä tavataan!
Kuntovihkot ilmestyvät Pulsin laatikoihin 1.5.-31.8. väliseksi ajaksi.
Laatikkopaikat ovat Palokoskella Jari Sillanpään th, Korvenkylässä Sauli
Ritakorven th, Vihunkylässä Teelmäentien th, Naurisjoella Kotosalontien
th, Palojoenkylässä Peltolantien th.
Olemme lahjoittaneet kunnalle kolmisen vuotta sitten jalkapallomaalit.
Ne ovat kaikkien kuntalaisten käytössä urheilukentällä. Pallo ja kavereita
mukaan ja kentälle liikkumaan!
Keväällä ilmestyvässä Puls-infossa on lisää tapahtumia.
Lämmintä kesää toivoen PULS

TYKKÖÖN SEUDUN KYLÄYHDISTYS RY
os. Linnanperäntie 1
IKAALISTEN KANSALAISOPISTO
Jämijärven osasto
IKAALISTEN KANSALAISOPISTON
JÄMIJÄRVEN OSASTON KEVÄTNÄYTTELY
Sunnuntaina 24.4.2016 klo 12-16 Jämijärven keskuskoululla
OHJELMALLINEN OSUUS KLO 12.30
Yhteislaulua Seppo Sjömanin johdolla
Tervehdyssanat osastonjohtaja Marjut Saarenpää
Lasten musiikkileikkikoulun ryhmät
Aikuisten tanssi- ja liikuntaryhmät
Buffetti.
Tervetuloa!
Kevätnäyttelyssä on myös toivomuslaatikko, johon voit laittaa kurssitoiveitasi
ensi lukuvuodelle.
KEVÄÄN UUDET KURSSIT
810212 Yrttikurssi: Villiruokaa lautaselle ja rikkaruohoista rohtoa/Jämijärvi
Keskuskoululla 26.4.-17.5. klo 17.00-20.15
Opettaja Outi Karttunen
Kurssimaksu 40 euroa
Suomen luonnosta ja kotipihan tutuista "rikkaruohoista" löytyy hyödyllisiä ja maukkaita
kasveja alkukevään salaattien ja patojen lisukkeiksi sekä mietoina rohdoksina.
Kurssilla opimme tunnistamaan näistä hyödyllisimmät sekä myös ne, joita tulee
välttää. Lisäksi puhumme mausteyrttien viljelystä ja opettelemme käyttämään
muutamia Keski-Euroopan villikasveja, joita on helppo viljellä Suomessa. Kurssilla ei
pelkästään puhuta, vaan myös maistellaan ja kokeillaan luonnonkasvien ja yrttien
käyttöä keittiössä. Halukkaat voivat osallistua myös siementen yhteistilaukseen.
Oppimateriaalina opettajan valmistama aineisto. Kurssiin sisältyy luontoretki keväällä
sekä kesällä tutustumisvisiitti Frantsilan yrttitilalle Hämeenkyröön omilla autoilla.
Kurssilla valmistamme mm. villiyrttipestoa, smoothieita sekä kasvispatoja.
“Sadonkorjuujuhlasta” eli keittiöpäivästä syksyllä 2016 peritään erillinen kurssimaksu
10 €. Kokoontumiset: ti 26.4., ma-ti 9.-10.5. ja 16.-17.5. + luontoretki, jonka
päivämäärä päätetään ryhmän kanssa yhdessä. ILMOITTAUTUMINEN 19.4.
mennessä.
120510 Matkailuranskaa kevyesti kevätkurssilla/Jämijärvi
Keskuskoululla 13.5.-22.5.
Opettaja Outi Karttunen
Kurssimaksu 40 euroa
Haluaisitko aloittaa ranskan alkeet kevyesti sanaston ja matkailufraasien opiskelulla
ilman kieliopin painolastia? Tarvitseeko aiemmin oppimasi kielitaito kertausta? Vai
suunnitteletko ehkä toivematkaa Pariisiin? Nyt on aika tulla mukaan. Matkailuranskan
kurssilla opimme ääntämistä, runsaasti ruokasanastoa ja kaikki tärkeimmät matkalla
tarvittavat sanonnat. Nyt on hyvä tilaisuus päästä “makustelemaan” ranskan kieltä
ilman kieliopin koukeroita. Kurssilla työskennellään pienryhmissä eli jokaiselle löytyy
oma tasoryhmä. Mukaan toivotetaan niin vasta-alkajat kuin ranskaa kertaavat tai sitä
jo pidempäänkin lukeneet. Tämän paketin avulla on helppo matkailla Ranskassa.
Mukana on runsaasti matkailuinfoa Ranskan maakunnista sekä ennen kaikkea
kohteliaisuusfraaseja ja tapakulttuuria. Oppimateriaalina opettajan valmistama
aineisto. Bienvenue! Tervetuloa mukaan. Kurssipäivät 13.5. klo 17.30-19.00, 14.-15.5.
klo 11.00-14.00, 20.5. klo 17.30-19.00, 21.-22.5. klo 11.00-14.00. Ilmoittautuminen
6.5. mennessä.
Muistathan ilmoittautua kursseille:
1. Internet-osoitteessa: http://www.opistopalvelut.fi/ikaalinen
2. Soittamalla p. 044 730 1398 klo 8.00-15.00
Mikäli kurssille ei ole ilmoittautunut minimimäärää (7) opiskelijaa, kurssi peruuntuu.

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 huutokauppaan soveltuvaa esiin tulee, laita sivuun ja seuraa
ilmoitteluamme kuntatiedotteissa, kotisivuilla, paikallislehdissä ja
Jämijärvi-Seuran Facessa. Luomme Facebookiin myös myöhemmin
tapahtumalle omat sivut sekä laitamme kuvia myytävistä tuotteista!
Tervetuloa mukaan!
Lisätiedot Lelle 040 766 3663/ leena.saloniemi@centrum.cz.

Lisätietoja kursseista opiston toimistosta p. 044 730 1398 tai osastonjohtaja Marjut
Saarenpäältä, marjut.saarenpaa@ikaalinen.fi tai p. 040 564 6041.

KUTSU!
Jämijärven Metsästysseura ry kutsuu seuralle maansa vuokranneet
maanomistajat ja seuran jäsenet perheineen viettämään
riistapeijjaisia 11.6.2016 klo 18.00 alkaen Vauhdin Lavalle.
Ilmoittautumiset 31.5.2016 mennessä
Jouni Salmela
Jukka Saloniemi
Jouko Markkola
p. 040 749 3214
p. 0400 130 799
p. 040 507 9356

