JÄMIJÄRVEN KUNNAN KUNTATIEDOTE 7/2018

Joka talouteen Jämijärvellä jaettava kunnan tiedote
Kunnanvirasto p. 02 572 970
Sähköpostiosoitteet: jamijarvi@jamijarvi.fi
etunimi.sukunimi@jamijarvi.fi

Kunnanjohtajan tarinatunti kirjastolla
22.8. klo 18.00
Yksityistiet -hanke aloittaa tiekuntien
ongelmien ratkaisun
Suomen Metsäkeskuksessa on aloitettu tiekuntien
aktivoimiseen ja yksityisteiden tehokkaampaan
hoitoon tähtäävä EU hankke. Hankkeen
yhteistyökumppaneina toimivat useat yksityisteitä
käyttävät tai niitä hoitavat organisaatiot, joilla on
kiinnostusta kehittää alueellista yksityistieverkostoa.
Hanke toimii Varsinais-Suomen sekä Satakunnan
maakuntien alueella.
Hankkeen projektipäällikkö Petri Lähteenmäki
toivottaa tiekunnat mukaan yhteistyöhön.
Tiekunnat joilla on vaikeuksia tiekunnan
hallinnoinnissa tai esim. suunnittelevat laajempaa
tienperusparannusta voivat ottaa yhteyttä Petriin.
Hän lupaa avustaa kaikissa tienhoitoon liittyvissä
ongelmissa. : etunimi.sukunimi@metsakeskus.fi
Hanke järjestää, myös yksityisteiden hoidon
koulutuksia ja seminaareja syksystä 2018 alkaen.

KIRJASTO
Kirjailijavierailu ja kakkukahvit kirjastossa 11.9.
Kirjailijan nimi ja kellonaika varmistuvat piakkoin.
Laita päivä nyt jo kalenteriin.
Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry
tarjoaa kakkukahvit!

Jämijärvi-seuran kesänäyttely 31.8. asti:
Viivi Salmelan valokuvia
Kopioiden hinta 1.8. alkaen
Kopiomaksu on 1.8.2018 alkaen 1 € / sivu
(mustavalkoinen A4).
Lisätietoa kunnan kopiomaksuista ja niistä saatavista
alennuksista saa kunnanhallituksen
kokouspöytäkirjasta 18.6.2018 (§ 154).
Ellibs-sovelluksella voi kuunnella e-äänikirjoja
Ellibs-sovelluksella voi nyt lainata ja kuunnella myös
Satakirjastojen e-äänikirjoja puhelimella tai tabletilla.
Sovellus on saatavilla ilmaiseksi Android- ja iOS laitteille. Äänikirjojen kuuntelussa voi säätää
lukunopeutta ja käyttää uniajastinta. Ellibssovelluksella voi myös lainata ja lukea tavallisia ekirjoja.
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Aineiston viimeinen jättöpäivä 31.8.2018
Voit jättää aineiston
• sähköpostilla, osoitteelle jamijarvi@jamijarvi.fi
• soittamalla tai tekstiviestillä p. 040 769 9189
Seuraava kuntatiedote ilmestyy 6.-7.9.2018

Syksyn ensimmäinen lukupiiri
ke 12.9. klo 16.00 - 17.30
Keskustellaan Juha Hurmeen kirjasta Niemi
(2017 Finlandia-palkinto). Ohjaajana Marita Frigård.
Tervetuloa uudetkin lukupiiriläiset!
Kirjastoasiointi toisen puolesta
Asiakkaiden tietosuojan vuoksi kirjastolla ei ole lupa
kertoa asiakkaan tietoja, esimerkiksi lainoja, varauksia
tai maksujen määrää muille. Jos lähetät toisen
henkilön puolestasi kirjastoon, anna hänelle siihen
kirjallinen lupa, kirjastokortin antaminen mukaan ei
riitä.
Voit myös pyytää kirjastoa tallentamaan luvan
asiakastietoihisi

JÄMIJÄRVEN KUNNAN YLLÄPITÄMÄT
VIRALLISET UIMARANNAT OVAT
Perhepuisto ja Mielahden uimaranta
Rannoilla ei järjestetä uimavalvontaa!
Eläinten uittaminen näillä yleisillä rannoilla on
KIELLETTY!
Koirien uittamiseen on käytetty Markunlahden
venepaikkaa.
LIIKUNTAPAIKAT
Ylläpitäjän yhteystiedot: Jämijärven vapaa-aikatoimi,
p. 0500 – 591 772
Huolto: Sähköliike Sillanmäki Oy p. 050 – 442 3537

JATKAJA MAANANTAIKISOILLE?
PULS on tehnyt kanssamme upeaa yhteistyötä usean
vuoden ajan järjestämällä maanantaikisoja. Jotta voimme
taata kisojen tulevaisuuden ja hienon perinteen jatkumisen
vetoamme yhdessä PULS ja vapaa-aikatoimen kesken nyt
myös muihin yhdistyksiin. Kesälle 2019 on etsinnässä
yhteistyökumppani, joka voisi ottaa vastuuta PULSn kanssa
yhdessä tai kokonaan yksin, maanantaikisojen
järjestämisestä. Etsimme tätä tahoa jo nyt, jotta uusi taho
voi jo tämän kesän aikana olla PULSin rinnalla järjestelyjä
opettelemassa. Maanantaikisojen järjestämisestä on
maksettu erillisellä sopimuksella perinteisesti
kesäkohtainen korvaus ja palkintolusikat on kunnan
maksamia, muusta järjestelystä ja ohjelmasta on vastannut
järjestävä seura. Mahdolliset kiinnostuneet tahot voi
ilmoittautua vapaa-aikasihteerille
kirsti.mansikkamaki@jamijarvi.fi

KUNTOVIHKOT
Käytössä toukokuun lopusta syyskuun loppuun.
Suurimaan vanha koulu
Kuusijoentie 478
Tykköön koulu
Äitimuistomerkki
Vihussa Kuninkaanlähteen/Palokosken
risteys
Jämin ylämäellä ilmoitustaululla
Rajalahdentienhaara
Vauhdin lava
Sipilän lenkki
Raharinne
Lokakuulla vapaa-aikalautakunta arpoo liikkujien
kesken palkintoja.
Vapaa-aikalautakunta päätti keväällä palauttaa
kuntovihkot ja jättää haastepyöräilyn väliin.

Koko perheen ulkoilupäivä 1.9.2018
Koulupuistossa klo 13-16.
Yhdistykset voivat tulla esittelemään toimintaansa tai
tekemään omaa varainkeruutaan tilaisuuteen. Kunta
on hankkimassa paikalle suosituksi osoittautuneen
lasten liikennekaupungin. Yhdistykset voivat
ilmoittautua mukaan päivään
kirsti.mansikkamaki@jamijarvi.fi.

NUORISOTILA CELLARI
tiistaisin ja torstaisin vain alle 18-vuotiaille klo 17-20
perjantaisin ja lauantaisin klo 18-22
pääsääntöisesti alle 18-vuotiaille
YÖKAHVILA 17.8. / 14.9. / 12.10. KLO 18-24
pääsääntöisesti alle 18-vuotiaille
KUNTOKELLARIN KÄYTTÄJILLE TIEDOKSI
Toukokuun 25. päivästä 2018 alkaen henkilötietojen
käsittelyyn sovelletaan EU:n yleistä tietosuojaasetusta. Tietosuoja-asetus vaatii rekisterinpitäjää
informoimaan rekisteröityjä rekisteröidyn oikeuksista.
Kuntokellarin KAIKKI käyttäjät täyttävät tämän
liitteenä olevan suostumuslomakkeen!
He, jotka ovat jo palauttaneet lomakkeen
allekirjoitettuna, se lappu riittää teiltä!
Lappu tulee olla allekirjoitettuna ja palautettuna
kuntaan 31.8.2018 mennessä, muuten kulkuoikeus
sulkeutuu väliaikaisesti lapun palauttamiseen asti.
Sormenjälkitunniste on helpoin tapa kulkea
kuntokellariin ja muutoksien jälkeen toiminta on ollut
OK. Jämijärven kunnan kuntokellarin kulunvalvonta on
toteutettu Deltabit Oy:n Deltabit Gatekeeper järjestelmällä. Kulunvalvonta toteutetaan

sormenjälkitunnisteilla, jonka voit ottaa käyttöön
antamalla suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn.
Palveluntarjoajamme Deltabit Oy voi käsitellä näitä
henkilötietoja satunnaisesti Jämijärven kunnan
kuntokellarin puolesta ja lukuun sopimuksen
perusteella antaessaan teknistä tukea järjestelmän
käyttöön.
Suostumuksen antaminen henkilötietojesi
(sormenjälkitunnisteen) käsittelyyn on vapaaehtoista
– sinun ei tarvitse antaa suostumustasi tähän
sormenjälkitunnistautumiseen. Mikäli et halua ottaa
sormenjälkitunnistautumista käyttöön et pääse
kulkemaan Jämijärven kunnan kuntokellarin tiloissa.
Suostumuslomake löytyy kunnan kotisivuilta vapaaaikatoimi – liikunta – kuntosalit kohdasta.
Lomaketta saa kunnanvirastolta tai kunnankotisivuilta,
palauttaa voi kunnan postilaatikkoon!
KUNTOKELLARIN ELÄKELÄISKÄYTTÄJILLE
TIEDOKSI
Maksuton eläkeläisten vuoro
kuntokellarilla on ainoastaan
klo 6.00-10.00 välisenä aikana. Mahdollisista väärin
käytöksistä aloitetaan laskuttamaan muilta ajoilta
hinnaston mukainen hinta.
NIINIMAJA ON VUOKRATTAVISSA juhliin, kokouksiin,
leireihin…
NIINIMAJAN HINNASTO 1.10.2017 alkaen
Siivouksen hinta tulee vuokrahinnan päälle, jos se on
tilattu tai huonosti itse tehty.
Siivous 150€ (sis. alv.) Vuokrat sisältävät alv.
Päiväkokous
50€
Kokous+sauna (enintään 6h)
70€
1 vrk
100€
viikonloppu pe 16.00 – su 12.00
250€
1 vko perjantai klo 16 – perjantai klo 12
400€
Jämijärven kunnan yhdistyksille, joiden
kotipaikkakunta on Jämijärvi sekä kuntayhtymille,
joissa Jämijärvi on mukana vuokraushinnat ovat -50%.
Hinnat sisältävät pesuaineet, wc yms. paperit.
Vuodevaatteet, myös patjat ja tyynyt sekä peitot,
pyyhkeet ym. on majoittujalta itseltään.
Niinimaja on käytössä klo 16.00 alkaen ja luovutettava
siivottuna viimeistään klo 12.00.
Niinimajalta löytyy astiasto 15hlö:lle, pöydät ja tuolit
sekä levitettävä vuodesohva.
Varaukset ja tiedustelut Jämijärven kunta
p. 02 572 970 tai kirsti.mansikkamaki@jamijarvi.fi.
Kiinteistön huolto: Pekka Halme p. 040 763 2099

Nuorisoteatterin pakohuone avoinna sopimuksen ja
resurssien mukaan vielä iltaisin ja viikonloppuisin
Hopearinteellä, osoitteessa Kotimäentie 7, as 18.
Varaa peliaikasi Lelleltä leena.saloniemi8@gmail.com
tai 040 7663 663. Viestillä tavoitat parhaiten.
Katso lisätiedot www.jamijarviseura.fi.

Oletko huolissasi muististasi? Unohteletko asioita?
Unohdatko mitä olit tekemässä tai hakemassa?
Haittaavatko oireet arkeasi? Oletko jo saanut
muistidiagnoosin ja haluaisit tietoa sairaudesta?
Oletko huolissasi läheisestäsi? Onko läheisesi
sairastunut tai vammautunut? Autatko häntä arjen
toimissa? Jäävätkö omat toiveesi ja tarpeesi
taustalle? Onko vastuunjako perheessä muuttunut?
Haluatko tietoa omaishoidosta ja tukimuodoista?
Tarvitsetko vapaaehtoista avustajaa tueksi
asioinneille, lääkäriin tai harrastuksiin? Haluaisitko
osallistua vapaaehtoistoimintaan tai tehdä
henkilökohtaisen avustajan töitä?
TULE OMAISHOIDON, MUISTIN JA AVUSTAJAKESKUKSEN
YHTEISEEN INFOPISTEESEEN
Jämijärven peruspalvelukeskukseen (Peijarintie 8)
tiistaina 28.8.2018 klo 10-13
Paikalla Varsinais-Suomen ja Satakunnan Muistiluotsi,
Satakunnan Omaishoitajat ry sekä Avustajakeskus
NEUVONTA JA PALVELU OVAT ASIAKKAALLE
MAKSUTTOMIA!
Minna Reunanen, Satakunnan Muistiluotsi p. 040 568
8722
Mari Hellsten, Satakunnan Omaishoitajat ry p. 050 566
2369

IKAALISTEN KANSALAISOPISTO
Jämijärven osasto
Kansalaisopiston opinto-ohjelma jaetaan koteihin elokuussa.
Opinto-ohjelmia on saatavilla myös kirjastosta. Ajantasaisen
kurssiohjelman löydät: www.opistopalvelut.fi/ikaalinen
Syyslukukausi 10.9.-8.12.,syysloma 22.-28.10.
Kevätlukukausi 7.1.-20.4., talviloma 25.2.-3.3.
Ilmoittautuminen kursseille alkaa perjantaina 17.8.2018 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 17.8. klo 8.30-15.30
p. 044 7301 398 tai 044 7301 271 (käden taidot), muina aikoina
klo 8.00-15.00 p. 044 7301 398. Huom! Ilmoittautumisia ei oteta
vastaan puhelinvastaajaan eikä sähköpostiin.
Netti-ilmoittautuminen on avoinna vuorokauden ympäri.
3) Käymällä toimistossa osoitteessa Koulunpolku 4, Valkean ruusun
koulu 2. kerros

Ohessa muutamia poimintoja kursseista:
Henkisen tuen peruskurssi

619810

Jämijärven keskuskoulu, Koulutie 6
Anja Tunturi
Kurssimaksu 25,00 € , 12 h
Kokoontumiset ti 13.11., to 15.11. ja ti 20.11.
klo 17.30-20.30. Ilmoittautuminen 5.11. mennessä.

Yhteislauluillat

110130

Jämijärven keskuskoulu, taideluokka, Koulutie 6
Seppo Sjöman
Kurssimaksu 25,00 € 12 h
klo 18.00-19.30
Kokoonnumme 20.9., 4.10., 11.10., 1.11., 15.11. ja 29.11.

Kuvakirjakurssi

349810

Jämijärven keskuskoulu, atk-luokka, Koulutie 6
Raili Haapala
Kurssimaksu 45,00 €
ti 17.00-19.30
11.9.2018-16.10.2018, 18 t
Siirrämme kuvia kamerasta ja kännykästä tietokoneelle ja
muistitikulle. Käytämme Ifolor Designer -suunnitteluohjelmaa
kuvakirjan tekemiseen. Ennakkoilmoittautuminen 4.9 mennessä.

Älypuhelimien ja tablettien peruskäyttö 349811
pe 17.00-18.30
16.11.2018-30.11.2018, 6 t
Kurssi sopii aloittelijoille omien laitteiden käyttämisen opetteluun tai
niiden hankintaa suunnitteleville. Puhelimen ja tabletin asetukset,
netin käyttö, viestit, sovellukset, sovelluskaupat ja kameran
käyttäminen
Ennakkoilmoittautuminen 9.11. mennessä.

Lasten kuvataidepaja

ELÄKELIITTO
Kaamoksentorjuntaristeily
Turku- Tukholma ti.6.-ke.7.11.2018
Baltic princess. Laivalla esiintyy Anne
Mattila.
Mukaan mahtuu vielä.
Tied. ja ilm. Seija 0407169678.

Eläkeliiton Kullaan yhdistys kutsuu
30-vuotisjuhlaan ke. 22.8. klo 12.00
Silokallion kurssikeskukseen.
os. Silokalliontie 160 29340 Kullaa
Ruokailu ja kahvi 10€.
Ilm. viimeistään13.8. mennessä puh. 0405936983

110355

Jämijärven keskuskoulu, taideluokka, Koulutie 6
Leena Järvinen
Kurssimaksu 30,00 €
Joka toinen viikko ma 16.00-17.30
1.10.2018-26.11.2018, 10 t
Tervetuloa piirtämään, maalaamaan, tutkimaan muotoja sekä
kokeilemaan eri materiaaleja. Kurssi soveltuu 6-12-vuotiaille.
Materiaalit sisältyvät kurssihintaan. Kokoontumiset parillisilla
viikoilla.

Kankaankudonta Kirkonkylä

110430

Palvimäki, Jämintie 4
Soili Jokinen
Kurssimaksu 70,00 €
Huom! Alkamisaika muuttunut! Joka toinen viikko
to 16.00-19.00
20.9.2018-13.12.2018, 24 t
17.1.2019-25.4.2019, 28 t
Ilmoittautuminen 13.9. mennessä.

Piirustus- ja maalauspaja

110356

Jämijärven keskuskoulu, taideluokka, Koulutie 6
Leena Järvinen
Kurssimaksu 30,00 €
Joka toinen viikko ma 18.00-20.15
1.10.2018-26.11.2018, 15 t
Tule mukaan piirtämään ja maalaamaan mukavaan joukkoon. Voit
käyttää akvarelli- ja öljyvärejä, akryylimaalia jne. oman valintasi
mukaan. Kurssin sisältö suunnitellaan yhdessä opiskelijoiden
toiveiden mukaan. Mitään ennakko-osaamista ei tarvita. Kurssi
soveltuu myös nuorille. Ota mukaan omat välineet, jos on. Ohjeita
hankinnoista saat opettajalta ensimmäisellä kerralla. Kokoontumiset
parillisilla viikoilla. Opintoseteliavustuksella tuettu
kurssi. Opetushallitus on myöntänyt Ikaalisten kansalaisopistolle
avustusta kurssimaksujen alentamiseen. Avustusta voivat saada 63
vuotta täyttäneet, eläkeläiset ja työttömät. Opiskelijoilta laskutetaan
omavastuu 20,00 € /kurssi.

Tunneilla tanssitaan helppoja yksintanssittavia askelikkoja ja pieniä
tanssisarjoja seuratanssimusiikin tahtiin.

Miesten liikunta

830124

Jämijärven keskuskoulu, liikuntasali , Koulutie 6
Jaana Ylipaasto
Kurssimaksu 55,00 €
ma 16.00-17.30
10.9.2018-3.12.2018, 16 t
7.1.2019-15.4.2019, 19 t
Monipuolista liikuntaa erikuntoisille miehille.

Lisätietoja kursseista opiston toimistosta puh. 044
7301 398 tai osastonjohtaja Marjut Saarenpäältä,
marjut.saarenpaa@ikaalinen.fi tai puh. 040 564
6041.
SAUNAILTA !

Käsityöpaja Suurimaa

110432

Suurimaan maamiesseurantalo,
Soili Jokinen
Kurssimaksu 50,00 € Joka toinen viikko
to 14.00-15.30
20.9.2018-22.11.2018, 10 t
17.1.2019-25.4.2019, 14 t
Kokoontumiset syksy 2018: 20.9., 4.10., 25.10., 8.11. ja 22.11.
Kevät 2019 : 17.1., 31.1., 14.2., 7.3., 21.3., 4.4. ja 25.4.
Ilmoittautuminen 13.9. mennessä.
Kädentaitoja erilaisilla tekniikoilla. Opettaja tuo ensimmäisellä
kerralla malleja eri tekniikoilla tehdyistä tuotteista. *
Opintoseteliavustuksella tuettu kurssi. Avustusta voivat saada 63
vuotta täyttäneet, eläkeläiset ja työttömät. Opiskelijoilta laskutetaan
omavastuu 20,00 € /kurssi

Kassit, pussukat ja kukkarot

110433

Jämijärven keskuskoulu, taideluokka, Koulutie 6
Soili Jokinen
Kurssimaksu 30,00 €
Uusi kurssi!
pe 18.00-20.15
la 10.00-15.30
7.9.2018-15.9.2018, 17 t
Ommellaan kaavojen avulla kasseja, pussukoita ja kukkaroita niin
arkeen kuin juhlaan. Opettajalta voi ostaa lisätarvikkeita.
Kokoontumiset pe 7.9. klo 18.00-20.15, la 8.9. ja 15.9. klo 10.0015.30. Ilmoittautuminen 30.8. mennessä.

Lusikkakurssi -vanhasta uutta

110510

Jämijärven keskuskoulu, liikuntasali , Koulutie 6
Koivuniemi Marjo
Kurssimaksu 25,00 € Joka toinen viikko ti 17.15-17.45
11.9.2018-20.11.2018, 2,5 t
KiddieJam tarjoaa alle kouluikäisille lapsille kurkistuksen eri
tanssilajien maailmaan. KiddieJam-tanssitunnilla jammaillaan
lajinomaisesti luovuutta ja leikkiä unohtamatta ja pienet tanssijan alut
saavat opettajan valitsemia maistiaisia esim. show-, disco-, pari- ja
kansantanssin perusteista ja kehittävät samalla tanssillisia
perustaitojaan. Kokoontumiset parittomilla viikoilla

KiddieJam 5-6-vuotiaille

110511

Jämijärven keskuskoulu, liikuntasali , Koulutie 6
Koivuniemi Marjo
Kurssimaksu 25,00 € Joka toinen viikko ti 18.00-18.45
11.9.2018-20.11.2018, 5 t

Tanssiksi

VIHUN KYLÄYHDISTYS RY
KUNTOSALIOHJAUKSET ELÄKELÄISILLE

HUOM!
Kuntosaliohjaukset perutaan koko elokuun
ajalta. Syyskuun 12. päivä jatketaan jälleen
ohjausta.
Marita Frigård
kuntosalin ohjaaja
********************************************’

110435

Jämijärven Keskuskoulu, teknisten töiden tila
Elisa Niemi
Kurssimaksu 45,00 €
ti 18.00-20.15
18.9.2018-4.12.2018, 33 t
Ilmoittautuminen 11.9. mennessä.

KiddieJam 3-4-vuotiaille

Vihun Kyläyhdistyksen saunailta
kyläläisille ja yhdistyksen toiminnassa mukana olleille
perjantaina 17.08.2018 klo 18.00
Vähävihun mökillä.
Tarjolla suolapalaa ja juotavaa.
TERVETULOA !

110512

Jämijärven keskuskoulu, liikuntasali , Koulutie 6
Koivuniemi Marjo
Kurssimaksu 30,00 € Joka toinen viikko ke 20.00-21.00
19.9.2018-28.11.2018, 8 t

Partiolippukunta Jämijärven Miilunvartijoiden
toiminta pyörähtää käyntiin tiistaina 14.8.2018 klo 18
Koivistonvadin keittokatoksella/ Leirikoululaavulla.
Uusia lapsia ja nuoria (7–18-vuotiaita) voidaan ottaa
mukaan, jos viikkotoimintaan sitoutuu uusia aikuisia.
Aikuisilta ei edellytetä aiempaa partiokokemusta,
maalaisjärki ja iloinen mieli riittää; jokaisen taidoista
ja tiedoista on hyötyä! Tutustu toimintaan osoitteessa
miilunvartijat.egarden.fi
Nähdään partiossa!
Jämijärven Miilunvartijat ry:n hallitus

Jämijärven Keskustan
kunnallisjärjestön johtokunnan ja
valtuustoryhmän
yhteinen palaveri
maanantaina 13.8. klo 17 valtuustosalissa.
TERVETULOA!

