NEUVONTA

JÄMIJÄRVEN KUNNAN KUNTATIEDOTE 8/2016
Joka talouteen Jämijärvellä jaettava kunnan tiedote
Kunnanvirasto p. 02 572 970
Sähköpostiosoitteet: jamijarvi@jamijarvi.fi
etunimi.sukunimi@jamijarvi.fi
Kuntatiedote 9/2016
Aineiston viimeinen jättöpäivä 3.10.2016
Voit jättää aineiston
• sähköpostilla, osoitteelle jamijarvi@jamijarvi.fi
• soittamalla tai tekstiviestillä p. 040 769 9189
Seuraava kuntatiedote ilmestyy 7.-11.10.2016

"Tikuttajia" liikkeellä. Useassa paikassa Jämijärvellä
on viime aikoina huomattu tikkuja ulko-ovien ja
karmien välissä. Tikut saattavat olla asuntomurtoja
suunnittelevien merkitsemistapa. Pidä siis
asuinaluettasi silmällä epäilyttävien liikkujien varalta.
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
RINKIekopisteverkostolla 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 RINKIekopisteissä kerätään myös muovipakkauksia.

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 KantaHämeessä. 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.

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 RINKI-ekopisteverkostoon.
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.

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.

Jatkamme kilpailun osallistumisaikaa 30.9.2016 asti.
Syksyn pimetessä, mikä sen parempaa kuin leipoa!
Lasse Pihlajamaan syntymästä tuli 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!


Jämijärven Amazing Race pe 30.9.2016 klo 18.00.
Joukkueet ovat jo täynnä. Lellelle voi ilmoittaa tietonsa
peruutuspaikkojen varalta. Koska niin moni halukas jäi
ulkopuolelle, tehdään toinen kisa keväällä!
leena.saloniemi@jamijarvi.fi

Iltalypsyllä kirjastossa
Tarua vai totta? - Kunnanjohtajan turinatunti Jämijärven
kunnankirjastossa. Tule kyselemään tai muuten vain
vaihtamaan ajatuksia ajankohtaisista asioista!
Maanantaina 3.10. klo 18-19 sekä
maanantaina 14.11. klo 18-19

SYYSLOMAVIIKOLLA:
Teemme ma 24.10. retken Tampereelle. Lähtö Jämijärven
Nesteeltä 9.00. Ensimmäinen kohde Tullintorin Irti Maasta
kiipeilypuisto. Kiipeilyyn varattu aikaa tunti 20 minuuutin
alkuohjeistuksen kera. Kiipeilyn jälkeen omakustanteinen lounas
lähialueella. Lounaan jälkeen siirrymme Vakoilumuseoon, jossa
opastettu kierros, jonka päätteeksi jokaisen kyvyt pistetään
puntariin agenttitestissä. Alle 10 vuotiaalle yli 15 v. huoItajan kera
matkalle. lmoittautumiset ja maksu kunnan keskukseen
02 572 970 14.10. mennessä. Retkellä kunnan puolesta Jonna ja
Lelle. Mukaan mahtuu 30 henkeä. Koko paketin hinta
jämijärveläiselle 40 €/ ei jämijärveläinen 45 €, jos ei kiipeile vaan
vain valvoo hinta 30 €/ 35 €. Paluumatkalla poikkeamme Elossa.
Takaisin Jämijärvelle n. klo 18.00


TIISTAI 25.10. klo 11.00-14.00
ASKARTELUHETKI NUORISOVINTILLÄ
Avoin kaiken ikäisille.
Askarrellaan syksyyn sopivista aiheista erilaisia käyttö/koristeesineitä sekä erilaisia kortteja.
Alle 10-vuotiailla olisi hyvä olla ”isompi” kaveri auttamassa.
Hinta: 10 € sisar 7 €
MAX osallistujia 15 ilm. kunnanvirastolle p. 02 572 970


TORSTAI 27.10. klo 11.00-14.00
LEIVONTATUOKIO KOTITALOUSLUOKASSA
KESKUSKOULULLA
Avoin kaiken ikäisille
Leivotaan Lasse Pihlajamaa resepteillä leivoksia.
Alle 10-vuotiailla olisi hyvä olla ”isompi” kaveri auttamassa.
Hinta: 10 € sisar 7 €
MAX osallistujia 15 ilm. kunnanvirastolle p. 02 572 970

YÖKAHVILA NUORISOVINTILLÄ KLO 19-24
16.9. 14.10. 18.11.
Yhdistykset voivat ilmoittautua mukaan pitämään ohjelmaa
yökahviloihin.
Musta tuli #ihanok 19.10.2016
Kankaanpään palloiluhallilla klo 15-19
Tapahtumassa on mukana eri taustaisia henkilöitä kertomassa
elämästänsä ennen ja nyt, unelmistaan joiden eteen tekivät töitä
ja mitä ovat saavuttaneet sillä.
Tapahtuma on suunnattu 15-29- vuotiaille.
Lisää infoa seuraavassa kuntatiedotteessa.

Pohjois-Satakunnan Seutuverkon avoin yleisötilaisuus
Jämijärvellä
Tykköön kylätalo, Linnanperäntie 1, 38800 Jämijärvi
Maanantaina 26.9.2016 klo 18.00-20.00
Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille asiasta
kiinnostuneille. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.
PSSV Palvelut Oy:llä on käynnissä Kuitu käyttöön -hanke, joka
[Sijoita lähderakennettujen
tähän.]
toimii
kaikkien
Pohjois-Satakuntaan
valokuituverkkojen alueella, ja joka tähtää kuituverkon ja
digitaalisten palveluiden parempaan hyödyntämiseen.
Hankkeen puitteissa alueen asukkaille ja toimijoille esitellään
valokuituverkon hyötyjä, sekä jaetaan tietoa palveluista, joiden
avulla helpotetaan alueella asumista ja toimimista.
Tilaisuudessa esitellään asumista ja yritystoimintaa helpottavia
digitaalisia palveluita ja ratkaisuja, sekä keskustellaan aiheen
herättämistä kysymyksistä.
Lisätietoja:
PSSV Palvelut Oy, Teppo Niinisalo
+358 400 123002, teppo.niinisalo@pssv.fi

KIRJASTO
Kirjastossa on langaton verkko. Pyydä salasana
lainaustiskiltä.
Alakouluikäisille: Tule etsimään Rosan koodia kirjastosta
4.10. alkaen
Pelaa Rosan koodi -peliä sivulla rosankoodi.fi (aukeaa syyskuun
lopussa).
Yhden koodin löydät Jämijärven kirjastosta.
lisää tietoa aiheesta etukäteen sivulla
http://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/06/17/rosan-koodi-tulossa-syksylla
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)
Onko painetun tekstin lukeminen vaikeaa?
Kirjaston kautta voit saada käyttöösi Celian äänikirjoja tai
rekisteröityä Celian verkkoasiakkaaksi, jos sinulla on lukemiseste
(esimerkiksi lukihäiriö, heikentynyt näkö, muistihäiriö, lihastauti).
Kysy lisää kirjastosta.
Jämijärven kirjaston kopio- ja tulostemaksut 1.1.2016 alkaen
kopio
0,50 €
tuloste
0,50 €
Poistettuja kirjoja ja lehtiä ilmaiseksi

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.
Ohjatut kuntosaliajat klo 8.30 - 10.00:
pe 23.9.
ke 5.10.
to 20.10.
pe 4.11.
ke 9.11.

Huom päivä!
Huom päivä!

to 1.12.
to 15.12.
ke 4.1.2017

Huom päivä!

Huom päivä!
Huom päivä!

Tervetuloa entiset ja uudet osallistujat.
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.
Järjestäjinä Jämijärven seurakunta ja
Suomen Punaisen Ristin Jämijärven osasto
Bussimatka

Juha Tapion keikalle
pe 4.11.2016 Honkajoen Honkalaan.
Esitys alkaa klo 20.00
Liput 34€ sisältää kuljetuksen.
Jämijärven Yrittäjien jäsenille ja puolisoille 28 €/ lippu, sisältää
kuljetuksen.
Lähtö Jämijärven Osuuspankin pihasta klo 18.30
Liput ilman kuljetusta 28 €/ kpl
Varaukset 040 566 7517 Merja Lahdenpää
50 ensimmäistä mahtuu kuljetukseen.

SPR:n Nälkäpäiväkeräys
Perjantaina 16.9. klo 9 alkaen Jämijärven K-Marketin
edessä. Myynnissä nälkäpäivälimppuja sekä
lipaskeräystä.
Jämijärven Puolesta-yhdistyksen jäsenistön kokous
torstaina 15.9.2016 klo 19.00
Raharinteen kokoushuoneessa (kirjaston alakerta).
Asiana: yhdistyksen lakkautus
Hallitus
PARKANON VIIHDEKUORO tulee esiintymään Suurimaan
seurantalolle sunnuntaina 25.9.16 klo 14.00 Tervetuloa
kuuntelemaan!
Liput 5,- sis kahvit+ pullan
järj. Suurimaan maa-ja kotitalousseura ry

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 toiminta-avustuksella. 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)
OIKEAT VASTAUKSET PARTIOLAISTEN KILPAILUUN
Jämin markkinoilla 13.8.2016 pidetyn Jämijärven
Miilunvartijoiden arviointikilpailun oikeat vastaukset:
1.
2.
3.
4.
5.

Rinkan paino: 13,5 kg
Käpyjen määrä: 152 kpl
Vesipullo: 1,6 litraa
Puun ikä: A) 25 vuotta B) 30 vuotta
Tunnista kasvit:
A) Sianpuolukka
B) Variksenmarja
C) Kanerva
D) Puolukka
E) Isohirvenjäkälä
6. Matkan pituus: 301 cm
Lähimmäksi arvioivat:
Eeva Uusi-Salava
Kirsi Virtanen
Sami Mäensivu & Sanna-Mari Mäensivu
Onnittelut voittajille!
Palkinnot toimitettu henkilökohtaisesti.
Kiitos kaikille osallistuneille!
Jämijärven Miilunvartijat ry

Jämijärven seurakunta
Messu kirkossa su klo 10
18.9. saarnaa Kalevi Keränen, lit. Pitkänen, Vättö, Heikon
Ihmisen lauluryhmä. Kirkkokahvit.
25.9. saarnaa Tauno Pihlava, Liturgi Tahvainainen, Havi.
Kirkkokahvit
2.10. Mikkelinpäivän messu. Pitkänen, Havi, kirkkokuoro.
Jumalanpalvelusavustajien koulutus messun jlk.
9.10. Kunnan kirkkopyhä. Messun jälkeen kirkkokahvit
seurakuntakodilla.
Hopearinteen hartaudet klo 14.30
To 15.9. (Pitkänen) ja 16.10. (Kuuskoski)
Hopearinteen laulupiiri klo 14.30
20.9. & 11.10.
Ilon iltapäivä
Ke 14.9. iltapäivä luennoitsijana Raimo Vakkuri srk-kodilla.
Toivontupa
Ensimmäinen kerta to 22.9. klo 10 seurakuntakodilla. Kyydit.
Vanhassa pappilassa
Maanantaisin klo 18 rukouspiiri, keskiviikkoisin kirkkokuoro klo
18.30, parillisilla viikoilla nuorten aikuisten kuoro ”Heikin kerho”
klo 17.30
Varhaisnuorille
Sählykerho 2-6 luokkalaisille torstaisin Keskuskoulun
liikuntasalissa klo 16.45-18.00, alkaen 15.9. Kerhoa vetävät
Juuso Räsänen ja Antti Annala.
Nikkaripiiri alakouluikäisille Keskuskoulun puutyöluokassa
torstaisin klo 17.00, alkaen 15.9. 1-luokkalaiset voivat tulla
mukaan vanhemman kanssa. Kerhoa vetää Esa Vuorenmaa.
Askartelukerho alakouluikäisille Vanhassa pappilassa
torstaisin klo 18.00-19.15, alkaen 8.9. Kerhoa vetää Virpi
Havi.
Perheille
Avoin päiväkerho vanhassa pappilassa torstaisin klo 9.30-11.
Kerho on avoin alle kouluikäisille lapsille ja heidän
vanhemmilleen, isovanhemmilleen tai hoitajilleen. Kerhoon voit
tulla ilmoittautumatta silloin kun sinulle sopii. Syksyn avoin
alkaa 8.9. Tule mukaan viettämään yhteistä aikaa omien
lasten ja muiden aikuisten kanssa ja virkistäytymään arjen
hulinan keskeltä!
Lisätietoja kerhoista Virpiltä 040 8049646, virpi.havi@evl.fi
Majataloillat
To 29.9. 18.30

Anneli ja Esko Moisiolla, Lamminkuja 36,
Kaarina Hautala
To 27.10. 18.30 Aila ja Matti Harrilla, Korvenkyläntie,
Marja Mattila
To 24.11. 18.30 Kirsti ja Pekka Yli-Rämillä Ikaalistentie 326,
Heikki Nummijärvi

Tulossa
Joel Hallikaisen kirkkokonsertti to 10.11. klo 18.30
Jämijärven seurakunta myy ylimääräiset seurakuntakodin
tuolit. Hinta 25 €/kpl. Suuremmat erät tarjousten mukaan.
Yhteydenotto jamijarven.seurakunta@evl.fi tai
p. 040 804 9644

Eläkeliiton Jämijärven yhd.

Teatterimatka Seinäjoen kaupunginteatteriin la 29.10. klo

13 näytökseen katsomaan komediaa "Kvartetti". Kvartetti kertoo
neljän ikääntyneen oopperatähden elosta lämpimästi, mutta
samalla avoimen rempseästi. Se on mestariluokan näyttelijöiden
näytelmä, joka päästää valloilleen vuosien varrella karttuneen
taidon ja kokemuksen. Rooleissa ovat Eija-Irmeli Lahti, Sari
Jokelin, Svante Korkiakoski ja Jarmo Koski. Tiedustelut ja
ilmoittautumiset p. 040 732 2917.
IKAALISTEN KANSALAISOPISTO
Jämijärven osasto
Tervetuloa kansalaisopiston kursseille!
Opiston syyslukukausi on 12.9.-11.12., syysloma Jämijärvellä 24.30.10. Kevätlukukausi 9.1.-23.4., talviloma 27.2.-5.3.
Ilmoittautuminen kursseille on alkanut.
Muistathan ilmoittautua kursseille kurssikuvauksessa mainittuun
päivään mennessä ja ellei mainintaa ole, viikkoa ennen kurssin
alkua, sillä kurssi peruuntuu ellei sinne ole ilmoittautunut 7
opiskelijaa.
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 klo 8.00-15.00 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. 110470 Kädentaitoja ja yhdessäoloa aikuiselle
ja lapselle (12 h), 110471 Ompelukurssi (33 h), 110472 Ompelua
yhdessä lapsen kanssa (8 h) ja 830124 Lasten liikunta 3-5 –vuotiaille
(6 h).
Tarjolla myös 110473 Kahvipussilumous syksy (24
h), 349810 Tietotekniikka (22 h), 110465 Keramiikka (75
h), 110466 Puutyö ja entisöinti (75 h), useita liikuntaryhmiä jne.
Muutoksia ja uusia kursseja:
110513 Showtanssi 5-7 –vuotiaille ja 110514 Showtanssi 8-12 –
vuotiaille aloituspäivämäärä on muuttunut. Kurssit alkavat ti 20.9.,
mikäli ilmoittautuneita opiskelijoita on riittävästi.
830132 Kuntojumppaa Tykkööllä (esitteessä virheellisesti otsikolla
Koko perheen liikunta/Tykköö)
Kokoontumispaikka on vaihtunut. Kurssi pidetään alkusyksyn
Tykköön kylätalolla. Aloitus ti 13.9. klo 19.30-20.30.
810211 Villiruokakurssin säilöntäpäivä syyskuussa, tarkemmat tiedot
löytyvät opiston nettisivuilta. Kurssimaksu 10 € + tarvikemaksu
opettajalle.
Ajantasaisen kurssiohjelman löydät: www.opistopalvelut.fi/ikaalinen
Lisätietoja kursseista opiston toimistosta p. 044 7301 398 tai
osastonjohtaja Marjut Saarenpäältä, marjut.saarenpaa@ikaalinen.fi
tai p. 040 564 6041.
Tervetuloa kursseille!

