JÄMIJÄRVEN KUNNAN KUNTATIEDOTE 5/2016
Joka talouteen Jämijärvellä jaettava kunnan tiedote
Kunnanvirasto p. 02 572 970
Sähköpostiosoitteet: jamijarvi@jamijarvi.fi
etunimi.sukunimi@jamijarvi.fi
Kuntatiedote 6/2016
Aineiston viimeinen jättöpäivä 6.6.2016
Voit jättää aineiston
• sähköpostilla, osoitteelle jamijarvi@jamijarvi.fi
• soittamalla tai tekstiviestillä p. 040 769 9189
Seuraava kuntatiedote ilmestyy 10.-14.6.2016
KUNNANVIRASTO ON SULJETTU HEINÄKUUSSA
LOMA-AJAN 4.-24.7.2016
Lupahakemukset tulee toimittaa tekniseen toimistoon
15.6.2016 mennessä.
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, 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. 040 732 1678/ Virtanen
tai 040 769 9182/ Koivumäki

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 kevyt lounas. Leirille otetaan mukaan 15
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 viim. 1.6.
mennessä p. 02 572 970.
Ohjaajina Jonna, Sirpa, Lelle ja Matilda sekä muut
kunnan kesätyöllistetyt nuoret.
Järj. Jämijärven kunnan vapaa-aikatoimi
Leiri Pikku-Itävallassa 6.-8.6.2016
Leiri alkaa klo 15.00 maanantaina ja päättyy klo 13.00
keskiviikkona. Leirille otetaan mukaan 12 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 viim. 1.6. mennessä
p. 02 572 970.
Ohjaajina Jonna, Sirpa, Lelle ja Matilda sekä muut
kunnan kesätyöllistetyt nuoret.
Järj. Jämijärven kunnan vapaa-aikatoimi
Kesän uimakoulu v. 2011 ja sitä aikaisemmin syntyneille
lapsille, järjestetään Kankaanpään uimahallissa 20.-23.6.
Lähtö Jämijärveltä n. klo 8.20 paluu n. klo 11. Uintiaika
uimahallissa on klo 9.00-10.30.
Hinta: 30 €/ lapsi, 25 €/ sisar (mikäli ulkopaikkakuntalainen mahtuu mukaan, peritään lisämaksu + 5 €),
sis. mahdollisen uimamerkin, opetuksen, uimahallimaksun ja kuljetuksen.
Uimakouluun ensimmäistä kertaa osallistuvan lapsen olisi
hyvä käydä perheen kanssa uimahallissa tutustumassa
veteen jo muutaman kerran aikaisemmin. Ensimmäisiä
kertoja mukana olevat lapset opettelevat toimimaan
vedessä, jolloin vettä pärskytetään ja päätä kastellaan
vedessä, joten vesi elementtinä olisi hyvä olla tuttu.
Uimakoululaiset jaetaan neljään ryhmään; aloittelijat,
uimataidottomat ja vähän osaavat, osaavat uida 10 – 25
m koiraa tai alkeisselkää, sekä suorittajat, tavoitteena
uimakandidaatti tai uimamaisteri.
Ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitetaan aiemmin
suoritetut uimamerkit.
Edellisten vuosien tapaan toivomme lasten vanhempia
mukaan valvojiksi, ilmoitathan ilmoittautumisen
yhteydessä, mikäli pääset paikalle!
Uimakouluun otetaan ensisijaisesti sellaisia, jotka
tarvitsevat harjoitusta uimataidoissaan.
Ilm. 10.6. mennessä p. 02 572 970.
Maksu tulee suorittaa kunnantalon neuvontaan
viimeistään 15.6. Mukaan pääsee 35 ilmoittautunutta,
etusijalla ovat jämijärveläiset lapset.
Kuljetus Osuuspankin pihasta ja takaisin, Rannan Timon
takseilla Järj. Jämijärven kunnan vapaa-aikatoimi

30.6.2016 VAPAA SAUNAVUORO KUNTALAISILLE
PIKKU-ITÄVALLASSA
naiset klo 18.00-19.30 miehet 19.30-21.00
5.7.2016 Satahäme Soi juhla, Lasse Pihlajamaa 100v
klo 18.00
Äitimuistomerkillä juhlapuhujana
kunnanjohtaja Kirsi Virtanen
klo 19.00
Juhlakonsertti Jämi Areenalla

Pyynikin kesäteatteri TAIVAANTULET
torstai 30.6. klo 18 näytös, lähtö Jämijärven neste
klo 16.00
HINTA sisältää lipun ja matkat!
Jämijärveläisiltä hinnat:
-

Peruslippu 41,00 €
Eläkeläiset 38,00€
Lapset, opiskelijat, työttömät 35,00 €

Muilta kuin jämijärveläisiltä:
23.5.2016 klo 18.00 Kunnanvirastolla yläkerran
kokoustilassa
SUOMI 100v teeman yhteispalaveri, jonne kutsumme
kaikki yhdistykset, järjestöt, yksityiset henkilöt jotka ovat
järjestämässä erilaisia tilaisuuksia juhlavuoden teemalla.
Yhdistyksestä ja yrityksestä toivomme paikalle yhtä/kahta
edustajaa. Järj. Jämijärven kunnan vapaa-aikatoimi
27.6.2016 KOKO PERHEEN MATKA POWER PARK
Lähtö Jämijärven Neste klo 8.30 paluumatkalle lähdetään
klo 17.30.
Alle 15v. oltava mukana oma huoltaja. Jokainen huolehtii
itse omasta ruokailusta, alkoholituotteita emme tällä
matkalla nauti!
Matkan hinta sisältäen sisäänpääsyn, rannekkeen ja
kuljetuksen.
-

130 cm tai yli, jämijärveläinen 40 €,
muut 50 €

alle 130 cm, jämijärveläinen 30 €,
muut 40 €
pelkkä sisäänpääsy+kuljetus jämijärveläinen 15 €,
muut 20 €

Kunnan puolesta matkalla mukana Jonna ja Lelle.
Ilmoittautuminen ja maksu kunnantalon neuvontaan viim.
17.6. mennessä p. 02 572 970.
Järj. Jämijärven vapaa-aikatoimi.
Tuplasynttärit hanke
Järjestämme avoimen kilpailun, johon voivat osallistua
yksityiset henkilöt, yritykset tai yhdistykset.
Lasse Pihlajamaan syntymästä tulee kuluneeksi 100v
1.8.2016. Runebergillä, Kivellä sekä muilla suurmiehillä
on oma herkullinen leivos. Oma suurmiehemme Lasse
Pihlajamaa innoittakoot nyt jauhopeukaloita
suunnittelemaan oman leivoksensa tmv nimikko herkun
Lasse Pihlajamaalle. Reseptit ja mahdolliset
havainnekuvat tulee toimittaa kulttuuripalveluiden
hankekoordinaattori Leena Saloniemelle viimeistään
20.6.2016 leena.saloniemi@jamijarvi.fi. Resepteistä
valmistetaan maistiaiset myöhemmin. Kolmelle parhaaksi
valitulle luvassa palkinto! Kaikki innolla yhdessä
leipomaan!

-

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/valiaikatarjoil
utilaus.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?
Järj. Jämijärven kunnan vapaa-aikatoimi

Kaikille avoin vanhusten tuolijumppa Palvelutalolla ja
Vanhainkodilla!
Jumpan ohjaa Sirpa Ervelä ja se on osallistujille
maksuton.
Palvelutalo
Ke 11.5.2016 klo 13.30

Vanhainkoti
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.

KIRJASTO
Unohtuneita savitöitä vuodelta 2013 näytteillä
kirjastossa toukokuussa.
Kirjaston varastosta löytyi savitöitä, esimerkiksi isoja
kukkoja ja kulhoja. Työt ovat vuodelta 2013, mutta niissä
ei ole nimiä. Muutamassa on nimikirjaimet AN ja SR. Tule
tunnistamaan ja hakemaan omasi 10.6. mennessä.
Kirjaston satuhetki pe 20.5. klo 10.00-10.45.
Ohjaajana Marita Frigård
Lukupiiri ke 25.5. klo 16.00-17.30
Jokainen esittelee haluamansa kirjan.
Tervetuloa uudetkin lukupiiriläiset!
Ohjaajana Marita Frigård (puh. 045 843 7477)
Haluaisitko pitää näyttelyn kirjastossa? Kysy lisää
kirjastosta.
Syksylle on vapaita aikoja.
Kirjaston arvonnassa kirjapalkinnon voittivat Tarja
Kastula, Marko Saario ja Riitta Mäkelä.
Jämijärven kirjaston kopio- ja tulostemaksut 1.1.2016
alkaen
kopio
0,50 €
tuloste
0,50 €
Poistettuja kirjoja ja lehtiä ilmaiseksi.

Jämijärvi-Seuran kotiseuturetki toteutetaan su 14.08.
päiväretkenä Ikaalisten auton/Timo Rannan kyydissä
Isokyröön ja 1700-luvun markkinoille (voi pukeutua
teeman mukaisesti). Ohjelmassa mm. Isokyrön esittely,
markkinoihin tutustuminen, maittava lounas sekä
yllätyskohde. Matkan hinta jäseniltä VAIN 30 € sisältäen
sisäänpääsymaksut, opastuksen, ruokailun ja
kyydityksen. Ei jäsenille hinta 45 €. Lähtö Nesteen
pihasta klo 8.00, paluu illansuussa n. klo 18.30.
Ilmoittautumiset retkelle Lellelle 040 7663 663
(mieluiten tekstiviestillä) 08.08. mennessä.
Tervetuloa! Markkinoilla kävelyä, joten apuvälineet ja
retkituoli mukaan!

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

Jämijärven seurakunta
ILMOITTAUTUMINEN PÄIVÄKERHOON LUKUVUODEKSI
2016-2017
Tervetuloa viettämään iloisia hetkiä seurakunnan päiväkerhossa!
Kerhossa opitaan kaveritaitoja, tutustutaan Taivaan Isään
kertomuksin, lauluin ja leikein, harjoitetaan kädentaitoja mm.
askarrellen ja maalaten, leivotaan, retkeillään ja puuhaillaan
monenmoista mukavaa yhdessä.
Syksyllä alkaviin kerhoihin voivat tulla mukaan vuosina 20112013 syntyneet lapset. Ilmoita lapsesi lastenohjaaja Virpi Haville
puh. 040 8049 646 tai virpi.havi@evl.fi to
19.5.mennessä. Ilmoittautuneille lähetetään elokuulla kerhokirje,
josta löytyy tarpeelliset tiedot kerhon aloittamista varten.
Linturetki
Jämijärven seurakunta järjestää linturetken lauantaina 14.5.
Pitkäniemen kylän ympäristössä. Oppaana Rauno Kuukkula ja
Lauri Kontti. Mukana myös Jorma Pitkänen.
Lähtö kirkon parkkipaikalta klo 7.30. Mukaan kiikarit, evästä ja
säänmukainen varustus. Retken kesto n. 3 tuntia.
Taivas Rajana Jämillä 21.5.
klo 10-18
”Taivas rajana” on koko perheen kevät- ja toritapahtuma
kristillisessä kontekstissa. Tapahtuman keskipisteenä on
afrikkalainen slummibasaari hökkeleineen. Pekka Simojoen
konsertti klo 15.30 Areenalla.
QR-koodin takana tarkempi ohjelma.
Seurakuntaretki höyryllä
15.6. Parkanon asemalta Tampereelle. Lähtö Jämijärveltä klo
8.45., paluu n. klo 15. Höyryveturin vetämässä junassa ruokaa
ja ohjelmaa. Käydään tuomiokirkossa. Lisätietoa kanttorilta puh.
0408049642.
Lennokkileiri
17.-19.6. Jämillä
Leirin tarkoituksena on tutustuttaa leiriläiset mielenkiintoiseen ja
kaikenikäisille sopivaan harrastukseen. Leirillä
tutustutaan erilaisiin radio-ohjattaviin lennokkeihin ja niiden
tekniikkaan, opetellaan lennokkien
rakentamista sekä lennättämisen alkeita. Lisäksi pysähdytään
välillä miettimään ihmisenä kasvun kysymyksiä. Lisätietoa
kotisivulta jamijarvenseurakunta.fi.
KESÄLEIRIT VANHASSA PAPPILASSA
20.-22.6. vuosina 2003-2006 syntyneille yöleirinä, yhtenä päivänä
pyöräretki, osallistumismaksu 30e sisältäen ohjelman, ruokailut ja
majoituksen, sisaralennus 5e.
27.-28.6. ensisijaisesti vuosina 2007-2008 syntyneille päiväleirinä
klo 9.00-15.30 (jos tilaa jää, myös lähivuosina syntyneitä voidaan
ottaa mukaan), osallistumismaksu sisältäen ohjelman ja ruokailut
15e, sisaralennus 5e.
Leireillä nautitaan kesästä kavereiden kanssa, retkeillään
lähiympäristössä, harjoitetaan kädentaitoja ja puuhaillaan
monenlaista mukavaa yhdessä. Tule mukaan!
Ilmoittaudu Virpille puh. 040 8049 646 tai virpi.havi@evl.fi 1.6.
mennessä.
Ilmoittautuneille lähetetään leirikirje noin viikko ennen leiriä.
Viikkotoiminta paikallislehdissä ja kotisivulla.
Omaisille: olkaa hyvät ja oikaiskaa hautakivet ja kerätkää
kynttilälyhdyt pois hautakivien takaa.

Jämijärven Keskustanaiset
YLIMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS
ti 7.6.2016 klo 13.00 Nuorisovintillä.
Keskustellaan ja päätetään jaoston
lopetuksesta.
Tervetuloa!

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.

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 12.5.
ke 25.5.
to 9.6.

HUOM päivä!

Tervetuloa entiset ja uudet osallistujat.

Avoimet pihat –tapahtuma 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! Nyt
jo tiedossa Pop UP ravintola, kahviloita, pihakirppiksiä ja
mm. kotieläinpihoja.
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

Jämijärven VPK juhlii ensi vuonna 80 -vuotista
historiaansa. Kokoamme juhlavuoden kunniaksi kirjaa
yhdistyksen vaiheista. Mikäli sinulla on erilaisia tarinoita,
muistoja, valokuvia tai esim. lehtileikkeitä, otamme tietoja
kiitollisina vastaan. Varsinkin alkutaipaleen informaatio on
hakusessa. Kuva ensimmäisestä Jämijärven paloautosta,
joka hankittu vuonna 1937, olisi oikea helmi! Ota yhteyttä
31.7. mennessä
Lelleen leena.saloniemi@centrum.cz/040 7663 663 tai
Teuvoon teuvo.kuusimaki@gmail.com/040 525 8474

