Kuntatiedote 3/2017
JÄMIJÄRVEN KUNNAN KUNTATIEDOTE 2/2017
Joka talouteen Jämijärvellä jaettava kunnan tiedote
Kunnanvirasto p. 02 572 970
Sähköpostiosoitteet: jamijarvi@jamijarvi.fi
etunimi.sukunimi@jamijarvi.fi

Aineiston viimeinen jättöpäivä 6.3.2017
Voit jättää aineiston
• sähköpostilla, osoitteelle jamijarvi@jamijarvi.fi
• soittamalla tai tekstiviestillä p. 040 769 9189
Seuraava kuntatiedote ilmestyy 10.- 14.3.2017

Maakuntakaavaluonnoksessa esitetty maakunnallisesti arvokas
maisema alue

Satakunnan vaihemaakuntakaava 2 luonnos on valmistunut.
Vaihemaakuntakaavan teemana ovat mm. maisema-alueet (alueet esitetään kartalla). Vaihemaakuntakaava 2
aineisto on nähtävillä Jämijärven kunnanvirastolla.
Jämijärven kunta järjestää info-tilaisuuden to 16.2.2017 klo 18.00 Jämijärven keskuskoulun
ruokasalissa ranta-alueita koskevasta maisema-aluerajauksesta.
Tilaisuudessa kerrotaan maakuntakaavaan osoitetusta maisema-alueesta ja sen mahdollisista vaikutuksista
alueen toimintaan.
Tilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki asiasta kiinnostuneet.
Jämijärven kunnanhallitus

KUNTAVAALIT 2017
Vaalipäivän äänestys toimitetaan sunnuntaina 9. päivänä
huhtikuuta kello 9-20. Jämijärven kunta on yhtenä äänestysalueena
ja äänestyspaikkana on keskuskoulu, Koulutie 6.
Ennakkoäänestys toimitetaan 29.3.-4.4.2017 välisenä aikana.
Ennakkoäänestyspaikkana on valtuuston kokoushuone kirjaston
alakerrassa osoitteessa Koulutie 2 B.
Ennakkoäänestysajat:
keskiviikko
29.3.2017
torstai
30.3.2017
perjantai
31.3.2017
lauantai
1.4.2017
sunnuntai
2.4.2017
maanantai
3.4.2017
tiistai
4.4.2017

klo 10.00-18.00
klo 10.00-18.00
klo 10.00-18.00
klo 12.00-14.00
klo 12.00-14.00
klo 10.00-20.00
klo 10.00-20.00

Äänestäjän on esitettävä vaalitoimitsijalle selvitys
henkilöllisyydestään.
Ennakkoäänestyksestä vanhainkodilla ja Onnikodilla ilmoitetaan
erikseen laitoksissa julkaistavalla kuulutuksella.
Kotiäänestys
Henkilön, joka vamman tai sairauden vuoksi ei pääse äänestys- eikä
ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, on
mahdollista äänestää kotona. Kotiäänestystä tarvitsevan on
ilmoitettava siitä kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina
28.3.2017 ennen klo 16.00 keskusvaalilautakunnalle, osoite
Peijarintie 5 A, p. 040 769 9187. Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän
puolesta tämän valitsema henkilö.
Ehdokasasettelu
Kuntavaaleissa valitaan 17 valtuutettua ja heille varavaltuutetut
toimikaudeksi 1.6.2017-31.5.2021. Valitsijayhdistysten ja puolueiden
ehdokashakemukset niihin liittyvine asiakirjoineen sekä ilmoitukset
yhteislistoista sekä vaaliliitosta ottaa vastaan kunnanvirastossa
keskusvaalilautakunnan sihteeri (p. 040 769 9187) tiistaina
28.2.2017 kello 8.00-16.00.
Jämijärven kunnan keskusvaalilautakunta

Ympäristökorvauksen pakollinen koulutuspäivä
Ympäristökorvaukseen vuonna 2015 sitoutuneiden viljelijöiden on
suoritettava pakollinen koulutuspäivä viimeistään 30.4.2017
mennessä. Mikäli koulutusvaatimus on kohdaltasi vielä toteuttamatta,
helpoin ja suositeltavin tapa on suorittaa se verkkotenttinä vipupalvelussa. Verkkotentin suorituskerroilla ei ole rajaa, joten
kannattaa rohkaistua yrittämään.
Mikäli ei halua tai voi verkkotenttiä suorittaa, on vaihtoehtona koko
päivän kestävä luento. Kankaanpään yhteistoiminta-alue järjestää
yhden koulutuspäivän ja se on Jämi Areenalla torstaina 16.2.2017
klo 9.00-16.00. Koulutus ja kahvitarjoilu ovat ilmaisia, mutta lounas
Lomahotelli Jämillä on omakustanteinen. Ilmoittautumiset
koulutukseen viimeistään 13.2. oman kunnan maaseututoimistoon tai
sähköisesti MTK Satakunnan järjestelmään osoitteessa
https://www.lyyti.in/SATYmparistokorvauspaiva2017
Ota mukaan tilatunnuksesi, sillä se tarvitaan
osallistujalistaan.

NUORTEN KESÄTYÖLLISTÄMISTUKI JÄMIJÄRVELÄISILLE
YRITYKSILLE
Jämijärven kunta myöntää hakemusten perusteella kesätyötukea
yrityksille ja yhdistyksille, jotka työllistävät vv. 1993-2001 syntyneen
jämijärveläisen koululaisen tai opiskelijan kesätyöhön. Tukea
myönnetään enintään kahden nuoren työllistämiseen.
Tarkemmat tiedot kesätyötuen myöntämisperusteista osoitteesta:
www.jamijarvi.fi Hakulomakkeita saa kunnanvirastolta.
Hakuaika päättyy 31.3.2017
Lisätietoja: 0407699183 / Kirsi Leppihalme

A. OPPILAIDEN KOULUUN ILMOITTAUTUMINEN
Oppivelvollisuuden suorittaminen alkaa sinä vuonna, jonka kuluessa
lapsi täyttää seitsemän vuotta. Syksyllä 2017 aloittavat koulunsa vuonna
2010 syntyneet lapset sekä muut oppivelvolliset lapset, jotka syksyllä
ovat aloittamassa koulunkäynnin Jämijärvellä.
Ilmoittautumislomake jaetaan nykyisille esiopetusoppilaille
esiopetuspaikassa ja muut koulutulokkaat saavat lomakkeen
sivistystoimistolta sekä kunnan nettisivuilta
jamijarvi.fi/kunta/palvelut/sivistystoimi/lomakkeet.
Lomakkeet on toimitettava viimeistään ke 8.3.2017 mennessä
sivistystoimistoon. Mahdolliset lisätiedustelut puh.040-7699 184
/sivistysosasto.

***
B. ESIOPETUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN
Esiopetus järjestetään Pääskyn päiväkodin Tykköön toimipisteellä.
Esiopetukseen ilmoitetaan vuonna 2011 syntyneet lapset. Kuljetus
järjestetään alkuopetuksen kuljetusperusteiden mukaan.
***
C. LASTEN VARHAISKASVATUSPAIKAT 1.8.2017 ALKAEN
haettavina. Varhaiskasvatukseen haku koskee kunnalliseen
varhaiskasvatukseen tulevia uusia lapsia.

***
D. KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään Pääskyn päiväkodin
Tykköön toimipisteellä. Toiminta on tarkoitettu 1-2 luokan oppilaille sekä
kaikkien vuosiluokkien erityisopetukseen otetuille tai siirretyille oppilaille.
Esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen ilmoittautumis/hakemuslomakkeen saa Pääskyn päiväkodin toimipisteiltä sekä
sivistystoimistolta sekä kunnan nettisivuilta
jamijarvi.fi/kunta/palvelut/sivistystoimi/lomakkeet.
Hakemuksia otetaan vastaan edellä mainituissa paikoissa ke 8.3.2017
saakka.
Lisätietoja B-D kohtiin antavat: Varhaiskasvatusjohtaja Leena Peurala
040 577 6323 tai esikoulunopettaja Marjo Leikkola 040 548 1581.

Sivistyslautakunta
Suomi 100 juhlavuoden kunniaksi tuotamme kunnastamme ensi
kesänä kesälehden, joka korvaa kuntatiedotteet ajalta 01.05.31.08.2017. Mukaan ilmoittamaan pääsevät näin myös
halukkaat yritykset. Tarkempia tietoja alkuvuodesta, mutta nyt jo
lyömään koko kesän tapahtumapäiviä lukkoon. Aineisto tulee olla
valmiina huhtikuun puolessa välissä, kesälehti ilmestyy toukokuun
puolessa välissä.
Lehteä koordinoi Tuplasynttärit.

Tervetuloa!
Kankaanpään maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alue
MTK Satakunta
Satakunnan ELY-keskus

Kuntastrategiassa nostetun liikunnan lisäämisen tueksi.

Liikuntapuistoprojektin suunnittelupalaveri
Kunnanviraston kokoustilassa ma 20.2. klo 16 alkaen.
Tule ja tuo mukanasi kehittämisideoita lähiliikunta ja –leikkipuistoon
keskuskoulun läheisyyteen ja Jämille.
Järj. vapaa-aikatoimi

NUORTEN TYÖLLISTÄMINEN KESÄLLÄ 2017
Kunta työllistää kahden viikon ajaksi 14 jämijärveläistä vuosina
2001-2002 syntynyttä nuorta omissa työkohteissaan. Työjaksolta
maksetaan palkkaa 400 euroa.
Etusijalla ovat ne nuoret, jotka eivät ole aiemmin olleet kunnan
palveluksessa.
Mikäli em. kriteerin täyttäviä hakemuksia on yli 14 kpl, kesätyöpaikat
jaetaan arpomalla. Mikäli kriteerin täyttäviä hakemuksia on alle 14 kpl ja
on hakijoita, jotka ovat aiemmin olleet kunnan palveluksessa, loput
työpaikat jaetaan arpomalla.
Jätä vapaamuotoinen työhakemus 31.3.2017 mennessä osoitteella
Jämijärven kunta, kunnanhallitus, Peijarintie 5 A, 38800 Jämijärvi.
Mainitse hakemuksessasi, missä kohteessa haluat toimia ja mihin
aikaan kesästä. Lisätietoja saat p. 040 769 9183 Kirsi Leppihalme.
Henkilön, joka on työllistynyt yritysten kesätuen tai muun tahon kautta, ei
ole mahdollista päästä tämän työllistämisen piiriin.

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

Jämijärven kunnanhallitus

Lähin muovipakkausten keräyspiste
S-market Kankaanpää, Asemakatu 1, 38700 KANKAANPÄÄ

KOTITALOUKSIEN PAKKAUSJÄTEKERÄYS SATAKUNNASSA –
RINKI-EKOPISTEET

Sekajäteastiat keräyspisteillä ovat kunnan hoidossa ja niitä saavat käyttää
ne kesäasukkaat jotka ovat tehneet jätehuoltosopimuksen kunnan
kanssa.

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
RINKI-ekopisteverkoston sekä ekopisteiden huollon toteuttaa Veikko
Lehti Oy.
Useimpien kauppojen sekä asiointikeskuksen yhteydessä on RINKIekopiste. Sinne voi kauppareissulla kätevästi palauttaa kartonki-,
lasi- ja metallipakkaukset. Useissa RINKI-ekopisteissä kerätään
myös muovipakkauksia.
RINKI-EKOPISTE
Pisteiden sijainnit löytyvät osoitteesta www.rinkiin.fi/rinki-ekopisteet.
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 RINKIekopisteissä 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.
NEUVONTA
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.

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

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

EI SAA LAITTAA

 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.

AURAAJAT JA HIEKOITTAJAT 2017
 YKSITYISTIET (ALUE 1) Jämijärvi-Ikaalistentien pohjoispuoli:
Auraus ja hiekoitus: Koneurakointi Ari Lampinen
p. 050 594 8366
(Asemantie, Jämiäluomantie, Kahilaluomantie, Kaskenmäentie,
Keitaanniemen yhdystie, Kitunevantie, Korvenkyläntie, Lammintie,
Lamminperäntie, Lehtimäentie, Leppihalmeentie ja Ladvontien alkuosa,
Löytöperäntie, Kujalantie, Linnanperäntie, Pajunevantie, Peltola-Pinkkalatie,
Saarenpääntie)
 YKSITYISTIET (ALUE 2) Jämijärvi-Ikaalistentien eteläpuoli
Auraus ja hiekoitus: Koneurakointi Ari Lampinen
p. 050 594 8366
(Hanhilammintie, Jussinperäntie, Kauppilantie, Kavionevantie,
Kontinkyläntie, Leponiementie, Maanviljantie, Niemeläntie, Ojanperäntie,
Pirttijärventie, Pyydönniementie, Rajalahdentie, Rannanperäntie,
Rantasalontie, Soinintie, Teelmäki-Sauvaniementie, VarpeeKuninkaanlähde)
 KAAVATIET:
Auraus ja hiekoitus: Kaivuyhtymä Niemi Ay, Hannu Niemi
p. 040 – 514 9898, Jussi Niemi p. 044 – 340 1304

TERVETULOA TYKKÖÖLLE TUTUSTUMAAN
ESIKOULUN JA 1 – 2 LUOKKIEN
TOIMINTAAN JA TILOIHIN.
OVET OVAT AVOINNA JA KAHVIPANNU KUUMANA
YSTÄVÄNPÄIVÄNÄ
14.2.2017 KLO 9-18
TERVEISIN HAUTOMON VÄKI

Kunnanjohtajan tarinatunti Jämijärven
kunnankirjastossa
ke 15.3. klo 18.00-19.00. Tule kyselemään tai
muuten vain vaihtamaan ajatuksia ajankohtaisista
asioista!
PÄIVÄTANSSIT JÄMI AREENALLA
JÄMIJÄRVEN PELIMANNIEN TAHDITTAMANA
ti 14.2. klo 14-17 liput 7€
buffetti
su 12.3. klo 16-20 liput 10€ solistina Eila Pienimäki, buffetti
ti 4.4.
klo 14-18 liput 12€ Lasse Pihlajamaa –konsertti,
Jämijärven Eläkeliitto tarjoaa kahvit, buffetti

!!!WANTED!!!
Sinä, nuori (alle 29v.) Jämijärveläinen!!!
Etsimme uuteen perustettavaan nuorten vaikuttajaryhmään jäseniä.
Mikäli halukkaita jäseniksi tulee enemmän kuin 15, halukkaiden
kesken järjestetään vaalit, muuten kaikki halukkaat pääsevät
ryhmään mukaan.
Ryhmään valituista jäsenistä valitaan puheenjohtaja, sihteeri,
varapuheenjohtaja sekä viestintävastaava.
Perustetaan ryhmälle oma kotisivu kunnan kotisivujen alaisuuteen,
facebook-sivu sekä muita sosiaalisen median kanavia, joissa
kerrotaan muille nuorille valmistelun vaiheita.
Keksitään, äänestetään, kilpailutetaan ryhmälle Jämijärven näköinen
ja kuuloinen oma nimitys sekä logo.
Laaditaan toimintasäännöt ja hyväksytetään ne kunnanhallituksella.
Tehdään toimintasuunnitelma vuodelle 2017.
Talousarvioon on varattu 2000 € varallisuus, mutta lisäksi opastetaan
mahdollisiin hankerahoituksiin.
Ilmoittaudu mukaan vapaa-aikasihteerille Jonna Haavisto
p. 0500 591 772 tai jonna.haavisto@jamijarvi.fi
Ensimmäinen kokoontuminen 7.3.2017 klo 17.00 kunnanvirastolla.

Kaikille avoimet askartelupajat hiihtolomaviikolla ma 27.2. ja
ke 1.3. klo 10-17 Jämijärven kirjaston alakerrassa (käynti
Raharinteen ovesta). Askartelut vanhoista kirjoista ja muista
kierrätysmateriaaleista jatkuvat. Voit myös tehdä tilkkusi
yhteistaideteokseen "Värikäs tilkkutäkkimme Suomi".

Vapaa pääsy, ota mukaan sakset ja askarteluveitsi mikäli sinulla on.
Lisätietoja Lelleltä, leena.saloniemi@jamijarvi.fi.

KIRJASTO
Haluaisitko pitää näyttelyn kirjastossa? Kysy lisää kirjastosta.
Kirjastossa on kahdet uudet kuulokkeet, joita voit käyttää
kirjastossa.
Kirjastossa on langaton verkko. Pyydä salasana lainaustiskiltä.
Tule kokeilemaan tablettia
Kirjastossa on 4 tablettia. Tablettia voit käyttää kirjastossa
esittämällä oman kirjastokorttisi tai todistamalla henkilöllisyytesi.
Kirjasto neuvoo mielellään tabletin käytössä. Tabletilla voit mm.
lukea monia kotimaisia sanoma- ja aikakauslehtiä, joita ei tule
kirjastoon paperisina. Näitä lehtiä voit lukea myös omalla laitteella
kirjaston langattomassa verkossa.
Lukupiiri ke 22.2.2017 klo 16.00-17.30
Keskustellaan kahdesta kirjasta: Miika Nousiaisen Juurihoito ja
Jukka Viikilän Akvarelleja Engelin kaupungista (Finlandia-palkinto
2016). Tervetuloa uudetkin lukupiiriläiset!
Ohjaajana Marita Frigård (puh. 045 843 7477)
Satakirjastot perivät maksamattomia maksuja tehostetusti
30.1.2017 alkaen. Lainauskieltoon joutuvat kaikki asiakkaat, joilla on
maksuja. Lainausoikeuden saa takaisin maksamalla kaikki maksut.
Satakirjastojen maksut 1.1.2017 alkaen:
Varaus maksuton. Noutamatta jätetty varaus: 1 €.
Myöhästymismaksu aikuisten aineistosta
0,25 €/laina/kalenteripäivä, enintään 7 €/laina.
Lasten- ja nuortenosastojen aineistoista peritään vain
huomautusmaksut.
Huomautusmaksut:
1. huomautus 1,50 € (lähetetään viikko eräpäivän jälkeen, varatuista
päivä eräpäivän jälkeen)
2. huomautus 3,00 € (lähetetään 4 viikkoa eräpäivän jälkeen)
Laskutuslisä 12 €. Lasku lähetään 8 viikkoa eräpäivän jälkeen ja se
sisältää 1. ja 2. huomautusmaksun. Lasku on perimiskelpoinen.
Jämijärven kirjaston kopio- ja tulostemaksut 1.1.2017 alkaen
kopio
0,50 €
tuloste
0,50 €

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:
to 23.2.
ke 8.3.
to 23.3.
to 6.4.

to 20.4.
to 27.4.
pe 12.5.
ke 24.5.

HUOM päivä

HUOM päivä
HUOM päivä

Tervetuloa entiset ja uudet osallistujat.
Palvelutalolla kevyttä tuolijumppaa
Jumpan ohjaa Sirpa Ervelä
to 12.1.
to 9.2.
to 9.3.
to 6.4.
to 11.5.

klo 10.00
klo 10.00
klo 10.00
klo 10.00
klo 10.00

Vapaa pääsy

Jämijärvellä Keskusta puolueen kokouksia helmikuulle;
Kirkonkylä po tiistaina 21.2. klo 19 valtuustosalilla
Läntinen po tiistaina 21.2. klo 19 Möökelillä
Suurimaan po maanantaina 20.2. klo 19 Profil-listalla
Tykköön po tiistaina 21.2. klo 19 Timo Sorvalilla
Kunnallisjärjestö kutsuu lisäksi kaikki Keskustalaiset yhteiseen
kokoontumiseen perjantaina 24.2. klo 18 valtuustosaliin,
käydään läpi muun muassa kunnallisvaaliteemoja
Nähdään kokouksissa!
Kiitämme Jämin historia- näyttelyn kokoamisen mahdollistajia:
Jämin Jänne
Jämijärven kotiseutuarkisto
Leena Saloniemi
Jämijärven srk arkisto
Olli Lahdensivu
Janne Koivumäki
Tarja Ruokola
Jämin perinnehuone
Kauko Alarotu
Rainer Mäkelä
Taneli Äikäs
Raimo Ritakorpi
Sataedu
Seppälä
Kiitos kaikille näyttelyyn tutustuneille!
Kankaanpään Opisto Nuva-15 oppilaat ja opettajat avustajineen

Perinnepäivää vietetään toistamiseen ”Avoimet pihat” –
tapahtuman merkeissä la 10.06.2017 klo 10 alkaen. Tällöin voit
jälleen järjestää autotallissasi tai terassillasi mm. Pop UP kahvilan
tai ravintolan, ikimuistoisen kulttuurielämyksen, kirpputorin,
perennanvaihtopisteen, myydä herkullisia leivonnaisia, jakaa
puutarhaunelmiasi tai vaikka esitellä tekemääsi remonttia. Viime
vuoden palautteesta innostuneena olemme pidentäneet tapahtumaaikaa koko päiväksi. Lähtisikö joku vaikka lämmittämään yhteistä
saunaa, tarjoamaan hemmottelevia hoitoja, iltakonserttia tai vaikka
illallista? Mahdollisuuksia on monia, mielikuvitus vain liikkeelle!
Viimeksi meillä oli vaikka mitä, KIITOS siitä edelleen!
Tapahtumasta laaditaan kartta, jonka avulla on helppo suunnistaa
kohteelta toiselle. Kartta löytyy Jämijärvi-Seuran kotisivuilta ja
muutamia tulostetaan myös kirjastoon noudettavaksi maanantaista
05.06. lähtien. Karttaan merkitään kohteet, mihin kellonaikaan paikat
ovat avoinna ja lyhyesti mitä kohteessa tapahtuu. Eli vaikka
tapahtuma kestää 10-23.59 :D, 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 to 1.6., mutta mitä pikemmin
sen parempi, sillä ennakkomainontaa tulee mm. Jämijärvi-Seuran
Facebook-sivuille. Kaikki joukolla mukaan kiertämään kylää!
Lisätiedot ja ilmoittautumiset Lelle 040 7663 663/
leena.saloniemi@centrum.cz tai viesti Facessa. Muista myös itse
mainostaa ja miettiä vaikka joitain hauskoja huomiota herättäviä
lisäopasteita. Lähdetään taas joukolla kiertämään kylää!
Olemme osa Avoimet kylät- päivää ja virallista Suomi 100
juhlavuoden ohjelmaa.

Yleisön pyynnöstä

Jämijärvi Amazing Racen
uudelleen uusin tehtävin
la 6.5.2017 klo 16.00
Kerää 3-4 hengen joukkue (yli 15 v.) 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 9 joukkuetta ilmoittautumisjärjestyksessä,
maksamalla osallistumismaksun 20 €/joukkue saamasi sähköpostin
mukaisesti, ratkaiset ensimmäisen tehtävän ja varmistat paikkasi
kisassa :D! Joukkueella oltava oma auto kuljettajineen sekä
huumorimieltä, muut tarkemmat ohjeet toimitetaan myöhemmin
sähköpostitse.
Sitovat ilmoittautumiset viim. 20.4. leena.saloniemi@jamijarvi.fi.
Kisassa myös fyysisiä tehtäviä, mutta normaali kunto riittää.
Kisa kestää n. 2-3 tuntia.
Tervetuloa!
P.S. Jämijärvellä on paljon hienoja mökkejä, joita voit vuokrata
joukkueellesi jälkipeleihin.;) Myös talkoolaiset voivat ilmoittaa
innokkuutensa rastivahdeiksi Lellelle.

Itsenäisyyden ja uskonpuhdistuksen juhlavuoden
ohjelmaa Jämijärven seurakunnassa
La 11.2. Jämijärven sankarivainajien vaiheet – seminaari klo 10-15
seurakuntakodilla. Välissä keittolounas.
Su 5.3. Sinivalkoiset sävelet. Jaakko Kortekankaan ja Petteri
Salomaan konsertti kirkossa klo 15.
18.–19.3. Raamattuviikonloppu alk. la klo 10. Teemana
Roomalaiskirje. Luennoitsija Eero Junkkaala
Ke 26.4. Nukketeatteri ”Eka ja vika” aamupäivällä seurakuntakodilla.
To 27.4. Satakunnan veteraanipäivä Porissa.
Su 14.5. ”Jumala ompi linnamme” - lasten ja koko seurakunnan
taideteoksen julkistaminen Jumalanpalveluksessa klo 16.
Äitienpäiväkahvit.
To 25.5. Yhteinen uskomme. Helatorstain ekumeeninen tapahtuma.
Su 23.7. Kesäinen musiikkijumalanpalvelus kirkossa klo 10, mukana
Jyrki Anttila.
Lisätietoa: www.jamijarvenseurakunta.fi
KINKERIT JÄMIJÄRVELLÄ
Jämijärven seurakunta ja kinkereiden isäntäväki toivottavat kylien
asukkaat tervetulleiksi kinkereille.
Aiheena: Mitä voimme oppia Lutherilta?
Su 12.2. klo 14
KIRKONKYLÄ, Minna Haapasilta, Tykkööntie 224
To 16.2. klo 18.30 KIERIKKA – POLJA –VIHU, Anni Ritakorpi ja
Marko Sillanpää, Narvintie 29
Su 19.2. klo 15
KAUPPILA – RUUPANPERÄ, Kaisa Uurasjärvi,
Ruupanperäntie 120
To 9.3. klo 18.30 PALOJOKI – HAAVISTO, Terttu Leppänen,
Jämijärventie 839
Su 12.3. klo 15
KONTTI – PITKÄNIEMI, Mariitta ja Kyösti Lahti,
Pitkäniementie 409
To 16.3. klo 18.30 TYKKÖÖ – KUUSIJOKI, Elisa ja Juhani Jukola,
Pajunevantie 35
To 23.3. klo 18.30 SUURIMAA – SORRINPERÄ, Anneli ja Esko
Moisio, Lamminkuja 36
YLITÄ ROHKEASTI KYNNYS!

IKAALISTEN KANSALAISOPISTO
Jämijärven osasto
Kansalaisopiston talviloma on 27.2.-5.3.2017.
Yhteislauluillat kevät 2017
Jämijärven Keskuskoulu,
Seppo Sjöman
Kurssimaksu 20,00 €

110131
ti 18.00-19.30

24.1.2017-11.4.2017, 12 t
Yhteislaulua teemoilla kahvitarjoilun kera. Tervetuloa kaikki mukaan!
Kokoonnumme 24.1., 7.2., 21.2., 7.3., 21.3. ja 11.4. Mukaan mahtuu
vielä.
Kahvipussilumous kevät Jämijärvi
Jämijärven keskuskoulu, taideluokka
Leila Lepistö
Kurssimaksu 35,00 €

110475

Kasseja, mummolaukkuja, koreja, puukoreja, pannunalusia,
tarjottimia, joutsenia, kaitaliinoja jne. Malleja ompelukoneella tai
ilman, perinteisesti tai nykypäivän mukaisesti. Opettajalla runsaasti
omia malleja ja tekniikoita, joissa kuviot kohdistettuina.
Kokoonnumme su 12.2. klo 17-20, 26.2. klo 13-17, 12.3., 26.3., 9.4.
ja 23.4. klo 14-17. Huom. ajat muuttuneet aiemmin ilmoitetusta,
mukaan mahtuu vielä.
Tietotekniikan jatkokurssi Jämijärvi
349812
Jämijärven keskuskoulu, atk-luokka
Raili Haapala
Kurssimaksu 25,00 €
ti 18.00-19.30
7.3.2017-4.4.2017, 10 t
HUOM. kurssin kellonaika on muuttunut aiemmin ilmoitetusta.
Jatkokurssi sopii alkeiskurssin käyneelle tai tietokoneen peruskäytön
hallitseville henkilöille. Perehdymme tietojen ja laitteiston hallintaan:
tiedostojen tallentamiseen, järjestämiseen ja varmuuskopiointiin sekä
tärkeimpien ohjelmien käyttämiseen. Kurssilaisten toiveiden mukaan
esim. tietokoneen lisälaitteet, tekstinkäsittely, Internetin uudet
palvelut ja sähköinen asiointi. Voit ottaa halutessasi oman
kannettavan tietokoneesi mukaan. Ilmoittautuminen viimeistään
viikkoa ennen kurssin alkua.
Ajantasaisen kurssiohjelman löydät: www.opistopalvelut.fi/ikaalinen
Lisätietoja kursseista opiston toimistosta puh. 044 7301 398 tai
osastonjohtaja Marjut Saarenpäältä, marjut.saarenpaa@ikaalinen.fi
tai puh. 040 564 6041.

Teatteriretki Poriin
Lähde kanssamme Porin teatteriin katsomaan näytelmää
"Avioliittosimulaattori". Se on komedia, jossa testataan
rakkauden kestoa erilaisten luonteiden ja sukupolvien ristitulessa.
Liput on varattu to 9.3.klo 13 näytökseen. Ennen esitystä syömme
lähellä teatteria olevassa Raatihuoneen kellarissa.
Lähtö on Nesteen pihalta klo 10 ja reissun hinta on 40 €. Sitovat
ilmoittautumiset Riitalle 15.2. mennessä p. 0400 216 374
Jämijärven Eläkkeensaajat yhdistys maksaa matkan.
Samalla viikolla ti 7.3. klo 13 menemme käsityöpiiriin Aila Sällilän
tuvalle. Tehdään pääsiäiseen liittyviä käsitöitä, tervetuloa mukaan!
Jämillä lauantaina 25.2.

Perinteinen talvirieha
klo 11-15
Jämin yrittäjät ja eri yhdistykset järjestävät koko perheelle
monenlaista tapahtumaa,
korikiipeilyä, koiravaljakkoajelua, nappulahiihtoa…
Elämys kodalla ”rinneravintola”, jossa myös kunnan piste, missä voit
kertoa mielipiteesi kehitteillä olevista liikuntapuistoista keskustaan
ja Jämille.

