NEUVONTA

JÄMIJÄRVEN KUNNAN KUNTATIEDOTE 7/2016
Joka talouteen Jämijärvellä jaettava kunnan tiedote
Kunnanvirasto p. 02 572 970
Sähköpostiosoitteet: jamijarvi@jamijarvi.fi
etunimi.sukunimi@jamijarvi.fi
Kuntatiedote 8/2016
Aineiston viimeinen jättöpäivä 5.9.2016
Voit jättää aineiston
• sähköpostilla, osoitteelle jamijarvi@jamijarvi.fi
• soittamalla tai tekstiviestillä p. 040 769 9189
Seuraava kuntatiedote ilmestyy 9.-13.9.2016
KOTITALOUKSIEN PAKKAUSJÄTEKERÄYS
SATAKUNNASSA – RINKI-EKOPISTEET
Kuluvan vuoden alussa kotitalouksissa syntyvä pakkausjäte
siirtyi tuottajavastuun mukaisesti pakkaajien sekä pakattuja
tuotteita maahantuovien yritysten eli Tuottajien vastuulle.
Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy järjestää Tuottajien
valtuuttamana valtakunnallisen kuluttajapakkausten keräyksen
RINKI-ekopisteverkostolla ja huolehtii markkinoille saatettujen
pakkausten rekisteröinnistä. Satakunnassa RINKIekopisteverkoston sekä ekopisteiden huollon toteuttaa Veikko
Lehti Oy.
Useimpien kauppojen sekä asiointikeskuksen yhteydessä
on RINKI-ekopiste. Sinne voi kauppareissulla kätevästi
palauttaa kartonki-, lasi- ja metallipakkaukset. Useissa
RINKI-ekopisteissä kerätään myös muovipakkauksia.
RINKI-EKOPISTE
Pisteiden sijainnit löytyvät osoitteesta www.rinkiin.fi/rinkiekopisteet. Lähimmän keräyspisteen voi kysyä myös
soittamalla Ringin tai Veikko Lehden asiakaspalvelunumeroon.
Suuri osa RINKI-ekopisteistä on nykyisiä olemassa olevia
kierrätyspisteitä, jotka ovat siirtyneet RINKIekopisteverkostoon. Osa ekopisteistä on kokonaan uusia
kierrätyspisteitä, samalla osa vanhoista keräyspisteitä on
sulkeutunut. Keräyspisteiden keräysastiatyyppejä on vaihdettu,
ja kaikissa pisteissä kerätään useampia materiaaleja.
Jokaisessa Ringin pisteessä kerätään vähintään kartonki- ja
lasipakkauksia sekä metallia, lisäksi useassa pisteessä
kerätään muovipakkauksia. Pakkausjätteen lisäksi Satakunnan
kaikissa RINKI-ekopisteissä on astia keräyspaperille.
Pisteverkostoa kehitetään jatkuvasti saadun palautteen
perusteella ja sitä tullaan muokkaamaan vastaamaan
kuluttajakysyntää.
LAJITTELU
Pakkausjätteiden lajitteluohjeet löytyvät Rinki-ekopisteiden
astiatarroista. Ne on julkaistu myös Ringin verkkosivuilla
osoitteessa www.rinkiin.fi/lajitteluohjeet. RINKI-ekopisteissä
vastaanotetaan vain kotitalouksissa kertyvää pakkausjätteitä.

Rinki vastaa kuluttajien pakkauskeräystä koskeviin kysymyksiin
maksuttomassa valtakunnallisessa asiakaspalvelunumerossa
0800 133 888 (arkisin klo 7-21 ja lauantaisin klo 9-18) tai
sähköpostitse asiakaspalvelu@rinkiin.fi. Lisäksi Satakunnan
alueen ekopisteistä voi tiedustella Veikko Lehti Oy:n
asiakaspalvelunumerossa 02 631 6100 (arkisin klo 8-16) tai
sähköpostitse veikkolehti@veikkolehti.fi.
Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy (aiemmin: Pakkausalan
Ympäristörekisteri PYR Oy) on kaupan ja teollisuuden omistama,
voittoa tavoittelematon palveluyritys. Yhtiö huolehtii siitä, että
RINKI-ekopisteissä kotitalouksien kartonki-, lasi-, metalli- ja
muovipakkaukset saadaan talteen kierrätystä varten oikein
lajiteltuna, tehokkaasti ja järkevillä kustannuksilla.
Veikko Lehti Oy on 1920-luvulla toimintansa aloittanut
ympäristöhuoltoon keskittynyt perheyritys. Yritys kulkee
uranuurtajana kohti puhtaampaa ympäristöä. Veikko Lehti tuottaa
jätteen kuljetus sekä käsittelypalveluita Satakunnassa sekä
Kanta-Hämeessä. Hyödynnämme materiaalina tai energiana yli
96 % keräämästämme jätteestä.
Veikko Lehti Oy
Teljänkatu 10, 28130 Pori
e-mail: veikkolehti@veikkolehti.fi
Puh. 02 631 6100

RINKI-EKOPISTEET JÄMIJÄRVELLÄ
- K-Market Jämijärvi, Jämijärventie 23, 38800 JÄMIJÄRVI
lasi, metalli, kartonki
- Tarmo Suurimaan kauppa, Tykkööntie 1080, 38860
SUURIMAA
lasi, metalli, kartonki
Lähin muovipakkausten keräyspiste
- S-market Kankaanpää, Asemakatu 1, 38700
KANKAANPÄÄ
Sekajäteastiat keräyspisteillä ovat kunnan hoidossa ja niitä
saavat käyttää ne kesäasukkaat jotka ovat tehneet
jätehuoltosopimuksen kunnan kanssa.

SAA LAITTAA

SAA LAITTAA

EI SAA LAITTAA

KOTITALOUDEN
METALLIPIENMETALLIPAKKAUKSET ESINEET

tyhjinä, poista korkit ja kannet
 Lasipullot
 Lasipurkit

 Terveydenhuollon pakkauksia, kuten
injektionestepulloja ja ampulleja
 Muovia: esim. muovipusseja, -kasseja ja
kääreitä, styroksia, kuplamuovia
 Posliinia ja keramiikkaa
 Lasiastioita (esim. juomalasit, uunivuoat,
kahvipannut, kattiloiden ja pannujen kannet)
 Kristalliastiat
 Opaalilasia (esim. joissain
kosmetiikkapakkauksissa tai koristeesineissä)
 Ikkuna- tai peililasia
 Lamppuja tai valaisimia

tyhjinä, puhtaina ja kuivina

 Säilyketölkit
 Pantittomat
juomatölkit
 Metallikannet,
-korkit ja –sulkimet
 Alumiinivuoat,
-foliot ja –kannet
 Maalipurkit
 Paineettomat
aerosolipullot

EI SAA LAITTAA

 Kattilat ja
paistinpannut
 Aterimet, sakset ja
käsityökalut
 Muut pienet
metalliesineet (naulat,
ruuvit, helat, ym.)
 Alumiiniset
tuikkukynttilöiden
kuoret

 Muovia: esim. muovipusseja, -kasseja ja
kääreitä, styroksia, kuplamuovia
 Astian aukoa suurempia pakkauksia tai esineitä
- vie ne kuntasi ohjeistamaan paikkaan.

SAA LAITTAA

tyhjinä, puhtaina, kuivina, litistettyinä ja
sisäkkäin pakattuina
 Aaltopahvilaatikot
 Kartonkitölkit, esim. maito- ja mehutölkit
 Kartonkiset einespakkaukset,
kuivatuotteiden kartonkipakkaukset
 Kuivien tuotteiden kartonkipakkaukset,
esim. muro- ja keksipaketit
 Paperipussit- ja kassit
 Pizzalaatikot, munakennot
 Kartonkiset kertakäyttöastiat
 WC- ja talouspaperirullien hylsyt
 Käärepaperit, esim. kopiopaperin kääreet
 Juomien pahviset monipakkaukset, esim.
sixpackit ja salkut

EI SAA LAITTAA

 Muovia: esim. muovipusseja, -kasseja ja
kääreitä, styroksia, kuplamuovia

Vie vaarallisten aineiden jäämiä tai painetta sisältävät pakkaukset (esim. maalit, kemikaalit,
öljyt, lääkkeet, hiuslakka) paikkakuntasi vaarallisten jätteiden vastaanottopisteeseen.

JÄMIJÄRVEN KESKUSKOULUN TILOJEN KIRJALLISET
VARAUSANOMUKSET lv 2016-2017
tulee toimittaa rehtorille pe 24.8.2016 mennessä.
Anomuksessa tulee ilmetä anoja, vastuuhenkilö ja tämän
yhteystiedot (puhelin + osoitetiedot).
Lisätietoja rehtorilta p. 050 572 1709.
Rolf Björkman, rehtori
rolf.björkman@jamijarvi.fi

5.9.2016 YRITTÄJÄN PÄIVÄNÄ
Yrittäjien ja kunnanvaltuuston patikointiretki.
Kokoontuminen Pikku-Itävallan pihassa klo 18.30.
Ilmoittautumiset kunnan keskukseen jamijarvi@jamijarvi.fi tai
p. 040 769 9189 31.8.2016 mennessä.
KIRJASTO
Syksyn 1. lukupiiri syyskuussa ke 21.9. klo 16.00-17.30
Keskustellaan Marie Kondon kirjasta Konmari: siivouksen
elämänmullistava taika. Tervetuloa uudetkin lukupiiriläiset!
Ohjaajana Marita Frigård (puh. 045 843 7477)
Haluaisitko pitää näyttelyn kirjastossa? Kysy lisää
kirjastosta.
Syksylle on vapaita aikoja.
Jämijärven kirjaston kopio- ja tulostemaksut 1.1.2016 alkaen
kopio
0,50 €
tuloste
0,50 €
Poistettuja kirjoja ja lehtiä ilmaiseksi
PIKKU-ITÄVALTA EDULLISEMMIN YHDISTYKSILLE JA
YHTEISÖILLE ARKIPÄIVISIN
Paikallisille yhdistyksille ja yhteisöille kokouskäytön hinta
maanantai-torstai päivinä (ei sesonkiaikana) lasketaan
50 €/ kokous max 6 h, ei sisällä saunaa.
Mikäli Pikku-Itävallassa vuokraaja täyttää paljua, täytöstä
peritään 30 €/ täyttö. Hinnat sis. alv.
NUORISOVINTTI AVOINNA:
16.9. / 14.10. / 18.11. YÖKAHVILA klo 19-24, joihin pyydämme
yhdistyksiltä ohjelmaa!
Ilmoita yhdistyksenne mukaan jonna.haavisto@jamijarvi.fi
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.
SALIVUOROT JÄMI AREENALTA
Jämi Areenalle haettavissa salivuorot 25.8.2016 mennessä
vapaa-aikasihteerille KIRJALLISENA joko kunnantoimistoon
toimitettuna tai sähköpostiin jonna.haavisto@jamijarvi.fi.
Ilmoita yhdistyksenne halukkuudesta ja laita mukaan kaksi
mahdollista teille sopivaa ajankohtaa klo 13.00-23.00 välillä
1. ja 2. vaihtoehto.
Vuorot lähtevät uuden jaottelun mukaan toimimaan taas syyskuun
alusta. Vuorojen pituus riippuu siitä, moniko yhdistys hakee omaa
vuoroa.
Kunnan tarjoama vuoro väistyy mikäli tulee muita tapahtumia
Areenalle.
HAKEMUS on vapaamuotoinen mutta siinä PITÄÄ NÄKYÄ
puhelinnumero ja sähköpostiosoite hänelle
joka yhdistyksestänne on vastuuhenkilö ja jolle ilmoitetaan
mahdollisista vuoron peruutuksista tmv.

Lasse Pihlajamaa 100v & Toivo Kärki-iltamat (n. 2½h)
28.8. Jämi Areenalla klo 13.00 alkaen
Liput 12€ sis. ohjelma & väliaikatarjoilu alle 12v ilmaiseksi.
Sini Tuomisalo (laulu, piano) Meeri Kintsu (höpinä, laulu)
Vesa Formunen (harmonikka)
Meeri Kintsu on Sini Tuomisalon koominen hahmo, jonka
esikuvina ovat Siiri Angerkoski ja Severi Suhonen. Meeri on
kotiapulainen tai keittiöpiika, jolle aina sattuu keittiön puolella
kommelluksia, joita hän kertoilee yleisölle. Meeri laulelee
mielellään Toivo Kärjen kupletteja, mutta osaa myös italialaisia
tunnelmalauluja sekä venäläisiä romansseja, mukana mausteena
myös paikkakuntamme suurmiehen musiikkineuvos Lasse
Pihlajamaan säveliä.
Väliajalla juomme Lasse Pihlajamaan 100 v. syntymäpäiväkahvit.
Lippuja myynnissä myös ennakkoon Jämijärven
kunnanvirastolta.
Jatkamme kilpailun osallistumisaikaa 30.09.2016 asti. Syksyn
pimetessä, mikä sen parempaa kuin leipoa!
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
nimikkoherkun Lasse Pihlajamaalle. Reseptit ja mahdolliset
havainnekuvat osoitteeseen leena.saloniemi@jamijarvi.fi.
Resepteistä valmistetaan maistiaiset myöhemmin. Kolmelle
parhaaksi valitulle luvassa palkinto! Kaikki innolla yhdessä
leipomaan!

Jämijärvi Amazing Race pe 30.9.2016 klo 18.00. Kerää 3-4
hengen joukkue ja lähde erilaisella tutustumisretkelle
Jämijärvelle. Tv-ohjelman formaatin mukaisesti joukkueesi
kisaa muita joukkueita vastaan suorittaen mitä erilaisempia
tehtäviä ympäri kaunista kuntaamme. Nopein maalissa on
voittaja (ellei saa sakkoja matkan varrella). Mukaan mahtuu 7
joukkuetta ilmoittautumisjärjestyksessä, osallistumismaksu
15€/joukkue. Joukkueella oltava oma auto kuljettajineen, muut
tarkemmat ohjeet toimitetaan sähköpostitse. Ilmoittautumiset
viim. 25.9. leena.saloniemi@jamijarvi.fi. Kisassa myös fyysisiä
tehtäviä, mutta normaalikunto riittää. Kisa kestää n. 2-3 tuntia.
Tervetuloa!
Kotiseutumuseolla Lyhtyjen Yö pe 9.9. klo 18.00
Euroopan kulttuuriympäristöpäivien ja Lasse Pihlajamaan
syntymäpäivien merkeissä vietämme Lyhtyjen Yö
tapahtumaan Jämijärven kotiseutumuseolla. Jämijärvi-Seuran
Nuorisoteatteri esittää Lasse Pihlajamaan musiikilla sekä
historian vaikutteilla höystetyn pienoisnäytelmän
museonmäellä. Pukeudu lämpimästi, ota mukaan huopia,
retkituoli ja vaikka kuumaa juotavaa ja tule kokemaan
pimenevän syysillan kauneutta kanssamme. Esityksen kesto
n. 30 minuuttia, jonka jälkeen mahdollista tutustua oppaan
johdolla Jämijärven kotiseutumuseon aarteisiin.

KUNTOKORTEISTA
50€ lahjakortti
Tuula-Maija Lepistö
Laukku
Leena Mäkelä
Voi noutaa kunnantalolta

Jämin Markkinat 13.8. klo 10.00-15.00
klo 10.00

Torialue MYYNTIKOJUINEEN ja Lions ladyjen
kahvio avataan yleisölle. Myyntipaikkoja Jämi
Areenalla ja sen pihassa. Myyntipaikat sisällä
pöytä 20€/30€/kpl, ulkona 4x4m/ 30€,
suuremmat sovitaan erikseen.
Paikkavaraukset: Jarmo Lehtilä p. 044 595 3636
tai jarmo.lehtila@suomi24.fi.
klo 10.00-13.00 SAMMUTTIMIEN TARKASTUSTA
LähiTapiola tarjoaa asiakkailleen ilmaisen
sammuttimien tarkastuksen ja kahvilipun.
11.00 & 13.00 Humppakuningas Ari Tamminen esiintyy
LUONTOTIETOKESKUS, jossa metsähallituksen näyttelytilassa
esittelijä koko päivän. Vanhoilla kulkuneuvoilla paikalle tulleille
kuljettajille kahvilippu!
Hassun hauskat hahmot tekevät lapsille kasvomaalauksia ja
jakavat ilmapalloja. Alueella Tivoli.
14.30

ARVONTA ...taulutelevisio, mökkiviikonloppuja,
ym hyviä palkintoja…
HUOM ELÄKELÄISET!

Kuntosaliohjausta kaikenikäisille eläkeläisille jokaisen parittoman
viikon torstaina klo 8.30 - 10.00 joitakin poikkeuksia lukuun
ottamatta
Kuntosali on ilmainen jämijärveläisille eläkeläisille
ma - su klo 6.00 - 10.00 välisenä aikana.
Kesällä kuntosaliohjaukset ovat poikkeuksellisesti parillisina
viikkoina to 16.6. alkaen aina syyskuun loppuun asti.
Ohjatut kuntosaliajat klo 8.30 - 10.00:

to 11.8.
to 25.8.
to 8.9.
pe 23.9.

Huom päivä!

Tervetuloa entiset ja uudet osallistujat.
Vihun kyläyhdistyksen saunailta!
Kyläläisille ja yhdistyksen toiminnassa mukana olleille
Katja ja Kalevi Palomäen mökillä
Pannukuusentie 296-10, 39500 Ikaalinen.
26.8.2016 alkaen klo 18.00.
Sauna lämppimänä.
Tarjolla syötävää ja juotavaa.
TERVETULOA !
PS. Paluumatkalla mahdollisuus yhteiskuljetukseen.
Tervetuloa Keskustan illanviettoon 19.8.2016
klo 18.30 Ainola-mökille (Matintie 3).
Ilmoittautumiset tarjoilujen vuoksi 17.8 mennessä
sähköpostiin johanna.ihanamaki@hotmail.com tai
p. 0400 550180.
Keskustan Kirkonkylän ja Suurimaan paikallisyhdistykset

Perustettu uusi 4H-harjoitusyritys. Leivon Jämijärvellä
tilauksesta erilaisia leivonnaisia esim. täytekakut, juustokakut,
voileipäkakut, uunissa paistetut donitsit, kuppikakut,
pikkuleivät.
Ota rohkeasti yhteyttä!
unelmienleivontapuoti@gmail.com
unelmienleivontapuotiblog.wordpress.com
Leivontapuodin löytää myös facebookista sekä
instagramista. Käy tykkäämässä!

TYKKÖÖ-HÖLKKÄ sunnuntaina 14.8.2016 klo 13 alkaen
Tervetuloa hölkkäämään kilpaa
- tai rauhalliselle sunnuntaikävelylle Tykköön kyläteille!
Sauna lämpiää ja kioski on auki. Kaikkien osallistuneiden
kesken arvotaan tuotepalkintoja. Kilpasarjoissa kaikille maaliin
tulleille Tykköö-mitali ja kolmelle parhaalle palkinto.
Osanottomaksu.
Kilpailukeskuksena toimii Tykköön kylätalo, Linnanperäntie 1,
38800 Jämijärvi.
Katso lisätietoja kyläyhdistyksen nettisivuilta www.tykkoo.com
Ilmoittautumiset kilpasarjoihin leenak@tykkoo.com tai
p. 050 364 0176
Tykköön seudun kyläyhdistys ry.
Jämijärven Martat järjestää

teatterimatkan Tampereen teatteriin la 8.10.
SUGAR-Piukat paikat esitykseen. Lähtö Osuuspankilta klo
13.00, esitys alkaa klo 14.30. Hinta 55 €. Ilmoittautumiset
Marja-Liisalle 4.9. mennessä puh 040 7413 368 tai sposti
markka60@gmail.com
Jämijärviläiset laulajat huomio!!
Tervetuloa kaikki mukaan
Yhteislaulutilaisuuteen
Palokosken kyläyhdistyksen kodalle
Palokoskentie 13
Su.14.8.2016 klo 13.00
Laulattajana toimii Seppo Sjöman hanureineen
Väliajalla Bufetti josta saa ostaa muurinpohjalettuja, makkaraa,
kahvia ja virvokkeita
Paikalla myös arvontaa
Järj . Palokosken kyläyhdistys ry
Eläkeliiton Jämijärven yhd. Haaste - kävelytapahtuma
"Tunnissa maapallon ympäri" to 11.8. klo 14 kotoisella
urheilukentällä. Ohjeet saadaan paikalla. Jäsenet runsain
joukoin mukaan!
KAIKILLE avoin yhteislaulutilaisuus su 21.8. klo 14.30 Sepon
säestyksellä Hopearinteen Palvelutalon sisäpihalla (sateen
sattuessa sisällä).

IKAALISTEN KANSALAISOPISTO
Jämijärven osasto
Kansalaisopiston opinto-opas jaetaan Jämijärvellä kotitalouksiin
elokuussa. Opinto-opasta on saatavilla myös kirjastosta.
Syyslukukausi 12.9.-11.12., syysloma Jämijärvellä 24.-30.10.
Kevätlukukausi 9.1.-23.4., talviloma 27.2.-5.3.
Ilmoittautuminen kursseille alkaa perjantaina
19.8.2016 klo 8.30
Kursseille voit ilmoittautua:
1. Internet-osoitteessa: http://www.opistopalvelut.fi/ikaalinen
* Opinto-oppaassa jokaisella kurssilla on kurssinumero, jonka
avulla voit hakea kurssin pikahaun kautta. Kursseja voi hakea
myös ainehaun kautta. * Alle 16-vuotiaan ilmoittautumisen
laskutusosoitetiedoiksi on laitettava huoltajan tiedot.
2. Puhelimitse ilmoittautumispäivänä 19.8. klo 9.30-15.30 p. 044
7301 398 tai 044 7301 271 (käden taidot), muina aikoina klo 8.0015.00 p. 044 7301 398. Huom! Ilmoittautumisia ei oteta vastaan
puhelinvastaajaan, sähköpostiin eikä faxiin. Netti-ilmoittautuminen
on avoinna vuorokauden ympäri.
3. Käymällä toimistossa osoitteessa Kyrösselänkatu 8, 39500
Ikaalinen (ns. keltainen kaupungintalo).
Huom. Kurssimaksuissa on uutuutena sisarusalennus. Lapset
saavat tänä vuonna sisarusalennusta eli ensimmäisestä lapsesta
laskutetaan normaali kurssimaksu ja perheen muut lapset saavat
30 % alennuksen halvimmasta kurssimaksusta. Alennus ei koske
lyhytkursseja eikä aikuinen ja lapsi-kursseja. Lapset voi ilmoittaa
kursseille normaalisti netin kautta tai puhelimitse. Jos
ilmoittautuminen tapahtuu netin kautta, alennukseen oikeutetut
sisarukset on ilmoitettava sähköpostilla tai soittamalla toimistoon.
Näin varmistamme sen, että kaikki sisaruksille merkitään
alennus.
Kurssiuutuuksina mm. Kädentaitoja ja yhdessäoloa aikuiselle ja
lapselle (12 h) 110470, Ompelukurssi (33 h) 110471, Ompelua
yhdessä lapsen kanssa (8 h) 110472, Lasten liikunta 3-5 –
vuotiaille (6 h) 830124 , Showtanssi 5-7 –vuotiaille (11 h)
110513, Showtanssi 8-12 –vuotiaille (11 h) 110514.
Muistathan ilmoittautua kursseille kurssikuvauksessa mainittuun
päivään mennessä ja ellei mainintaa ole, viikkoa ennen kurssin
alkua, sillä kurssi peruuntuu ellei sinne ole ilmoittautunut 7
opiskelijaa.
Tervetuloa kursseille!

Kankaanpään seudun vammaisjärjestöt ry eli
tuttavallisesti Kaseva on siihen kuuluvien alueellisten
vammais- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys, jonka
tarkoituksena on tukea järjestöjen yhteistoimintaa sekä
valvoa vammaisjärjestöjen yleisiä ja yhtäläisiä etuja sekä
parantaa järjestöjen yleisiä toimintaedellytyksiä.
Toiminnoilla pyritään aktivoimaan ja tukemaan
jäsenyhdistyksiä, ehkäisemään syrjäytymistä ja luomaan
mielenvireyttä erilaisilla virkistystapahtumilla, kursseilla,
keskusteluryhmillä sekä edunvalvonnalla. Kasevan
toimintaa rahoitetaan RAY:n kohdennetulla toimintaavustuksella. Kasevassa työskentelevät toiminnanjohtaja
ja liikunta- ja virkistystoiminnan ohjaajia.
Kasevan toiminta alue on koko Pohjois-Satakunta mutta
pääsääntöisesti toiminta keskittyy Kankaanpäähän,
koska toiminnastamme huomattava osa on allasjumppaa,
joka parhaiten onnistuu alueen kunnista Kankaanpäässä.
Kasevan tavoitteena on kuitenkin laajempi alueellinen
vaikuttavuus. Tänä vuonna Kaseva kiertää kaikki
alueemme kunnat keskustelemassa mahdollisuuksista
tukea paikkakuntiemme yhdistystoiminnan aktivoimista ja
ikäihmisten vireyden ylläpitämistä.
Tervetuloa tapaamaan meitä ti 11.10 klo 17.00
Pikku- Itävaltaan (Lähdepurontie 4, Jämijärvi)
Partiotoiminta tiedottaa;
Jos olet syksyllä koulusi aloittava tai vaikka
aikuinen, niin tervetuloa toimintaan!
Uusien partiolaisten ilmoittautuminen
ti 16.8. klo 17:30-19.00 Niinimajan kodalla
(hiihtohissin lähellä oleva kota).
Samalla ohjelmassa infoa, rastirataa ja
paistelua.
Tervetuloa toimintaan koko perheen voimin!
Jämijärven Miilunvartijat ry
Lisätietoa toiminnasta:
0400-258 267/ Marita Hakala

Tervetuloa "Ilon iltapäivään" ke 14.9. klo 14.00
Jämijärven seurakuntakodille.
Tule kuuntelemaan suosittua pohjanmaanmurteella puhuvaa
TV-kasvoa ja luennoitsija Raimo Vakkuria. Hän luennoi meille
mm. elämästä iloitsemisesta kotona ja työssä sekä arjessa
jaksamisesta.
Kahvitarjoilu. Vapaa pääsy.
Tilaisuudessa mahdollista ostaa myös Nälkäpäivälimppuja.

AVOIMET PIHAT –tapahtumassa arvoimme koodisanan
palauttaneiden kesken illanvieton Pikku-Itävallassa (ei
sesonkiaikana).

Järjestäjinä Jämijärven seurakunta ja Suomen Punaisen Ristin
Jämijärven osasto

Jämijärven vapaa-aikatoimi

Onnetar suosi Anna-Liisa Hagenbuschia.
Palkinnon voi lunastaa kunnanvirastolta
p. 02 572 970.

