Kuntatiedote 7/2017
JÄMIJÄRVEN KUNNAN KUNTATIEDOTE 6/2017
Joka talouteen Jämijärvellä jaettava kunnan tiedote
Kunnanvirasto p. 02 572 970
Sähköpostiosoitteet: jamijarvi@jamijarvi.fi
etunimi.sukunimi@jamijarvi.fi

Kunnanjohtajan tarinatunti Jämijärven kunnankirjastossa ke 18.10.
ja ke 8.11. klo 18.00-19.00.
Tule kyselemään tai muuten vain vaihtamaan ajatuksia
ajankohtaisista asioista!

Jämijärven vapaa-aikatoimi pyytää tarjousta
latujen hoitamisesta 2018-2020 (+2optiovuotta).
Tarjouspyyntöasiakirjat löytyvät HILMA-kanavalta, kunnan
kotisivuilta ja noutamalla kunnan toimistosta.
Tarjous tulee jättää viimeistään 16.10.2017 klo 12.00.

**********
JÄMIJÄRVEN NUORTEN VAIKUTTAJARYHMÄ LYHENNETÄÄN
”ARKIKIELESSÄ” JÄMPÄN NUORET.
HE NIMESIVÄT KIRKOLLA OLEVAN PUISTON KOULUPUISTOKSI,
VAPAA-AIKALAUTAKUNTA VAHVISTI NIMEN 4.9.2017.
LÖYTYY INSTAGRAMISTA jamijarven.nuoret JämpänNuoret
Facebookissa on olemassa ryhmä Jämpän Nuoret, Snapchatissa
myös Jämijärven Nuoret
Sähköposti nuoret@jamijarvi.fi

**********
KARMIVA KARNEVAALIKULJETUS
SÄRKÄNNIEMEEN la 21.10.2017
Matkaan lähdetään Jämijärven Neste klo 14.00, paluumatkalle
Särkänniemestä lähdetään viimeistään klo 21.00.
Edestakaisen kuljetuksen hinta jämijärveläinen 10€/hlö muut
15€/hlö, joka kerätään linja-autossa
menomatkalla.
Jokainen ostaa itse rannekkeensa tai
sisäänpääsynsä. Jämijärven kunta,
vapaa-aikatoimi hankkii vain
kuljetuksen paikalle ja takaisin.
Alueelle suositellaan Karmivan Karnevaalin vuoksi, että alle 15vuotiailla on huoltaja mukana. Särkänniemen kotisivuilta voit
tarkistaa etukäteen, mitä alueita ei suositella alle 15-vuotiaille
ollenkaan.
Mukana matkalla on myös vapaa-aikasihteeri, joka avustaa
tarvittaessa rannekkeiden ja sisäänpääsyjen ostamisessa.
Ilmoittautumisen yhteydessä annetaan mukaan lähtijän koko nimi ja
hänen sekä huoltajan puhelinnumero.
Sitovat ilmoittautumiset 17.10. mennessä Jämijärven kunta p. 02572 970, peruutus ilmaista 17.10. asti, muuten perimme tuon
kyytihinnan jälkikäteen.
Järj. Jämpän Nuoret ja vapaa-aikatoimi

Aineiston viimeinen jättöpäivä 27.10.2017
Voit jättää aineiston
• sähköpostilla, osoitteelle jamijarvi@jamijarvi.fi
• soittamalla tai tekstiviestillä p. 040 769 9189
Seuraava kuntatiedote ilmestyy 2. – 7.11.2017

KIRJASTO
UUTTA: Runolukupiiri aloittaa kirjastossa to 19.10. klo 17.30
Katso erillinen ilmoitus kuntatiedotteessa.
Lukupiiri ke 25.10.2017 klo 16.00 - 17.30
Jokainen esittelee itse valitsemansa kirjan.
Tervetuloa uudetkin lukupiiriläiset!
Ohjaajana Marita Frigård (puh. 045 843 7477)
Julistenäyttely Punaisen Ristin toiminnasta
Näyttely jatkuu lokakuun ajan, jaossa myös esitteitä.
Kirjastojärjestelmän vaihto joulukuussa - kirjasto suljettu 18.12.
Kirjastojärjestelmän asennuksen aikana la 9.12. - su 17.12.
Jämijärven kirjastosta ei voi lainata aineistoa. Kirjastossa voi
kuitenkin lukea lehtiä ja käyttää tietokoneita 11. - 15.12. Kirjasto on
suljettu 18.12. uuden järjestelmän testauksen vuoksi.
Aineiston varaaminen on ilmaista
Tiesitkö, että kaikkien Satakirjastojen aineiston varaaminen on
nykyään ilmaista (noutamaton varaus 1 €)? Varaamasi aineiston voit
lainata Jämijärven kirjastosta.
Kirjastossa on langaton verkko. Pyydä salasana lainaustiskiltä.
Langattomassa verkossa voit lukea omallakin laitteella kirjaston elehtiä.

**********
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

**********
HALLOWEEN BILEET
3.11. KLO 19.00-21.00 3lk-9lk
Tästä tarkemmat tiedot lähempänä, mutta
merkkaahan kalenteriisi ja alahan suunnitella
asuasi, sillä Etsivä Nuorisotyöntekijät ovat
luvanneet tulla paikalle palkitsemaan parhaat asut!
Liput 5€/hlö sis. hattara, popcorn, pomppulinna.
Yhdistykset voivat tulla järjestämään omaa ohjelmaa tai oman
kahvilan tmv tilaisuuteen, varaa oma ”paikkasi” vapaa-aikasihteeriltä
jonna.haavisto@jamijarvi.fi.
Järj. Jämpän Nuoret ja vapaa-aikatoimi

CELLARISSA YÖKAHVILAT
PERJANTAISIN KLO 18-24
13.10. / 10.11. / 15.12.
CELLARI AVOINNA
TIISTAI, TORSTAI KLO 17-20
PERJANTAI, LAUANTAI KLO 18-22
Pääsääntöisesti toimintamme on alle 18-vuotiaille. Varsinkin viikolla
nuorisotilan käyttäjät ovat pääsääntöisesti yläkoululaisia.

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.
Lokakuun 2017 alusta Niinimajalta löytyy astiasto 15hlö:lle.
Varaukset ja tiedustelut Jämijärven kunta p. 02 572 970 tai
jonna.haavisto@jamijarvi.fi
KUNNAN URHEILUKENTÄT
Varaukset ja tiedustelut Jämijärven kunta p. 02 572 970 tai
jonna.haavisto@jamijarvi.fi
Jämin pesäpallokenttä, Jämijärven urheilukenttä sekä
Koulupuistossa oleva mini-stadion varataan oman yhdistyksesi
käyttöön kunnasta. Toistaiseksi kentistä ei peritä vuokraa, mutta
varaukset tehneet ovat etu-oikeutettuja kenttien käytössä.
MIELAHDEN KEITTOKATOS
Varaukset ja tiedustelut Korsuretket Oy/ Sanni Luomahaara 0405786580 myynti@korsuretket.fi www.korsuretket.fi
Toistaiseksi on tarkoitettu Jämijärven kunnan yhdistyksille, joiden
kotipaikkakunta on Jämijärvi sekä kuntayhtymille, joissa Jämijärvi on
mukana, vuokraaminen on ilmaista.

Liikunnan palveluketju on prosessi, jonka tavoitteena on
terveytensä kannalta liian vähän liikkuvien ihmisten saaminen
liikunnan harrastajiksi. Palveluketjun toimivuus edellyttää
terveydenhuollon ja liikunnan ammattilaisten tiivistä
yhteistyötä sekä paikallisten yhdistysten ja muiden
harrastetoimintaa järjestävien tahojen toiminnan
kehittämistä ja linkittämistä osaksi kunnallista palveluketjua.
Keräämme kunnan kotisivuille terveydenhuollon
ammattilaisten käyttöön kunnan liikuntapuuta.
Tarvitsemme yhdistyksien, järjestöjen ja yrityksien
liikuntatarjonnan tietoja. Olemme kiinnostuneet myös
yrityksistä, jotka voisivat järjestää pienellä korvauksella
liikuntaryhmiä, jotka kokoontuvat 5-10 kertaa ja esittelevät
Jämijärven kunnan erilaisia liikuntamuotoja, joita voi
toteuttaa ilman ohjaajaakin.
Etsimme myös vapaaehtoisia vertaisohjaajia, joille voimme
järjestää tarvittavaa koulutusta ja tukea. Vertaisohjaajan
tehtävänä on toimia liikuntakaverina ja tsempparina ihan
pienissä arjen askareissa joista saadaan hyötyliikuntaa sekä
tutustuttaa erilaiseen liikkumiseen pienellä vaivalla.
Tiedot Jämijärven palveluiden osalta kokoaa vapaaaikasihteeri Jonna Haavisto jonna.haavisto@jamijarvi.fi.
**********
Jämijärven Työväenyhdistyksen
sääntömääräinen syyskokous
sunnuntaina 15.10.2017 klo 16.00
Työväentalolla.
Tervetuloa!

**********
TORSTAISIN LIIKUNTAKERHO
keskuskoulun liikuntasalissa
klo 18.15 – 19.00 5-10-vuotialle.
Toimintakaudeksi on suunniteltu
viikot 35-49 ei vko 43 sekä 2-20 ei vko:t 9, 13, 19.
Ohjaajana Venla Haapaniemi. 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 kerhoon
pääsee enintään 15 lasta.

**********

Kontin-Pitkäniemen kyläyhdistyksen vuosikokous
Vauhdin lavalla 15.10.2017 klo 13.00
Tervetuloa myös vapaa-ajan asukkaat!

VIHUN KYLÄYHDISTYS RY
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS MÖÖKELISSÄ
TORSTAINA 26.10.2017 KLO 18.00.
JOHTOKUNTA

Tervetuloa avoimeen kerhoon!!
Jatkamme avoimen kerhon toimintaa Esiopetus Tykköön
tiloissa. 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:
Lokakuu Marraskuu Joulukuu
6.10
13.10
20.10

3.11
10.11
17.11
24.11

1.12.
8.12.

Hankeretki Jämijärven ja Ikaalisten seudulle
ke 11.10.2017
Lähde kanssamme tutustumaan Leaderrahoituksella tuettuihin kohteisiin.
Lähtö klo 9.00 Kankaapäästä
toimistomme parkkipaikalta
(Keskuskatu 51) ja paluu noin klo 16.30.
Retki on maksuton, lukuun ottamatta omakustanteista
lounasta.
Ilmoittautuminen ja lisätietoja 6.10.2017 mennessä
paivi.hietapakka@kankaanpaa.fi tai 050-5885363.
Tervetuloa!

Satakunnan vanhusneuvosto järjestää
Turvallisesti yhdessä - syksyn yleisöseminaarin
24.10.2017 klo 10 - 16
Paikka: Satakunnan ammattikorkeakoulun uusi kampus,
Satakunnankatu 23, 28130 PORI
Tilaisuuteen on vapaa pääsy.
LUENTOJA, ESITTELYPÖYTIÄ, OHJELMAA, MAISTIAISIA, VINKKEJÄ,
NEUVOJA, ASIANTUNTIJOITA
Tervetuloa ikäihmisille suunnattuun, maksuttomaan
yleisötapahtumaan. Tule kuulemaan luentoja ikäihmisiä
kiinnostavista aiheista, katsomaan ja kuulemaan ohjelmaa ja
tutustumaan esittelypöytien tarjontaan. Maistiaisia, vinkkejä,
neuvontaa, asiantuntijoita..
LUENNOT – Agorasali
klo 10.00 Maakuntajohtaja Asko Aro-Heinilä – lyhyt katsaus
maakuntauudistukseen
klo 10.15 Porin kaupunki, kehittämispäällikkö Timo Aro:
SATASOTE tulee, oletko valmis?
klo 11.00 Satasoten muutosagentti Pirjo Rehula: Missä
mennään ikääntyvien
palveluissa tällä hetkellä ja tulevaisuudessa
klo 12.00 Testamentti ja edunvalvontavaltuutus,
asiakkuusjohtaja Eerika Pouttu,
Länsi-Suomen Osuuspankki
klo 12.30 SAMKn vanhustyöhön liittyviä koulutuksia ja alaan
liittyvää kehittämisosaamista,
saamisaluejohtaja Tiina Savola
klo 13.00 Porin kaupunki, vanhuspalveluiden johtaja
Pirjo Mäkilä: kotihoito
klo 13.30 ”Sikses parasta lähiruokaa Satakunnasta”
Marko Jori, Pyhäjärvi-Instituutti
klo 14.00 Nyyper ja Brander paohava raumlaissi
klo 14.30 TAITE – Taiteella ja teknologialla moderneja
hyvinvointipalveluja, teknologia-asiantuntija
Tatu-Pekka Saarinen
klo 15.00 Satakunnan Vanhustuki, Ritva Kangassalo
klo 15.30 Tietokoneen hyödyt ja ilot – Veikko Silvennoinen
USEITA NÄYTTEILLEASETTAJIA.
Jämijärven kunnan ”Infoa ikääntyville” nettisivuilta tarkemmat
tiedot: http://www.jamijarvi.fi/infoaikaantyville/toimintaa
Jämijärven Vanhusneuvosto järjestää yhteiskuljetuksen
tilaisuuteen. Ilmoittautumiset 10.10.2017 mennessä
Anne Rannalle kunnanvirastoon
puh. 040 – 769 9185 tai sähköpostilla anne.ranta@jamijarvi.fi

Joulukylä tapahtuma Jämi Areenalla

lauantaina 9.12. klo 10.00-16.00 ja
sunnuntaina 10.12.2017 klo 11.00-16.00
Joulutorilla runsaasti myyjiä ja iloista
joulutunnelmaa
Järjestäjänä Jämijärven Miilunvartijat ry
Täällä Pohjantähden alla –
hyväntekeväisyyskonsertti
Sunnuntaina 5.11.2017 kello 19.00 Jämijärven kirkossa.
Esiintyjänä Enkelnotko & Roihu
Liput 15 €
Lippuja saa ennakkoon Katjan Kenkä Kankaanpää,
RengasCenter AD-Huolto Ikaalinen,
Neste Jäminportti ja Lions Club jäseniltä.
Järjestäjänä Jämijärven Lions Club

Jämijärven Martat järjestää teatterimatkan Seinäjoelle
perjantaina 17.11. Lähtö osuuspankin edestä klo 16.45.
Esityksenä on Yksi mies, kaksi pomoa. Näyttelijänä mm.
Janne Kataja. Hinta martoilta 30 €, muilta 40 €, sis. matkan
ja lipun.
Ilmoittautumiset 15.10. mennessä retkimartalle
puh. 040 7413368

PoSan kehyskuntien peruspalvelukeskuksien (Honkajoki,
Jämijärvi, Karvia, Pomarkku, Siikainen) lääkäreiden ja
hoitajan ajanvaraukset siirtyvät yhteiseen keskitettyyn
takaisinsoitto/ajanvarausjärjestelmään 2.10.2017 alkaen.
Kehyskuntien uusi ajanvaraus numero on 040 6524340
Soittaessasi nykyiseen (2.10 vanhenevaan) numeroon puhelu
ohjautuu automaattisesti yhteiseen
takaisinsoittojärjestelmään. Puhelu rekisteröityy
automaattisesti takaisinsoittolistalle.Tarvittavat
toimintaohjeet kuulet puhelun aikana.
Peruspalvelukeskuksien henkilökunta auttaa ja neuvoo asiaan
liittyvissä kysymyksissä
INFLUENSSAROKOTUKSET SYKSYLLÄ 2017
Maksuttomaan influenssarokotukseen ovat oikeutettuja
 Kaikki 65 vuotta täyttäneet
 Sairautensa tai hoitonsa vuoksi riskiryhmään kuuluvat
 Raskaana olevat
 Kaikki 6-35 kuukauden ikäiset lapset
 Vakavalle influenssalle alttiiden henkilöiden lähipiiri
 Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä lääkehuollon
henkilökunta
 Varusmiespalvelukseen astuvat
Lasten, koululaisten ja opiskelijoiden influenssarokotukset hoitaa
oma terveydenhoitaja, neuvoloissa ja kouluilla ajanvarauksella.
Ajanvaraus tehdään omalta terveydenhoitajalta.
Raskaana olevat saavat rokotteensa äitiysneuvolasta.
Työterveyshuolto hoitaa sopimustensa mukaisesti
influenssarokotuksia työpaikoilla tai työterveyshuollon
toimipisteissä.
Varusmiespalvelukseen astuvat voivat hakea rokotteensa
peruspalvelukeskuksesta.
Kotihoidon asiakkaat rokotetaan kotihoidon toimesta.
THL suosittelee, että rokotus tulisi ottaa marras- joulukuulla.
JÄMIJÄRVEN PERUSPALVELUKESKUKSESSA
INFLUENSSAROKOTUKSIA
ILMAN AJANVARAUSTA
ti 07.11. 2017
ti 14.11. 2017
to14.12. 2017

klo 8 – 14
klo 8 – 16
klo 8 – 12

Muuna aikana ajanvarauksella tai muun sovitun vastaanoton
yhteydessä mahdollisuuksien mukaan.
Tervetuloa rokotukselle!

Peruspalvelukeskuksen numero on muuttunut.
Kehyskuntien yhteinen ajanvarausnumero on 040 6524340.
Jämijärven hammashoitolan ajanvaraukset edelleen
044 5773713.

Eläkeliitto järjestää Boccian pelausta koulun liikuntasalissa
perjantaisin 13.10, 20.10, 27.10, 3.11, 10.11, ja 17.11.
klo 15.00- 17.00
Kaikille avoin tilaisuus
Mahd. tied. puh. 0407322917
Tervetuloa!

IKAALISTEN KANSALAISOPISTO
Jämijärven osasto

TERVETULOA REIPPAILEMAAN TYKKÖÖN
MAASTOON!

Syysloma Jämijärvellä viikolla 43 eli 23.-29.10. ei ole opetusta.
Alkaneilla kursseilla on vielä tilaa ja hyvin ehtii mukaan!
Uusia kursseja:
Villiruokakurssin säilöntäpäivä/Jämijärvi

810211

Jämijärven keskuskoulu,
kotitalouslk.,
Koulutie 6
Outi Karttunen
Kurssimaksu 15,00 €

sunnuntaina 8.10.2017 klo 11
Lähtö: Tykköön kylätalolta
Ilmoittautuminen reiteille ja arvontaan klo 11-12
Merkatut reitit 9 km ja 3 km
Mehutarjoilu maastossa ja maalissa
Tykköön kyläyhdistyksen puffetista kahvia, makkaraa ym.
Paikalla myös verensokerin mittausta ja tietoa sydämen
hyvinvoinnista ja sydänystävällistä tuotteista
Tervetuloa nauttimaan luonnosta ja ulkoilmasta!
Järjestäjä Tykköön seudun kyläyhdistys ry ja Kankaanpään Seutu

pe 17.00-20.00
6.10.2017, 5 t
Enintään 16 opiskelijaa
Ilmoittautuminen 5.10. mennessä

Kumppanit: SPR Jämijärven osasto, Jämijärven kunta, Kankaanpään
seudun Leisku, Kankaanpään Sydänyhdistys

Villiruokakurssin syksyisenä keittiöpäivänä säilömme ja
kokkailemme luonnontuotteista ja puutarhan antimista
kaikenlaista herkkua. Myös uudet osallistujat ovat tervetulleita eli
vaikka et olisi osallistunut kevään kurssille, voit tulla mukaan
säilöntäpäivään. Huomioimme gluteenittoman, laktoosittoman ja
kasvisruokavalion sekä muut allergiat. Muistathan ilmoittaa ne
etukäteen opettajalle. Saat sähköpostiosoitteen ilmoittautumisen
yhteydessä. Varaa mukaan materiaalimaksu n.5 e käteisenä..
Matkailuranskaa kevyesti/Jämijärvi

25.RUSKARETKI

PUUROA JA SOPPAA!
Mekin juhlistamme Suomen 100-vuotisjuhlaa.
Tervetuloa ohrakryynipuurolle ja rusinasopalle
Tykköön kylätalolle to 2.11.2017 klo 19.
Tykköön seudun kyläyhdistys ry

120510

Jämijärven keskuskoulu,
taideluokka,
Koulutie 6
Outi Karttunen
Kurssimaksu 40,00 €
pe 17.00-18.30
la 12.00-15.00
13.10.2017-11.11.2017, 20 t
Enintään 30 opiskelijaa
Ilmoittautuminen 6.10. mennessä.
Haluaisitko aloittaa ranskan alkeet kevyesti sanaston ja
matkailufraasien opiskelulla ilman kieliopin painolastia?
Tarvitseeko aiemmin oppimasi kielitaito kertausta? Vai
suunnitteletko ehkä toivematkaa Pariisiin? Nyt on aika tulla
mukaan. Matkailuranskan kurssilla opimme ääntämistä, runsaasti
ruokasanastoa ja kaikki tärkeimmät matkalla tarvittavat
sanonnat. Nyt on hyvä tilaisuus päästä “makustelemaan” ranskan
kieltä ilman kieliopin koukeroita. Kurssilla työskennellään
pienryhmissä eli jokaiselle löytyy oma tasoryhmä. Mukaan
toivotetaan niin vasta-alkajat kuin ranskaa kertaavat tai sitä jo
pidempäänkin lukeneet. Tämän paketin avulla on helppo
matkailla Ranskassa. Mukana on runsaasti matkailuinfoa Ranskan
maakunnista sekä ennen kaikkea kohteliaisuusfraaseja ja
tapakulttuuria. Oppimateriaalina opettajan valmistama aineisto.
Bienvenue! Tervetuloa mukaan. Kokoontumiset pe klo 17.00-18.30
ja la klo 12.00-15.00 13.-14.10., 27.-28.10, 10.-11.11.
Yhteislauluillat 110130
Jämijärven keskuskoulu,
taideluokka,
Koulutie 6
Seppo Sjöman
Kurssimaksu 25,00 €
ti 18.00-19.30
19.9.2017-28.11.2017, 12 t
Yhteislaulua teemoilla kahvitarjoilun kera.Tervetuloa kaikki
mukaan! Kokoonnumme 3.10., 10.10., 31.10., 14.11. ja 28.11.
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

Jämijärven seurakunta
http://www.jamijarvenseurakunta.fi
Ti 10.10. klo 18.30 Lähetysilta seurakuntakodilla.
Tutustumme Sanansaattajien työhön. Kahvitarjoilu.
To 12.10. klo 10 Toivontupa seurakuntakodilla. Vieraana
eläinlääkäri Tapani Lehtiö.
Su 15.10. klo 10 sadonkorjuun kiitospyhän messu. Pitkänen,
Havi, kirkkokuoro. Uutispuuroa srk-kodilla messu jälkeen.
Ke 18.10. klo 13 Raamattupiiri Osmo Tahvanaisen johdolla
seurakuntakodilla. Aihe sananlaskujen kirja.
Su 22.10. klo 10 messu. Anssi Joutsenlahti, Havi. Klo 18
Hanna Ekolan kirkkokonsertti. Ohjelma 15 €
To 26.10. klo 18.30 Majataloilta (=yhdenlaiset nykyaikaiset
kotiseurat) Anja ja Timo Hintulla Hintuntie 6. Mukana Aili ja
Heikki Nummijärvi
Su 29.10. klo 10 Messu ja lähetyslounas. Saarna: Merja
Kramsu, lit. Jorma Pitkänen, kanttori Keijo Vättö.
Ke 1.11. klo 13 Raamattupiiri srk-kodilla.
To 2.11. klo 10 Toivontupa srk-kodilla. "Vanhurskas on elävä
uskosta. Mistä uskonpuhdistuksessa oli kyse?", kirkkoherra
Jorma Pitkänen.
Pyhäinpäivänä 4.11. klo 10 sanajumalanpalvelus. Luetaan
vuodenaikana poisnukkuneiden nimet. Kahvitilaisuus
omaisille srk-kodilla.
Su 5.11. klo 10 uskonpuhdistuksen muistopäivän juhlamessu.
Pitkänen, Havi, Kankaanpään Nuorisoseuran puhallinorkesteri
KanuBrass.
Muista myös nämä: keskiviikkoisin kirkkokuoron harjoitus klo
18.30 srk-kodilla tai vanhassa pappilassa. Joka toinen viikko
(parillisilla viikoilla) Heikin Kerho - nuorenmielisten aikuisten
gospel-lauluryhmä - klo 17.30 srk-kodilla tai vanhassa
pappilassa. Uudet laulajat tervetulleita kumpaankin
Seurakuntaliitosneuvotteluja koskevat asiakirjat ovat kaikkien
nähtävissä kirkkoherranvirastossa maanantaisin ja tiistaisin klo 9-12
ja keskiviikkoisin klo 13-16 tai muuna, erikseen sovittuna aikana.

