Kesälehti
JÄMIJÄRVEN KUNNAN KUNTATIEDOTE 4/2017
Joka talouteen Jämijärvellä jaettava kunnan tiedote
Kunnanvirasto p. 02 572 970
Sähköpostiosoitteet: jamijarvi@jamijarvi.fi
etunimi.sukunimi@jamijarvi.fi

Aineiston viimeinen jättöpäivä 13.4.2017
Voit jättää aineiston
• sähköpostilla, osoitteelle jamijarvi@jamijarvi.fi
• soittamalla tai tekstiviestillä p. 040 769 9189
Kesälehti ilmestyy toukokuun puolessa välissä

AJANKOHTAISTA KIINTEISTÖVEROSTA

JÄTEASIAA!!

• Vuosittainen kiinteistöverolaskelma on saavuttanut kiinteistöjen
omistajat
• Kiinteistövero perustuu rakennusten ja maan arvoon
• Jos verotiedoissa on virheitä tai puutteita ne tulee korjata ja
ilmoittaa ilmoitusosalomakkeella viimeistään 9.5.2017 tai
16.5.2017. Yhteisöillä ja yhteisetuuksilla viimeinen palautuspäivä
on 2.5.2017.
• Huom! Viimeinen palautuspäivä on merkitty
kiinteistöveropäätöksen ilmoitusosaan.
• Jos kiinteistöverolaskelmasta puuttuu rakennuksia kokonaan tai
rakennus on purettu, niistä tulee ilmoittaa. Perusparannus- ja
huomattavista korjaustoimenpiteistä pitää myös ilmoittaa.
• Kiinteistöveroasioissa ota yhteyttä verotoimistoon.

Kunnan ylläpitämät sekajätemolokit ovat tarkoitettu vain
kesäasukkaille, joiden kanssa on tehty sopimus aluekeräyspisteiden
käytöstä.
MOLOKKIEN ULKOPUOLELLE EI SAA JÄTTÄÄ JÄTTEITÄ!!!

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 vapaa-ajan asunnoille johtaville teille, eikä
metsäautoteille. Avustusta maksetaan vuoden 2016 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 (31.12.2017) 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
28.4.2017 klo 12.00 mennessä osoitteella:
Jämijärven kunta, Tekninen lautakunta
Peijarintie 5 A
38800 JÄMIJÄRVI
Lisätietoja puh.
040 732 1678 / Virtanen tai 040 769 9182 / Koivumäki
www.jamijarvi.fi
Tekninen lautakunta

Paperi,- metalli- lasin- ja kartongin keräyspisteet 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
TIEDOTE KORJAUSAVUSTUKSISTA
Vuoden 2017 alusta lähtien ARA hoitaa korjausavustusten
myöntämisen kokonaisuudessaan.
Käytännössä tämä tarkoittaa, että hakemus jätetään ARAan,
ARA tekee avustuspäätöksen ja hoitaa avustusten maksamisen.
Hakuaika on jatkuva.
Uuden korjausavustuslain myötä avustuksia ovat:
● korjausavustus ikääntyneiden ja vammaisten asuntoihin
● avustus jälkiasennushissin rakentamiseen
● esteettömyysavustus.
Avustusta haetaan ARAsta, ARA tekee avustuspäätöksen ja hoitaa
avustusten maksamisen. Avustettavia toimenpiteitä ei saa aloittaa
ennen aloituspäätöstä tai ARAn antamaa aloituslupaa. Päätös
avustuksen myöntämisestä on lähtökohtaisesti saatava ennen töiden
aloittamista.
Avustusten hakemisessa ja korjaus- ja muutostarpeiden arvioinnissa
auttaa Vanhustyön keskusliiton korjausneuvojat. Tarvittaessa
korjausneuvojat auttavat myös muutostyöt suorittavan urakoitsijan
etsimisessä. Korjausneuvonta on maksutonta, remonttikulut kuitenkin
asiakas maksaa itse.
Satakunnan korjausneuvoja on rakennusinsinööri Tiina Toivonen.
Lisätietoja 0400 852 727 tai tiina.toivonen@tetconsulting.fi
Lisätietoja saa:
Nettisivu:
Puhelin:
Sähköposti:
Palveluajat:

www.ara.fi
029 525 0818
korjausavustus.ara@ara.fi
ti-to klo 9-15, heinäkuussa ti-ke 9-15

Kevään viimeiset askartelu- ja yhdessäolon pajat
Jämijärven kirjaston alakerrassa (käynti Raharinteen kautta)
pe 28.4.
klo 12.00-17.00
ke 3.5.
klo 12.00-17.00
Näyttely aikaansaannoksista 10.6. asti.

Tervetuloa avoimeen päiväkerhoon!

Aloitamme kokeiluluonteisena esiopetuksen tiloissa Tykkööllä
avoimen päiväkerhon perjantaisin huhti- ja toukokuulla. Toiminta on
klo 9.00-11.00 välisenä aikana (ei sisällä ruokailuja). Voit tuoda
lapsesi ja lähteä asioille tai olla mukana koko perheen voimin.
Toiminta muotoutuu lasten ja perheiden tarpeiden mukaisesti.
Toistaiseksi toiminta on maksutonta.
Kerhopäivät ovat:
Huhtikuu
Toukokuu
5.5.
21.4.
12.5.
28.4.
19.5.
Ilmoittaudu etukäteen p. 050 577 6323 (Leena Peurala). Mukaan
mahtuu kymmenen ensimmäiseksi ilmoittautunutta kerhokerralle.
Toiminta koskee niitä lapsia, jotka eivät ole kunnallisessa
varhaiskasvatuksessa tai kunnan tukemassa yksityisessä
varhaiskasvatuksessa.
Tule etsimään uusia ystäviä!!

Maaseututoimi tiedottaa

Kevään tukihakukoulutus järjestetään Jämi Areenalla torstaina
27.4.2017 klo 10-13. Ilmoittautumiset oman kunnan
maaseututoimistoon viimeistään 21.4.
Tukihaku päättyy tänäkin vuonna 15.6. Suosittelemme sähköistä
tukihakua Vipu-palvelun kautta.
Muistathan käydä suorittamassa Vipu-palvelussa ympäristötentin
viimeistään 30.4.2017, jos et ole sitä vielä tehnyt tai osallistunut
koulutuspäivään!
Peltomaan laatutesti tulee tehdä kaikista yli puolen ha:n lohkoista
30.4.2018 mennessä. Tuleva kesä on oikea aika tutkia lohkon
ominaisuudet. Laatutesti tulee palauttaa kuntaan ja lomakkeen 480
saa suomi.fi osoitteesta tai maaseututoimistosta.
Muista myös tukioikeuksien siirrot, mikäli uusit vuokrasopimuksia!

Kunnanjohtajan tarinatunti Jämijärven kunnankirjastossa
Ke 19.4 klo 18-19
Ke 24.5 klo 18-19
Ke 14.6 klo 18-19
Tule kyselemään tai muuten vain vaihtamaan ajatuksia
ajankohtaisista asioista!

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.

Perinteinen Haastepyöräily -kampanja haastaa kaikki
lounaissuomalaiset pyöräilemään.
Aikaisemmin Haastepyöräilyssä kilpailtiin toisia kuntia vastaan, mutta nyt
kuntien välinen kilpailu on muuttunut tavoitteeksi saada niin vanhat kuin
uudet pyöräilijät aktivoitua liikkeelle ja tekemään kirjauksia.
Haastepyöräily saa vuosittain Lounais-Suomen pyörien päälle. Kunnat
kisaavat vapusta juhannusviikolle. Parhaimmillaan Haastepyöräilyn
vajaassa kahdessa kuukaudessa on pyöräilty 3,5 miljoonaa kilometriä eli
sata kertaa maapallon ympäri ja viimevuosinakin 2,5 miljoonaa
kilometriä!
Haastepyöräily -kampanjan kirjaus kriteerit
Kirjaukseen oikeuttava määrä edellyttää 10 km matkaa pyöräillen.
Työmatkapyöräilyssä kriteeriä voi ”löyhentää” esim. jos yhteen suuntaa
matka on 5 km. Takaisintulo on myös 5 km, joten kokonaismäärä olisi 10
km.
Samalla reissulla voi merkitä useammankin kirjauksen kutakin 10
kilometriä kohden. Jokainen kirjaa omat pyöräilynsä.
Pyöräilyalueena voi olla muukin kun oma kunta => suoritukset
merkataan oman kunnan lähimpään postilaatikkoon tai LiikUn
nettisivujen kautta oman kunnan lomakkeeseen. Nettikirjauksen voit
tehdä, mikäli reittisi ei kulje laatikoiden luona tai teet yhtäjaksoisen pitkän
lenkin. Nettikirjaukseen voi merkata koko matkasi kerralla.
Teemana valtakunnallinen yhdessä 100 pyöräilytekoa
Tehdään itsenäisyyden kunniaksi yhdessä 100 pyöräilytekoa tai
enemmän! Kansalainen, kaveriporukka, järjestö, kunta tai yritys voivat
yhdessä tai erikseen kantaa kortensa kekoon: tavoitteena voi olla vaikka
100 pyöräiltyä työmatkaa, 100 pyöräretkelle vietyä lasta, 100
vähävaraisille lahjoitettua polkupyörää tai 100 uutta, kunnollista
pyörätelinettä. Yhdessä on sadan alku ja porukalla tavoitteisiin on
helpompi päästä.
Näin osallistut: Voit osallistua tekemällä valitsemiasi pyöräilytekoja ja
kertomalla niistä Twitterissä tai Instagramissa tunnisteella
#100pyöräilytekoa. Voit kirjata ne tapahtuman 100 pyöräilytekoa
Facebook -sivulle. Poimimme somesta #100pyöräilytekoa -tunnisteella
lähetettyjä kuvia myös tälle sivustolle inspiraatioksi toisille. Palkitsemme
kuukausittain hyviä pyöräilytekoja! Haasta perheesi, kaverisi,
työpaikkasi, harrastejärjestösi ja kuntasi!
JÄMIJÄRVELLÄ KIRJAUSPISTEET TULEVAT OLEMAAN:
Vauhdin lava
Jämi
Tykköön koulu
Äitimuistomerkki
Raharinne
Vauhtia polkemiseen tuonee myös oheistapahtumat, joissa kerätään
nimilista pyörällä tulleista kävijöistä. Tapahtumissa käyneiden kesken
arvotaan lisäpalkintoja juhannuksen jälkeen. ILMAINEN MEHU JA
PIPARI TARJOILU, oheistapahtumineen seuraavissa kohteissa:
18.5. 4H Raharinteellä
23.5. Jämijärven Miilunvartijat, Vauhdin Lava
25.5.2017 Tykköön kylätalo,klo 12.00-15.00, myynnissä myös kahvia ja
pullaa
10.6. PULS Äitimuistomerkillä, ostettavissa lettuja, suolaista grillistä ja
pika-arpoja.
16.6. Jämijärven kunta museon alueella klo 14-17; pukeudu museon
tyyliin sopivasti, mielellämme ikuistaisimme sinusta kuvan ja voisimme
luvallasi käyttää sitä myös Suomi100 –materiaaleissamme sekä kunnan
markkinointi tarkoituksessa.

Ohjatut kuntosaliajat klo 8.30 - 10.00:
to 20.4.
to 27.4.

pe 12.5.
ke 24.5.

Vihun Vesiosuuskunnan varsinainen
OSUUSKUNTAKOKOUS
pidetään Möökelissä su 23.4.2017 klo 12.00.
Hallitus kokoontuu klo 11.30.

HUOM päivä
HUOM päivä

Tervetuloa entiset ja uudet osallistujat.

Käsitellään 16 §:n osuuskuntakokoukselle määräämät asiat.
Palvelutalolla kevyttä tuolijumppaa
Jumpan ohjaa Sirpa Ervelä
to 11.5. klo 10.00
Vapaa pääsy

-

Päätetään maksamattomien vesilaskujen perinnästä
Keskustellaan Vesiosuuskunnan kaivon läheisyyteen
suunnitellun pellon vaikutuksesta kaivon veden pintaan
Hallitus

KIRJASTO
Pääsiäisen ja vapun aukioloajat
to 13.4.
10-15
pe 14.4.
suljettu
ma 17.4.
suljettu
ma 1.5.
suljettu

RAKENNUSVALVONTA TIEDOTTAA
Jos olet suunnittelemassa rakennushanketta alkavaksi tänä kesänä,
toimitathan rakennuslupahakemuksen 15.6.2017 mennessä
rakennusvalvontaan, niin luvat ehditään käsitellä ennen kesälomia.

Suosittele kirjaa kirjastossa lukuviikolla 18.4-21.4.
Täytä kirjastossa suosittelukortti ja jätä se suosittelemasi kirjan väliin
TAI täytä suosittelukortti ja lahjoita se kirjavinkkiä kaipaavalle.

Jos rakennushankkeesi on jo edennyt ja tarvitset rakennuspäällikön
suorittamaan luvassa vaadittuja katselmuksia tai tarkistuksia, niin
niiden ajankohdat kannattaa myös sopia mahdollisimman ajoissa,
ettei rakentamisen eteneminen viivästy kesälomien aikana.

Opi käyttämään e-lehtiä ke 26.4. klo 18-19
Kirjasto opastaa e-lehtien käytössä. Ennakkotietoja tai -taitoja ei
tarvita. Kirjaston tabletilla tai tietokoneella voit eMagz-palvelussa
lukea monia aikakauslehtiä, joita ei kirjastoon tule paperisina,
esimerkiksi Hyvä terveys, Me naiset, Cosmopolitan, Kauppalehti,
Seiska…

Rakennusvalvonta
Rakennuspäällikkö Pentti Virtanen, p. 040 732 1678 tai
pentti.virtanen@jamijarvi.fi
Kanslisti Riikka Koivumäki, p. 040 769 9182 tai
riikka.koivumaki@jamijarvi.fi

Kirjastossa on langaton verkko. Pyydä salasana lainaustiskiltä.
Langattomassa verkossa voit lukea omallakin laitteella kirjaston elehtiä.
Lukupiiri ke 19.4.2017 klo 16.00-17.30
Keskustellaan Kreetta Onkelin kirjasta Ilonen talo.
Tervetuloa uudetkin lukupiiriläiset!
Ohjaajana Marita Frigård (puh. 045 843 7477)
Satakirjastojen maksut muuttuivat 1.1.2017 alkaen.
Varauksen tekeminen kaikkien Satakirjastojen aineistoihin on
maksutonta. Noutamatta jääneestä varauksesta veloitetaan 1 €.
Lisää tietoa uusista maksuista saat kirjastosta tai verkkosivuilta.
www.jamijarvi.fi/kunta/palvelut/kirjasto/maksut

PÄÄSIÄISVALKEAT
lauantaina 15.4.2017 klo 18.00 Tykköön kylätalolla.
Lapsille ohjelmaa, grillimakkaraa, pullakahvit ja kokko!
Mukana myös Jämijärven MLL ry
Tervetuloa viettämään mukavaa lauantai-iltaa!
KYLÄILTA
torstaina 20.4.2017 klo 19.00. Tykköön kylätalolla.
Kunnanjohtaja tulee kertomaan kuntastrategiasta.
Kaikki kuulemaan Jämijärven kunnan tulevaisuuden näkymistä.
Tervetuloa!

Satakirjastot perivät maksamattomia maksuja tehostetusti 30.1.2017
alkaen. Lainauskieltoon joutuvat kaikki asiakkaat, joilla on maksuja.
Lainausoikeuden saa takaisin maksamalla kaikki maksut.

KEVÄTTORI
lauantaina 29.4.2017 klo 10.00-14.00 Tykköön kylätalolla
Myyntipöytävaraukset, p. 050 364 0176 tai leenak@tykkoo.com
Tervetuloa!

Poistettuja kirjoja ja lehtiä ilmaiseksi kirjaston poistokärrystä.

TYKKÖÖN SEUDUN KYLÄYHDISTYS RY
SPR:n Jämijärven osasto tiedottaa
Virkistysleiri 3-.7.7.2017
Tarjoamme yhdelle jämijärveläiselle omaishoitajalle mahdollisuuden
osallistua Pastuskerissa (Meri-Porissa) järjestettävään virkistysleirille
3-7.7.2017.
Leirillä mukavaa yhdessä oloa ja aiheeseen liittyviä luentoja.
Osasto kustantaa osallistumismaksun 200 €/ henkilö.
Vapaamuotoinen hakemus tulee toimittaa 15.5. mennessä SPR
Jämijärven osasto, Loukkulantie 2, 38800 Jämijärvi tai ottaa yhteyttä
puhelimitse
p. 040 566 7517 Lahdenpää
Jos hakemuksia tulee useampi, arvomme lähtijän. Ensisijalla
ensimmäistä kertaa osallistuvat.

MLL Jämijärvi järjestää retken
Duudsonit Activity Parkkiin Seinäjoelle lauantaina 22.4.
Lähtö Jämijärven Nesteeltä klo 10 ja takaisin Seinäjoelta lähdemme
klo 17.
Ilmoittautumiset 9.4 mennessä tekstiviestillä p. 040 412 2403 / Krista.
MLL Jämijärvi tarjoaa ilmaisen kuljetuksen, lipputuotteet ja ruokailun
jokainen hoitaa itse.
Alle 12-vuotiaille huoltaja mukaan.
Lisätietoja kohteesta www.dap.fi
Mannerheimin lastensuojeluliiton paikallisyhdistys ry:n
sääntömääräinen kevätkokous
pidetään perjantaina 22.4. klo 19.00,
hallitus kokoontuu klo 18.00.
Kokous pidetään osoitteessa Linnanperäntie 1, Jämijärvi.
Tervetuloa!

Tervetuloa Jämijärven Yrittäjien sääntömääräiseen
kevätkokoukseen torstaina 13.4. klo 18 Pitokauhan yläkertaan
Loukkulantielle
Tarjolla pientä iltapalaa.
Käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
K-market Jämijärvi tarjoaa Yrittäjäyhdistyksemme jäsenille 5 %
alennuksen. Katso tarkemmat tiedot Satakunnan Yrittäjien sivuilta.

JÄMIJÄRVEN SEURAKUNTA
Ti 11.4. Ristin tie –pääsiäiskuvaelma kirkossa klo 18.30.
Ke 12.4. LASTEN PÄÄSIÄISKIRKKO klo 9.30 (huom. viime
kuntatiedotteessa oli väärä päivämäärä – keskiviikko on oikein!)
Pääsiäiskirkko toteutetaan Ristin tie –kuvaelmana eli pääsiäisen
tapahtumat palmusunnuntaista pääsiäisaamuun esitetään
näytelmänä. Kirkkohetki kestää puolisen tuntia. Tervetuloa mukaan
lapset ja aikuiset!
To 13.4. Hopearinteen ehtoollinen klo 15. Ehtoolliskirkko klo 18.30,
Pitkänen, Havi. Kyydit kyliltä p. 0400 724110, 7 €, Timo Ranta.
Pe 14.4. Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus klo 10. Pitkänen, Havi,
kirkkokuoro.
Su 16.4. Pääsiäisaamun messu ja juhla-aamiainen klo 8. Pitkänen,
Havi, kirkkokuoro.
Pääsisäisillan messu klo 22. Joutsenlahti, Heikin kerho.
Ma 17.4. ei messua.
Su 23.4. Messu klo 10. Eläkeliiton Satakunnan piirin kirkkopyhä.
Ke 26.4 EKA VAI VIKA – NUKKETEATTERIESITYS. klo 9.30
Nukketeatteri Sananjalka esittää näytelmän Eka vai vika
seurakuntakodilla. Teatterielämys lapsille ja perheille viihdyttää ja
antaa avaimia tärkeiden elämänkysymysten pohtimiseen. Esitys
kestää 30 min. Näytelmässä tutustutaan uskonpuhdistaja Martti
Lutherin ajatuksiin armosta ja toisen kunnioittamisesta. Näytelmä
juhlistaa uskonpuhdistuksen 500v-juhlavuotta. Tule mukaan!
To 27.4. Toivontupa "Yhtä ja toista linnuista" Lauri Kontin kertomana
- Hartaus sankarihaudoilla klo 10. Majataloilta Pitkäkoskella klo 18.30
os Piimäkuja 20.
Su 30.4. Iltamessu ja vapunaaton juhla klo 18.30.
La 13.5. Lapsettomien lauantaina paljastetaan Tyhjä Syli muistomerkki hautausmaalla klo 16. Tämän jälkeen on viikkomessu
kirkossa.
Su 14.5. Äitienpäivän sanajumalanpalvelus klo 16. Jumala ompi
linnamme -valokuvataideteoksen julkistaminen. Askartelukerhon
kuoro laulaa.
ILMOITTAUTUMINEN PÄIVÄKERHOON LUKUVUODEKSI 20172018
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 2012-2014
syntyneet lapset. Kysele lisää ja ilmoita lapsesi lastenohjaaja Virpi
Haville puh. 040 8049 646 tai virpi.havi@evl.fi to 24.5.mennessä.
Ilmoittautuneille lähetetään elokuulla kerhokirje, josta löytyy
tarpeelliset tiedot kerhon aloittamista varten.
LASTEN KESÄLEIRI VANHASSA PAPPILASSA
26.-27.6. 1-4-luokkalaisille päiväleirinä klo 9-15.30. Leirillä nautitaan
kesästä kavereiden kanssa, retkeillään lähiympäristössä,
harjoitetaan kädentaitoja ja puuhaillaan monenlaista mukavaa
yhdessä. Osallistumismaksu 15 €, sisaralennus 5 €. Ilmoittaudu
Virpille p. 040 804 9646 tai virpi.havi@evl.fi 29.5. mennessä.
Ilmoittautuneille lähetetään leirikirje noin viikko ennen leiriä.
Kunniakäynti vakaumuksensa puolesta menehtyneiden
muistomerkillä
LAUTTAKANKAALLA 1.5.2017 klo 10.00
Puhe: erityisopettaja Riitta Mäkelä
Tilaisuuden jälkeen kahvitarjoilu Työväentalolla.
Tervetuloa!

Jämijärven Työväenjärjestöt

PÄÄSIÄISMYYJÄISET
Osuuspankin kerhohuoneella kiirastorstaina 13.4. klo 14-16.
Myytävänä herkullisia leivonnaisia,rahkapullia kakkoja ja limppuja.
Vastapaistetut munkit myynnissä myös ja paikanpäällä voi juoda
kahvia tai simaa! Pääsiäisaskarteluja ja arpojakin voi ostaa. Tule ja
hanki nyt pääsiäisen kahvipöydän tarjottavat helposti!
Tervetuloa toivottavat Jämijärven Eläkkeensaajat
JÄMIJÄRVEN LEIJONAT OLIVAT TAAS HYVÄLLÄ ASIALLA!
Jämijärven Lions Clubin jäsenet toimivat lipasvahteina Jämijärvellä
kuntavaalien ennakkoäänestyksen aikana.
Kankaanpään Seudun Invalidit ry, Kankaanpään Seudun
Hengitysyhdistys ry, Kankaanpään Seudun Sydänyhdistys ry sekä
Satakunnan allergia- ja astmayhdistys ry haluavat kiittää Jämijärven
leijonia siitä suurenmoisesta ja merkittävästä palvelutyöstä mikä
yhdistyksiimme kohdistui. Pieni ele- keräyksestä saaduilla varoilla
voimme tukea paikallista toimintaa. Kiitos Leijonat!
T: Risto Rajala
044-572 3112
Jämijärven Pieni ele- keräyksen kuntavastaava v.2017
www.pieniele.fi
VIHUN KYLÄYHDISTYS
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS TORSTAINA 27.4.2017
KLO 18.00 MÖÖKELISSÄ.
TERVETULOA!
JOHTOKUNTA
Jämin Joulukyläyhdistys ry:n
VUOSIKOKOUS
23.4.2017 klo 14 Martti ja Eila Rantalalla, Ketsuntintie 25,
Kankaanpää
Sääntömääräisten asioiden lisäksi käsitellään yhdistyksen toiminnan
lopettamiseen liittyvät asiat.
Tervetuloa
Hallitus
Jämijärvi-Seura tiedottaa
Kalentereihin jo merkintä: teemme kotiseuturetken Kyrösjärven
ympäri la 5.8. Tarkempi ohjelma ja aikataulu myöhemmin
kesälehdessä. Tervetuloa kaikki mukaan!
Kirjaston kesänäyttely ”Vanhat koulukäsityöt”. Kuuluiko sinun
kouluvuosiesi käsityötunneille eripariset villasukat tai vino
oskarinoksa-teline? Leikkuulauta tai virkattu patalappu? Mitä sinulla
on vielä tallella? Tuo meille kädentaitojesi ensi näytteet esille
kirjaston kesänäyttelyyn. Näyttely kerätään kesäkuulla ja on esillä
mahdollisesti heinä-elokuun ajan. Aarteita tarinoineen voi tuoda
Lellelle, leena.saloniemi@centrum.cz/ 040 7663 663. Toukokuussa
esillä kierrätysaskartelupajan tuotoksia vanhoista kirjoista.
Kirjaston keräyslaatikkoon on tullut ihania tilkkuja
yhteisötaideteokseemme ”Värikäs tilkkutäkkimme Suomi”. Vielä
mahtuu kuitenkin lisää! Lankoja ja matonkuteita myös vapaana
innokkaille!
Avoimiin Pihoihin 10.6. ilmoittautunut jo 15 kohdetta. Vielä mahtuu
mukaan. Tervetuloa kylään!
Myyjäiset
ke 12.4.2017 klo 9-12
Osuuspankin edessä
Myynnissä leivonnaisia ja arpoja
Tervetuloa!
Järjestää 9.lk:n Saksaan lähtijät

