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Aineiston viimeinen jättöpäivä 3.4.2017
Voit jättää aineiston
• sähköpostilla, osoitteelle jamijarvi@jamijarvi.fi
• soittamalla tai tekstiviestillä p. 040 769 9189
Seuraava kuntatiedote ilmestyy 7.- 11.4.2017

KUNTAVAALIT 2017

EHDOKASLISTOJEN YHDISTELMÄ

Vaalipäivän äänestys toimitetaan sunnuntaina 9.
päivänä huhtikuuta kello 9-20. Jämijärven kunta on
yhtenä äänestysalueena ja äänestyspaikkana on
keskuskoulu, Koulutie 6.

Kansallinen Kokoomus r.p.
2 Kukkasmäki, Timo
Koulutoimenjohtaja, eläkeläinen

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.
Jämijärven kunnan keskusvaalilautakunta

Kunnanjohtajan tarinatunti Jämijärven
kunnankirjastossa ke 15.3. klo 18.00-19.00.
Tule kyselemään tai muuten vain vaihtamaan ajatuksia
ajankohtaisista asioista!

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p.
3 Gallen-Kallela, Hilkka
Eläkeläinen
4 Huhtaniemi, Jarmo
Teknikko, eläkeläinen
5 Kotaoja, Kristiina
Perushoitaja
6 Mäkelä, Pentti
Eläkeläinen
7 Rajala, Mika
Maalausasiantuntija
8 Seppälä, Olli
It-suunnittelija
9 Suoniemi, Anu
Lähihoitaja, artesaani
10 Sällilä, Lauri
Koneenkuljettaja
Perussuomalaiset r.p.
11 Hautamäki, Antero
12 Lehmussalmi, Riina
13 Leponiemi, Seppo
14 Lindström, Jouko
15 Mäkelä, Timo
16 Rudenberg, Erkki
17 Veteläinen, Akseli
18 Vuorenmaa, Juho
Suomen Keskusta r.p.
19 Alarotu, Antti
20 Hyttinen, Ilkka
21 Jokela, Satu
22 Karppinen, Antero
23 Koivumäki, Anu
24 Koivunen, Josefiina
25 Kujansuu, Anneli
26 Lahti, Johanna
27 Leppihalme, Matti
28 Lähteenmäki, Antti
29 Mansikkamäki, Raimo
30 Pihlajamäki, Reijo
31 Rajamäki, Rainer

Liikkeenharjoittaja
Ammattiautoilija
Yrittäjä
Konemies, eläkeläinen
Yrittäjä
Yrittäjä
Opiskelija
Metsäkoneenkuljettaja,
raskaskoneasentaja

36 Vallila, Riku

Sähköasentaja
Insinööri
Sosiaalialan ohjaaja, emäntä
Toimittaja, sosionomi
Terveydenhoitaja-kätilö
Opiskelija
Maatalousyrittäjä, omaishoitaja
Yliopistotutkija, maaseutuyrittäjä
Kunnallisneuvos, maanviljelijä
Maanviljelijä, huoltomies
Maanviljelijä, yrittäjä
Eläkeläinen
Maa-ja metsätalousyrittäjä,
opistoupseeri evp
Maatalousmyyjä, agrologi AMK
Sähköasentaja
Agrologi, yrittäjä
Linja-autonkuljettaja,
sementtivalimoyrittäjä
Yrittäjä

Vasemmistoliitto r.p.
37 Wallin, Mauri

Liikennöitsijä, eläkeläinen

32
33
34
35

Ranta, Tuija
Salminen, Mikko
Sorvali, Timo
Uusi-Rasi, Ari

Suomen Kristillisdemokraatit (KD) r.p.
38 Lehtiö, Helena
Kotiäiti

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: 040 769 9183 / Kirsi Leppihalme
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.
Jämijärven kunnanhallitus

Kevään viimeiset askartelu- ja yhdessäolon pajat
Jämijärven kirjaston alakerrassa (käynti Raharinteen
kautta)
ke 5.4.
klo 12.00-17.00
pe 28.4.
klo 12.00-17.00
ke 3.5.
klo 12.00-17.00

KANSALLISEN VETERAANIPÄIVÄN JUHLA
Satakunnan
kansallisen
veteraanipäivän
2017
järjestelytoimikunta järjestää Kansallisen veteraanipäivän
juhlan Cygnauksen koulun ruokalassa Porissa (Tasavallankatu 1)
TORSTAINA 27.4.2017 klo 13.30
Tilaisuuteen kutsutaan sotiemme Veteraanit puolisoineen,
Veteraanien lesket, Sotalesket, Sotaorvot ja Lotat puolisoineen
sekä veteraani- ja sotainvalidijärjestöt ja jäsenistöt
naisosastoineen mahdollisine saattajineen.
Tilaisuus aloitetaan ruokailulla ja sen jälkeen tilaisuudessa on
puheita ja musiikkiesityksiä. Kansallisen veteraanipäivän
juhlasta lähetetään seppelpartiot Satakunnan kuntien
sankarihaudoille noin kello 15.00. Jämijärven sankarihaudalle
seppeleet lasketaan myöhemmin ilmoitettavan aikataulun
mukaisesti.
Juhlan suojelijaksi on lupautunut Tasavallan presidentin puoliso
Jenni Haukio ja juhlapuheen tulee pitämään valtioneuvos Riitta
Uosukainen.
Tumma puku ja kunniamerkit.
Ilmoittautumiset 28.03.2017 mennessä kunnanviraston
keskukseen puh. 02 572970. Kunta järjestää tilaisuuteen
yhteiskuljetuksen, jonka vuoksi ilmoittautumisen yhteydessä
tulee mainita kyydityksen nouto- ja paluupaikka. Ilmoittakaa
samalla erityisruokavaliot ja mahdollisesti pyörätuolia käyttävät.
Tervetuloa!
Jämijärven kunnanhallitus

JÄMIJÄRVEN SOTAVETERAANIT JA KANNATTAJA
JÄSENET
Vietämme iltapäivää osuuspankilla ti 28.3. klo 14.00
alkaen. Tilaisuus on ”riistanmakuinen”.
Valmistellaan matkaa maakunnallisen veteraanipäivän
juhlaan Poriin ja keväiseen rosvopaistitapahtumaan
Turkuun. Samalla päätetään kaatuneiden muistopäivän
järjestelyistä.
Ohjelmaan otetaan mukaan vanhanajan arpajaiset.
Tervetuloa!
Sot.ver. pj. Rainer Rajamäki
p. 040 507 2041

VETERAANIKUNTOUTUS
Jämijärven kunnanhallitus julistaa rintamatunnuksen
omaavien henkilöiden haettavaksi kunnan järjestämän
kuntoutuksen.
Hakulomakkeita saa kunnanviraston keskuksesta.
Hakemukset tulee palauttaa 31.3.2017 mennessä,
osoite: Jämijärven kunta, Peijarintie 5 A, 38800 Jämijärvi.
Tiedustelut puh. 040 769 9185 Anne Ranta.
JÄMIJÄRVEN KUNNANHALLITUS

ETKÖ SAA KUNTATIEDOTETTA?
Liity kuntatiedotteen postituslistalle
ilmoittamalla nimesi ja osoitteesi
Jämijärven kunnan keskukseen
soittamalla, tekstiviestillä tai
sähköpostilla.
p. 040 769 9189
jamijarvi@jamijarvi.fi

KYLÄRAHA
Jämijärven kunnanhallitus julistaa v. 2017 kylärahan
haettavaksi. Raha on tarkoitettu keskustaajaman
ulkopuolella kylien toiminnasta vastaaville jämijärveläisille
tahoille (kyläyhdistykset yms). Rahaa voi hakea sekä
toimintaan että investointeihin.
Vapaamuotoiset hakemukset on toimitettava Jämijärven
kunnanhallitukselle viimeistään 31.3.2017. Liitteeksi
tarvitaan yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2016.
Niiden hakijoiden, jotka saivat kylärahaa v. 2016, on
lisäksi tehtävä selkoa siitä, miten viime vuoden rahat on
käytetty.

KIEHTOVA SANATAIDEILTA KIRJASTOSSA
to 30.3. klo 18-20
Satakunnan sanataiteen läänintaiteilija
KAROLIINA SUONIEMI
kertoo mukaansatempaavasti, mistä sanataiteessa on
kyse, jakaa vinkkejä ja ideoita myös omien tarinoiden ja
muistojen kirjalliseen tallentamiseen.
Ole utelias ja tule kuulemaan, mistä on kyse.
Sinun ei tarvitse tietää, osata tai olla kirjoittamis- tai
lukemisharrastaja.
UTELIAISUUS RIITTÄÄ
Tilaisuus alkaa kahvilla ja pienellä purtavalla.

Lisätietoja maaseutusihteeriltä.

Tervetulotoivotuksin,
kirjastotoimi ja lukupiiriläiset

Jämijärven kunnanhallitus
KESÄLEHTI

KIRJASTO
Näyttely: Elisa Lähteenmäen tölkinnipsukäsitöitä
1.3.-31.3.2017
Elisa Lähteenmäen tölkinnipsuista tekemiä laukkuja,
koruja ja vöitä näytteillä kirjaston vitriinissä.
Opi käyttämään e-lehtiä ke 15.3. klo 14.00-15.00
Kirjasto opastaa e-lehtien käytössä. Ennakkotietoja tai taitoja ei tarvita. Tabletilla tai tietokoneella voit eMagzpalvelussa lukea monia aikakauslehtiä, joita ei kirjastoon
tule paperisina, esimerkiksi Hyvä terveys, Me naiset,
Kauppalehti, Meidän mökki, Auto Bild Suomi, Seiska…
Tule kokeilemaan! Huhtikuussa on tulossa sama opastus
ilta-aikaan.
Kirjastossa on langaton verkko. Pyydä salasana
lainaustiskiltä.
Langattomassa verkossa voit lukea omalla laitteella
kirjaston e-lehtiä.
Lukupiiri ke 22.3.2017 klo 16.00-17.30
Jokainen esittelee itse valitsemansa kirjan.
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
Satakirjastot perivät maksamattomia maksuja
tehostetusti 30.1.2017 alkaen. Lainauskieltoon joutuvat
kaikki asiakkaat, joilla on maksuja. Lainausoikeuden saa
takaisin maksamalla kaikki maksut.

Jämijärven kunnan kesälehti ilmestyy viikolla 19 ja se
korvaa kuntatiedotteet ajalta toukokuu-elokuu.
Kesälehteen pääsevät mukaan nyt myös yritykset.
Julkaisu on värillinen ja kooltaan A4. Lehtiä tulee myös
jakoon ja PDF-muotoisena kunnan nettisivuille.
Yhdistyksille lehdessä ilmoittaminen on
kuntatiedotteen tapaan maksutonta.
Yritysten hinnat alla. Mainosten lisäksi niin yhdistykset
kuin yrityksetkin voivat kirjoittaa sekä kuvata
kuntatiedotetta laajemmin kesälehdessä toimintaansa.
Kirjoita siis muutama rivi yhdistyksestä/yrityksestäsi,
esittele mitä uutta teillä on, mitä olemme unohtaneet,
mitä emme teistä tiedä ym. Laita mukaan myös kuvia
toiminnastanne, joita voisimme käyttää jutun lisäksi itse
lehden värittämiseen. Toiveissa on iloisia ihmisiä ja
tekemisen meininkiä! Voit myös pyytää meitä kunnasta
jutun tekoon, pyynnöt sähköpostiin Lellelle
(leena.saloniemi@jamijarvi.fi). Kooltaan juttu/toiminnan
ilmoittaminen tulee olemaan yhdistyksille maksimissaan
½ sivua, jos haluatte enemmän palstatilaa käytetään
yritysten hinnastoa. Yrityksille hinta mainoshinnan
mukaisesti niin, että aina ostaessasi esim. 1/4 osa sivun
saatkin jutun ja kuvien kanssa tilaa tuplaten eli tässä
tapauksessa lehdestä ½ sivua. Toimitus pidättää
oikeuden muokata toimitettua aineistoa.
Mainoshinnat:
1/8 sivu 80 €, koko (lev.*korkeus) 83mm*60 mm
1/4 sivu 120 €, 83*122
1/2 sivu 160 €, 170*122
1/1 sivu 200 € 170*250
Hinnat sisältävät alv 24%.
Mainoksen ja juttumateriaalin tulee toimittaa sähköpostilla
osoitteeseen jamijarvi@jamijarvi.fi 10.4.2017 mennessä.
Otsikoksi tulee laittaa KESÄLEHTI (kyseessä pelkkä
mainos), KESÄLEHTI+JUTTU (mainos+kuvat+tarinaa).

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
7.4.
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!!
TOIMINTA-AVUSTUKSET ON HAETTAVISSA
UUSITULLA LOMAKKEELLA JA OHJEISTUKSELLA
31.3.2017 KLO 14.00 MENNESSÄ JÄMIJÄRVEN
KUNTA, VAPAA-AIKATOIMI. Jämijärven kunta jakaa
toiminta-avustuksia vuosittain erilaisille yhdistyksille,
järjestöille sekä yksityisille harrastelijoille, joiden
kotipaikkakunta on Jämijärvi. Kohdeavustusta voi hakea
myös ulkopaikkakuntalainen yhdistys, joiden jäsenenä
samassa jaostossa/ikäryhmässä/osastossa on vähintään
kolme jämijärveläistä jäsentä. Vuodesta 2017 alkaen
Jämijärven kunnan vapaa-aikalautakunta jakaa kaikki
avustukset lukuun ottamatta kunnanhallituksen
myöntämää veteraanitoimikunnalle osoitettua
rintamamiestunnuksen omaavien ja lottien
kuntoutusavustuksia sekä kylärahaa. Kaikki kunnan
toiminta-avustusta hakevat tahot täyttävät
hakulomakkeesta vähintään kolme ensimmäistä sivua
sekä viimeisen sivun tai muuten hakemusta ei voida ottaa
huomion avustuksia jaettaessa. Lomakkeen täyttämiseen
saa apua kunnanvirastolta vapaa-aikasihteeriltä. Myös
kohdeavustukset jotka ovat isompia kokonaisuuksia ja
tulevat maksamaan Jämijärven kunnalle enemmän kuin
tässä ohjeessa on taulukossa osoitettu kuuluvat
Jämijärven kunnanhallituksen ratkaisuvaltaan. Vapaaaikalautakunta pidättää oikeuden perustelluista syistä
poiketa näistä ohjeista.
OHJEET JA HAKULOMAKE LÖYTYY ERIKSEEN
KOTISIVUILTAMME TAI NOUDETTUNA
KUNNANVIRASTOLTA TAI PYYDETTÄESSÄ MYÖS
SÄHKÖPOSTITSE.
TOIMINTA-AVUSTUKSET HAETTAVISSA 31.3.2017
KLO 14.00 MENNESSÄ
KOHDEAVUSTUKSET KOKO VUODEN
OHJEET JA HAKEMUKSET LÖYTYVÄT:
/kunta/vapaa-aika/avustukset

Jämijärven kunta on vuokrannut Pikku-Itävallan
Korsuretket Oy:lle.
Pikku-Itävallan ja Mielahden keittokatoksen varaukset
myynti@korsuretket.fi tai 040 578 6580.

Kunnasta 5.3.2017 mennessä tehdyt varaukset vuodelle
2017 pysyvät voimassa myös hintojen osalta, mutta
muuten 6.3.2017 alkaen seuraavat viisi vuotta yrittäjä
määrittelee Pikku-Itävallan hinnaston.
Mielahden keittokatoksen käyttö on ilmaista, mutta
valvottua ja varaukset tulee tehdä Korsuretkien kautta.
Jämijärveläisille yhdistyksille Pikku-Itävallan
majoitusvarauksen yhteydessä Korsuretkien
ohjelmapalveluista -10 %.
Pikku-Itävallan vuokraukseen kuuluu kesästä alkaen
sisäänpääsy yhdelle henkilölle kesällä aukeavaan
kiipeilypuistoon.
Kesän aikana mökin käyttöön tulee myös laituri.
Pikku-Itävalta toimii jatkossa hyvinvointi- ja
aktiviteettipaketit kärkituotteenaan, mutta sitä voi
edelleen varata omiin juhla- ja majoitustilaisuuksiinkin.
Jämijärven vapaa-aikatoimi kiittää asiakkaita kuluneista
vuosista ja toivottaa yrittäjälle menestyksellistä jatkoa
asiakkaidemme ja Pikku-Itävallan parissa!
PÄIVÄTANSSIT JÄMI AREENALLA
4.4. klo 14.00 alkaen Jämi Areenalla Lasse Pihlajamaan
sävelistä konsertti.
Konsertin jälkeen Jämijärven eläkeliitto tarjoilee ilmaiset
kahvit.
Päivä jatkuu tanssien merkeissä Jämijärven Pelimannien
tahtiin klo 18 asti.
Liput 12 €
Järjestelyistä vastaa
Jämijärven vapaa-aikatoimi

JÄMIJÄRVEN VPK TIEDOTTAA!
Jämijärven VPK on perustamassa palokuntaan tuki- ja
veteraaniosastoa.
Osaston perustamiskokous pidetään keskiviikkona
29.3.2017 klo 18.00 alkaen Kirjaston alakerrassa
”Kipinäkellarissa”
Asiasta kiinnostuneet ja palokunnassa toimineet
tervetuloa kokoukseen.
Petri Ylikoski
Jämijärven VPK:n päällikkö

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 23.3.
to 6.4.
to 20.4.
to 27.4.

pe 12.5.
ke 24.5.

HUOM päivä
HUOM päivä

Tervetuloa entiset ja uudet osallistujat.
Palvelutalolla kevyttä tuolijumppaa
Jumpan ohjaa Sirpa Ervelä
to 6.4. klo 10.00
to 11.5. klo 10.00
Vapaa pääsy
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!
Jämijärvi-Seuran sääntömääräinen kevätkokous
Raharinteellä ma 27.3. klo 18.00. Tervetuloa!
Jämijärvi-Seuran jäsen voi ostaa ennakkoon Lellen
kautta lipun pe 21.7. klo 19.00 Jämi Areenalla
pidettävään konserttiin ”Lauluni aiheet”. Konsertissa
esiintyy Arja Koriseva ja Jyrki Anttila Kimmo Leppälän
johtaman orkesterin kera. Lippu maksaa 25 eur,
tanssilipun kanssa 35 eur (normaalihinta 33,50/43,50).
Lippuja voi ostaa yksi/jäsen. Tansseissa edellisten
lisäksi Aki Alamikkotervo ja Heidi Pakarinen. Sitovat
ilmoittautumiset Lellelle 15.6. mennessä.

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
tapahtuma-aikaa 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 JämijärviSeuran 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.
Jämijärven Reservinupseerit ry
VUOSIKOKOUS
ma 20.3.2017 klo 18.30 Tapio Kemillä
Kahilaluomantie 513 Suurimaa
- Kokousasiat
-Ilma-aseammunta
Iltapala

Tervetuloa!

Vihun Vesiosuuskunnan varsinainen
OSUUSKUNTAKOKOUS
pidetään Möökelissä su 23.4.2017 klo 12.00.
Käsitellään 16 §:n osuuskuntakokoukselle määräämät
asiat.
Hallitus kokoontuu klo 11.45.
Hallitus

MLL Jämijärvi järjestää retken

Duudsonit Activity Parkkiin Seinäjoelle lauantaina

Tykköön seudun kyläyhdistys tiedottaa

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

KESÄTÖIHIN TYKKÖÖN KESÄKIOSKILLE!
Sinä nuori, alle 18 v., jos olet kiinnostunut kioskimyyjän
työstä ja olet palvelualtis, ota yhteyttä!
p. 050 3640176, leenak@tykkoo.com

Perinteiset Nappulahiihdot täyttää tänä vuonna 60

KEVÄTTORI
lauantaina 29.4.2017 klo 10.00-13.00 Tykköön kylätalolla
Myyntipöytävaraukset, p. 0503640176 tai
leenak@tykkoo.com Tervetuloa!

vuotta.
Juhlavuoden kisat hiihdetään perjantaina 17.3
Jämin hiihtotunnelissa.
Sarjat kaikille alle kouluikäisille, eli eskarit pääsevät vielä
mukaan hiihtämään.
Ilmoittautuminen alkaa klo 16.30 ja hiihdot klo 17.00.
Kaikki palkitaan, Tervetuloa mukaan!
Järjestäjä MLL Jämijärvi

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!

Tulevat tapahtumat:
PÄÄSIÄISVALKEAT
lauantaina 15.4.2017 klo 18.00 Tykköön kylätalolla.
Lapsille ohjelmaa, grillimakkaraa, pullakahvit ja kokko!
Tervetuloa viettämään mukavaa lauantai-iltaa!

TYKKÖÖN SEUDUN KYLÄYHDISTYS RY
GLUTEENITONTA LEIVONTAA -KURSSI
Tule valmistamaan erilaisia gluteenittomia leivonnaisia
Keskuskoulun opetuskeittiölle
tiistaina 21.3. kello 17.30
Tarvikemaksu 5 – 10 €
Ohjaaja Lounais-Suomen Martoista Sari Raininko
TERVETULOA !
Järj. Jämijärven Martat

JÄMIJÄRVEN SEURAKUNTA

SPR:n Jämijärven osasto tiedottaa

Ristin tie – pääsiäiskuvaelma hiljaisella viikolla kirkossa
tiistaina 11.4. klo 18.30
torstaina 13.4. klo 9.30 lapsille
Uudet ja vanhat talkoolaiset - tulkaa mukaan tekemään
Ristin tie – näytelmää. Suunnittelua ja tehtäväjakoa
kirkossa ti 21.3. klo 18. Tervetuloa!

Virkistysleiri 3-.7.7.2017

Raamattuviikonloppu Luterilaisen uskonkäsityksen
lähteillä La 18.3 klo 10 – su 19.3. klo 15
seurakuntakodilla. Mielenkiintoisella tavalla luennoi TT
Eero Junkkaala.
Kummikirkko 26.3. klo 10 on kaikenikäisten lasten ja
kummiensa sekä perheidensä ja läheisten yhteinen
kirkkohetki. Jumalanpalveluksen jälkeen keittolounas
seurakuntakodilla - ruoan tarjoaa Lions Ladyt - sekä
kummeille ja lapsille vielä mukavaa yhteistä puuhaa.
Päivän teemana iltarukous.

Tule mukaan!
Lähde mukaan Pihka-leirille
Pihka on telttaleiri Hollolassa 24.-28.7.2017: seikkailuja,
veneilyä, nikkarointia ja jännittäviä pajoja, yhdessä
vietettyjä iltaohjelmia ja tietenkin uimista sekä hyvää
ruokaa vatsan täydeltä!
Leiri on tarkoitettu 3.-7.-luokkalaisille tytöille ja pojille.
Leirille odotetaan noin 200 leiriläistä. Leirin hinta 65e
perheen ensimmäiseltä lähtijältä ja sisaruksilta 45e.
Kysele lisää ja ilmoittaudu Virpi Haville viimeistään 6.4.
p. 040 804 9646 tai sähköpostilla virpi.havi@evl.fi.
Laita jo kalenteriin myös perinteinen kesäleiri
(päiväleiri) vanhassa pappilassa 26.-27.7. 1-4luokkalaisille.

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 lähtijät.
Ensisijalla ensimmäistä kertaa osallistuvat.

TORITAPAHTUMA
la 25.3. klo 10-14 Jämijärvellä
Tule tutustumaan ehdokkaisiimme,
kyselemään ja keskustelemaan.
Kahvitarjoilu.
Järj. Jämijärven Työväenyhdistys ry
Tutustu ehdokkaisiimme
www.sdpjamijarvi.com
www.facebook.com/sdpjamijarvi

