
  
 
 
 
 

JÄMIJÄRVEN KUNNAN KUNTATIEDOTE 5/2017 
Joka talouteen Jämijärvellä jaettava kunnan tiedote 

Kunnanvirasto p. 02 572 970 
Sähköpostiosoitteet:     jamijarvi@jamijarvi.fi 

etunimi.sukunimi@jamijarvi.fi 

 

Kunnanjohtajan tarinatunti Jämijärven 
kunnankirjastossa ke 27.9. ja 18.10. klo 18.00-19.00.  
 

Tule kyselemään tai muuten vain vaihtamaan ajatuksia 
ajankohtaisista asioista! 

 
 
Nuorisovintin toiminta on siirtynyt alakertaan ja on 
avoinna: 
ti ja to 17-21 
pe ja la 19-22 
Yökahvilat syksyllä 13.10. / 10.11. / 15.12. klo 18-24 

 

********** 
16.9.2017 klo 15.00-18.00 koko perheelle tapahtumaa 
Nuorisotilan pihamaalla ja sisällä. 
Yhdistykset voivat tulla alueelle esittelemään omaa 
toimintaansa.  
Mahdollisuus myös tienata rahaa yhdistykselle! 
Ilmoita toimintosi ja tarkemmat tiedot vapaa-
aikasihteerille jonna.haavisto@jamijarvi.fi.  
Yhdistykset voivat esim. paistaa lettuja, myydä kylmänä 
makkaraa, vuokrata makkaranpaistoon tikkuja, ohjata 
liikuntaa, järjestää onnenpyörää mitä nyt keksittekin! 
Jämijärven kunta, vapaa-aikatoimi ottaa paikalle lapsille 
suunnatun esiintyjän sekä tarjoaa kahvit, mehut ja tulet 
grillikatoksessa. 
Mukana ainakin Jämijärven Miilunvartijat, Jämijärvi-
Seura ja MLL Jämijärven paikallisosasto. Varaa mukaasi 
pientä rahaa mahdollista yhdistyksien varainhankintaa 
varten.  
Tapahtumassa esitellään koulun ja nuorisotilan välissä 
olevat uudet leikki/liikuntavälineet. Paikalla alakoulun 
pihalla on LASTEN LIIKENNEKAUPUNKI klo 15-18, seuraa 
ilmoittelua facebookista, sillä jos luvataan oikein 
huonoa keliä, liikennekaupunki siirretään koulun saliin. 
 

********** 

Kuntalaisten käyttöön on hankittu grillikatos. 
Ota omat grillihiilet mukaan. Katos löytyy Nuorisotilan 
läheisyydessä, Peijarintie 3, kaupan varaston takaa, 
tekonurmikentän vierestä ja tulee palvelemaan myös 
luistelemaan tulevia talvella. 
Antoisia hetkiä! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuntokortissa voittaneet: 
kuntosalilahjakortti (70€) - Tuula-Maija Lepistö 
Pyöräilytapahtumiin polkupyörällä tulleet: 
lahjakortti seikkailupuistoon – Wiljami Kenttä 
tuubihuivi – Susanna Ylikoski, Jani Tunturi 
 
Haastepyöräilyssä voittaneet: 
Reppu – Ari Kauramäki 
T-paita – Satu Holopainen 
Sukat – Pentti Palojoki, Aino Linnamäki, Antti Välimaa, 
Sisko Kauramäki, Sirpa Seppä, Janika Virtanen, Jussi 
Lehtonen, Jarmo Mikkola, Jani Laihokari, Kaisa Mukkala, 
Juha Rantanen 
Tuubihuivi – Minna Haapasilta 
Palkinnot voi noutaa kunnanvirastolta lokakuun 
loppuun mennessä. Mikäli jotakin palkintoa ei noudeta  
tuohon mennessä se menee uudelleen arvontaan 
toisessa yhteydessä. 

********** 

Olettehan huomanneet uudet ryhmämme? 
 
Palvelutalolla kevyttä  tuolijumppaa ja pelejä  
joka 2. torstai klo 10.00 (14.9 – 21.12.2017). 
Palvelukodin ulkopuolisetkin voivat osallistua 
mm. omaishoitajat tai vanhukset.  
Asiakkailta ei peritä maksua. 
 
Seniori-ryhmä  Fysioterapiapalvelu Sirpa Ervelän 
toimipaikassa, Jämijärventie 28 C 2. 
Ryhmä kokoontuu keskiviikkoisin klo 10.00  
(23.8.- 13.12.2017 välisen ajan, EI VIIKOLLA 38) 
 
Sisältää tasapainon harjoittamista sekä kuntopiiriä, 
jossa jokainen saa tehdä oman kunnon mukaan. 
Tässä ryhmässä on maksu 6 € asiakkaalta.  
 
Järj. Jämijärven vapaa-aikatoimi ja Fysioterapiapalvelu 
Sirpa Ervelä. 
Lisätietoja: Sirpa Ervelä puh. 0400 831646  
sirpa.ervela@gmail.com 
www.sirpaervela.com 
 
 

Kuntatiedote 6/2017 
Aineiston viimeinen jättöpäivä 29.9.2017 
Voit jättää aineiston 
 • sähköpostilla, osoitteelle jamijarvi@jamijarvi.fi 
 • soittamalla tai tekstiviestillä p. 040 769 9189 
 

Seuraava kuntatiedote ilmestyy 6.-10.10.2017 
 

 

mailto:jonna.haavisto@jamijarvi.fi
mailto:sirpa.ervela@gmail.com
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Jämijärven vapaa-aikatoimi on 
hommannut kuntalaisten 
lainattavaksi liikuntavälineitä. 
Omalla kirjastokortillasi saat  
lainata välineitä Jämijärven 
kirjastosta. Otamme vastaan myös 
vinkkejä, millaisia välineitä 
haluaisit kokeilla käytännössä 
kotonasi, eli tarkoituksena on 
laajentaa välinevalikoimaa 
myöhemmin. Kirjastosta saa mm. 
sählymailoja ja pallot, mikäli haluat 
pelata Panna-Areenalla iltaisin, 
myös jalkapallo löytyy. 

********** 
                                                                                                                                                                                                                                        
Yhdistyksille annetaan ilmaista käyttöaikaa Jämi 
Areenalla entiseen tapaan. Vuoroa tulee anoa 15.9. 
mennessä. Ehdot pysyvät myös entisellään eli 
mahdollisten maksullisten varauksien tullessa 
yhdistyksien vuorot peruuntuu.  
Vapaa-muotoiseen hakemukseen laitetaan 
yhdyshenkilön nimi, puhelinnumero ja sähköposti, sekä 
mahdollinen ajankohtatoive.  
Vuoron pituus on 45 min-1,5 h riippuen hakijoiden 
määrästä. 
Jämijärven vapaa-aikatoimi. 

********** 

 
LIIKUNTAKERHO LAPSILLE keskuskoulun liikuntasalissa 
TORSTAISIN 
Toimintakaudeksi on suunniteltu viikot 35-49 (ei vko 43) 
sekä 2-20 (ei vkot 9, 13, 19)  
Ohjaajaksi tulee Venla Haapaniemi. Kaksi ryhmää, 
 5-8-vuotiaat klo 18.15 – 19.00 ja 
 9-12-vuotiaat klo 19.15 – 20.15. 
Osallistumismaksu syksy/kevät yhteensä on 30€/hlö. 
Ilmoittautumiset ja maksut kunnanvirastolle. 
Liikuntakerhossa ollaan hyvällä säällä pihalla, koulun 
läheisyydessä. Jokainen osallistuja saa itselleen pienen 
repun, jonne laitetaan pyyhe ja juomapullo. Kerhossa 
tutustutaan erilaisiin lajeihin, sekä liikutaan erilaisten 
pelien ja leikkien mukana. Mukaan yhteen kerhoon 
pääsee enintään 15 lasta. 
 
 
 
 
 
 

 

********** 

Jämijärvi-Seuran sääntömääräinen syyskokous 
Raharinteellä to 28.9. klo 17.30.       Tervetuloa! 

KIRJASTO 
 
Poistomyynti maanantaina 25.9. alkavalla viikolla 
Poistettuja kirjoja, aikakauslehtiä ja äänilevyjä myydään kirjastossa  
ma 25.9. - pe 29.9. Hinnat: aikuisten kirjat 1 €, lasten ja nuorten kirjat 0,50 €, 
lehtivuosikerrat 1 €, äänilevyt 1 € (maksu käteisellä).  
Myös ilmaisia poistettuja kirjoja. 
 
Liikuntavälineitä lainaksi kirjastokortilla 
Vapaa-aikatoimi hankki kirjastoon lainattaviksi liikuntavälineitä, joita voi 
lainata kirjastokortilla. Liikuntavälineet ovat 2 selätintä, säädettävät 
sauvakävelysauvat, 8 sählymailaa, 8 sählypalloa ja jalkapallo. 
 
Julistenäyttely Punaisen Ristin toiminnasta 
Näyttely jatkuu ainakin syyskuun ajan, jaossa myös esitteitä. 
 
Aineiston varaaminen ilmaista 
Tiesitkö, että kaikkien Satakirjastojen aineiston varaaminen on nykyään 
ilmaista (noutamaton varaus 1 €)? Varaamasi aineiston voit lainata 
Jämijärven kirjastosta. 
 
Hyllyjärjestystä on muutettu 
Runot ja näytelmät löytyvät nyt käsikirjastohuoneesta (saa lainata), aikuisten 
sarjakuvat ja musiikkiaiheiset tietokirjat DVD-osaston läheltä, taide-, 
valokuvaus- ja muotoiluaiheiset kirjat lehtien läheltä. Muitakin pienempiä 
muutoksia on tehty. Opasteiden uusiminen on kesken. 
 
Lukupiiri ke 27.9.2017 klo 16.00-17.30 
Keskustellaan Jenni Haukion kokoamasta runokirjasta Katso pohjoista 
taivasta (suomalaista runoutta) ja Orhan Pamukin omaelämäkerrallisesta 
kirjasta Istanbul: muistot ja kaupunki. Tervetuloa uudetkin lukupiiriläiset! 
Voit osallistua lukupiiriin, vaikka et olisi lukenut kirjoja. 
Ohjaajana Marita Frigård (puh. 045 843 7477) 
 
Kirjastossa on langaton verkko. Pyydä salasana lainaustiskiltä. 
Langattomassa verkossa voit lukea omallakin laitteella kirjaston e-lehtiä. 

 
RUNOPIIRI 
 
JÄMIJÄRVEN KIRJASTOSSA 
 
ALKAA to 19.10.2017 klo 17.30 - 19.00 
 
Luemme piirissä eri kirjailijoiden runoja. Keskustelemme 
niiden tuomista ajatuksista, tunteista, ajankohtaisuudesta, 
omista tulkinnoistamme (on vain oikeita tulkintoja )...jne. 
Kukin voi myös tuoda piiriin(kirjoista, lehdistä, radiosta, 
TV:stä, netistä...) löytämänsä tai itse kirjoittamansa runon. 
Voimme halutessamme toki myös valita yhteisen runokirjan 
luettavaksi seuraavaan tapaamiseen tai olla valitsematta. 
Rakennamme runopiiristä oman näköisemme. Muuta 
sääntöä ei ole kuin, että runoista on kysymys. 
 
Lukupiiri kokoontuu yhdessä sovittuna aikana kerran 
kuukaudessa. 
 
Runopiirin ohjaaja 
Marita Frigård 
045-8437477 

********** 
 
PAKKA-TOIMINTAMALLI 
Karviasalissa tiistaina 19.9.2017 klo 9.00-11.00 
Kutsu koskee kaikkia yhteisön jäseniä ja sillä tavoitellaan laajaa 
yhteistyöverkostoa ja kanssatoimijoita yhteisen tavoitteen 
saavuttamiseksi. Pakka-toimintamalli on paikallista yhteisöön 
vaikuttamista alkoholi- ja päihdehaittojen vähentämiseksi. Mietitään 
alkoholin, tupakan ja rahapelien saatavuuden kysymyksiä yksilöön ja 
yhteisöön vaikuttamisen ja viestinnän keinoin sekä sovitaan 
konkreettisia Pakka-toimenpiteitä. Yhteinen ote luo turvallista ja 
vastuullista toimintaa.  
Ilmoittautumiset ja mahdolliset allergiat 11.9.2017 mennessä 
Jenni.Lahtinen@eposa.fi p. 040 652 4204 

 



KUNTOSALIOHJAUKSET ELÄKELÄISILLE 
  
Yleensä parittoman viikon keskiviikkona klo 8.30 - 10.00. 
 
ke 27.9.  aika jo Kesälehdessä 
ke 11.10. 
ke 25.10 
ke  8.11. 
ke 15.11. HUOM! Parillinen viikko 
TO  7.12. HUOM! päivä 
ke 20.12. 
 
HUOM! Kuntosali (Kunnantalon alakerrassa) on 
ilmainen jämijärveläisille eläkeläisille  
ma - su klo 6.00 - 10.00 välisenä aikana. 
 
Ohjaaja 
Marita Frigård 
045-8437477 

 
********** 

 
PoSa/ Jämijärven peruspalvelukeskus TIEDOTTAA 

 ke 13.9.2017 klo 12 alkaen terveysasema on 

suljettu henkilökunnan ulkoiluiltapäivän 

vuoksi. Sovitut ajanvaraukset hoidetaan. 

Puhelut ohjautuvat PoSa:n vaihteeseen. 

ENNAKKOTIEDOTE AJANVARAUKSESTA 

 PoSa:n  peruspalvelukeskuksien: Jämijärvi, 
Honkajoki, Karvia, Pomarkku, Siikainen  
AJANVARAUKSESSA OLLAAN SIIRTYMÄSSÄ    
YHTEISEEN TAKAISINSOITTO JÄRJESTELMÄÄN. 
Tarkemmin asiasta ilmoitetaan 
paikallislehdissä, ppk:ssa sekä PoSa:n 
nettisivuilla lähempänä ajankohtaa. 

 
 

Satakunnan Syöpäyhdistys TIEDOTTAA 
Onko rintaproteesisi vääränkokoinen, rikkoutunut, tai 
käytössä kulunut? 
KE 11.10.2017 on mahdollista uusia proteesi Jämijärven 
terveysasemalla. 
Varaathan ajan p. 044-5927400 Satakunnan 

Syöpäyhdistys/ Päivi Horppu 

 

 

Suomen Punaisen Ristin Jämijärven Osaston 
sääntömääräinen syyskokous Hopearinteen 
kerhohuoneella ma 9.10 klo 19.00. 
Tervetuloa! 

 

 

Kesälehden kisan arvonnassa onni suosi Tuija 
Vainionpää-Seilaa. Palkinto toimitettu 
henkilökohtaisesti. Onnea! 

Avoimet Pihat kohdebongauksen arvonnassa 
onni suosi Tuula-Maija Lepistöä. Palkinto 
toimitettu henkilökohtaisesti. Onnea! 

********** 

Jämi markkinoiden arvauskilpailun oikeat vastaukset: 
1. Solmut 

a) merimiessolmu 

b) paalusolmu 

c) siansorkka 

2. Käpyjen määrä: 59kpl 

3. Veden määrä: 1,35l 

4. Lehdet 

a) vaahtera b) haapa 

c) tammi 

5. Teltat 

a) kupoliteltta 

b) puolijoukkueteltta 

c) Niger-teltta 

6. Kahvipannun paino: 1339g 

7. Narua kerässä: 27m 

8. Karttamerkit 

a) maantie 

b) kivi 

c) louhikko 

d) kaivo 

Eniten lähelle osuneita arvauksia ja hyppynarun voittivat: 

Konsta Ylikoski, Petri Ylikoski, Sanna Mattila. 

********** 

 

Tervetuloa ”Ilon iltapäivään” 
ke 13.9. klo 14.00 

Jämijärven seurakuntakodille 

Tule kuuntelemaan mukaansatempaavasti tarinoivaa Tapani 
Huhtalaa. Tapani Huhtala on rikosylikonstaapeli evp. ja puhuu 
meille siitä, mitä tapahtuu kun läheinen katoaa tai jotain 
muuta ikävää tapahtuu. 

Vapaa pääsy. 

Kahvitarjoilu, jonka vapaaehtoinen 
kahviraha lahjoitetaan 
Nälkäpäiväkeräykseen. 
Tilaisuudessa myös mahdollista ostaa Nälkäpäivälimppuja.  

Suomen Punaisen Ristin Jämijärven Osasto  
ja Jämijärven seurakunta  

                                                                                          
Jämijärvi-Seura tekee esityksen yhteistyössä 



Jämijärven keskuskoulun kanssa 
Itsenäisyyspäivän juhlaan 5.12. Jämi 
Areenalle. Mukaan tarvitaan monia 
käsipareja. Tarjolla mm. puvustusta, 
rekvisiitta- ja välinehuoltoa sekä 
pienrakentamista. Ilmoita halukkuutesi 
Lellelle. Myös muutamalle innokkaalle ja 
sitoutuvalle lapselle/nuorelle tilaa 
roolituksissa.  

Rohkeasti mukaan, meillä on aina kivaa! 

leena.saloniemi@cenrum.cz 
p. 040 7663 66 
 

********** 

SAUNAILTA! 

Vihun Kyläyhdistyksen saunailta kyläläisille ja 
toiminnassa mukana olleille 

perjantaina 22.09.2017 alkaen klo 17.00 
Vähävihun mökillä. 

Tarjolla ruokaa ja juomaa. 

TERVETULOA ! 

VIHUN KYLÄYHDISTYS RY 

 

Jämijärven Martat järjestää yhdessä 

Jämijärven vapaa-aikalautakunnan kanssa 
 

SIENIRETKEN 
 

Jämillä sunnuntaina 17.9.2017 

 

Kokoontuminen klo 13.00 Jämin hiihtohissillä. 

Ota mukaan sienikori ja -veitsi. 

Opastamassa Sari Raininko 
Lounais-Suomen Martoista. 

 

KAIKKI SIENISTÄ 

KIINNOSTUNEET MUKAAN! 

 
Kahvitarjoilu! 

 

TERVETULOA! 
 

 

Mll Jämijärvi järjestää 

retken Lielahteen Leo's Leikkimaahan 

lauantaina 7.10. 

 
Lähtö klo 10.00 Jämijärven Nesteeltä ja paluumatkalle Lielahdesta 

lähdemme klo 16.00. 

Yhdistys tarjoaa bussikuljetuksen, lipputuotteen ja ruokailut jokainen 

maksaa itse. Mikäli lähtijöitä on tarpeeksi, mahdollisuus 

ryhmäalennukseen. (Ilmoitamme tästä lähtijöille erikseen) 

 

Lisätietoja kohteesta www.leosleikkimaa.fi 

 

Ilmoittautumiset viimeistään 30.9 tekstiviestillä  

numeroon 040-4122403/Krista 

 

********** 
 

Tervetuloa avoimeen kerhoon!! 
 

Jatkamme avoimen kerhon toimintaa Esiopetus Tykköön tiloissa 
syyskuulla. Toimintaa on klo 8.45-11.15 välisenä aikana.  
Mukaan voi varata pienet eväät. 
Voit tuoda lapsesi ja lähteä asioille tai olla perheen kanssa mukana. 
Toiminta on maksutonta. Sään mukainen varustus, sillä ulkoilemme 
myös.  
Toiminta koskee niitä lapsia, jotka eivät osallistu kunnalliseen tai 
yksityiseen kunnan tukemaan varhaiskasvatukseen. 
Ilmoittauduthan etukäteen p. 050 577 6323 (Leena Peurala). 
 
Kerhopäivät: 
Syyskuu   Lokakuu   Marraskuu  Joulukuu  
15.9.           6.10          3.11           1.12. 
22.9          13.10        10.11           8.12. 
29.9.         20.10        17.11 
                                  24.11 
       

********** 
HAPANLEIPÄJUURIPAJA  
 
Vaaleaa leipää hapanjuurella 
to 5.10.2017 klo 17-22 Tykköön kylätalolla 
Ohjaajana Eliisa Kuusela 
Hinta 60 €/hlö, työpajaan kuuluu kaikki tarvittavat 
välineet ja tarvikkeet sekä tuki omassa FB-ryhmässä pajan 
jälkeen. 
 
Ilmoittautuminen p. 050 3640176/Leena 
 
Olet lämpimästi tervetullut! 
 
TYKKÖÖN SEUDUN KYLÄYHDISTYS RY 
Linnanperäntie 1, Jämijärvi 
 
 
 
RUSKARETKI 
 
Tykkööllä su 8.10.2017 
Ilmoittautuminen reitille klo 11-12 kylätalolla.  
Yhteistyössä Kankaanpään Seutu, mukana myös muita 
toimijoita (seuraa Kankaanpään Seudun ilmoittelua!) 
Lähdössä ilmoittautuneet osallistuvat arvontaan. 
 
Tervetuloa koko perhe reippailemaan! 
 
TYKKÖÖN SEUDUN KYLÄYHDISTYS RY 
Linnanperäntie 1, Jämijärvi 
 
 

http://www.leosleikkimaa.fi/

