
 

   
 
 
 

JÄMIJÄRVEN KUNNAN KUNTATIEDOTE 7/2017 
Joka talouteen Jämijärvellä jaettava kunnan tiedote 

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

etunimi.sukunimi@jamijarvi.fi 
 

 

    SUOMI 100 

ITSENÄISYYSPÄIVÄJUHLA 

 JÄMIJÄRVELLÄ 6.12.2017 

 

klo 09.00 Seppeleenlasku vakaumuksensa puolesta 

                 menehtyneiden muistomerkillä 

                 Lauttakankaalla 

klo 10.00 Juhlajumalanpalvelus Jämijärven kirkossa 

                 Seppeleenlasku ja kunniakäynti 

                 sankarihaudoilla 

klo 11.30 Juhlakahvitus seurakuntakodilla 

                 Itsenäisyyspäiväjuhla seurakuntakodilla 

 

Järjestää Jämijärven kunta ja Jämijärven seurakunta 

 

Jämijärven vanhusneuvosto järjestää ikääntyneille 

kuntalaisille kyydityksen Itsenäisyyspäiväjuhlaan. 

Ilmoittautumiset kuljetukseen 1.12.2017 mennessä 

 Anne Ranta puh. 040 – 769 9185  tai  

sähköpostilla anne. ranta@jamijarvi.fi 
 

 
Kunnanjohtajan tarinatunti Jämijärven kunnankirjastossa ke 
8.11. ja 13.12.  klo 18.00-19.00 
 
Tule kyselemään tai muuten vain vaihtamaan ajatuksia 
ajankohtaisista asioista. 
 

 
Kutsumme yhdistykset koolle 22.11. klo 19.00 
Niinimajalle, jouluisen iltapalan merkeissä  
2 hlö/yhdistys ilmoittautumiset tarjoilun vuoksi 
jonna.haavisto@jamijarvi.fi 20.11. mennessä. 
Keskustelemme vuodesta 2018, miten yhdistykset 
voisivat ottaa osaa kuntalaisten liikunnan lisäämiseen, 
tapahtumien toteuttamiseen ja mahdollisten 
investointihankkeiden toteuttamiseen. Palaverissa 
keskustellaan myös kohdeavustuksista vuodelle 2018. 
Tervetuloa! Jämijärven vapaa-aikalautakunta 
 

********** 
 
JÄMIJÄRVEN NUORTEN VAIKUTTAJARYHMÄ 
LYHENNETÄÄN ”ARKIKIELESSÄ” JÄMPÄN NUORET. 
LÖYTYY INSTAGRAMISTA jamijarven.nuoret 
JämpänNuoret 
Facebookissa on olemassa ryhmä Jämpän Nuoret, 
Snapchatissa myös Jämijärven Nuoret 
Sähköposti nuoret@jamijarvi.fi 

 
 
 
 
 
 
 
 
KIRJASTO 
 
Joulukuun poikkeukselliset aukiolot 
 
6.12. suljettu 
18.12. suljettu 
 
Julistenäyttely ”Prosentti taiteelle” marraskuussa 
 
Runolukupiiri kirjastossa to 14.12. klo 17.30 
Tarkempi ilmoitus edellisessä kuntatiedotteessa 
 
Lukupiiri ke 15.11.2017 klo 16.00 - 17.30 
Jokainen esittelee itse valitsemansa kirjan.  
Tervetuloa uudetkin lukupiiriläiset! 
Ohjaajana Marita Frigård (puh. 045 843 7477) 
 
 

Kirjastojärjestelmän vaihto joulukuussa – 
kirjasto suljettu ma 18.12. 

Satakirjastot ottavat käyttöön uuden kirjastojärjestelmän 
joulukuussa. Jämijärven kirjastosta ei voi lainata aineistoa ma 
11.12. - ma 18.12. 
Kirjastossa voi lukea lehtiä ja käyttää tietokoneita ma 11.12. - 
pe 15.12. Myös palautettavaa aineistoa voi tuoda kirjastoon. 
Kirjasto on suljettu 18.12. uuden järjestelmän testauksen 
vuoksi. 
 
Verkkokirjasto on poissa käytöstä la 9.12.2017 - ma 1.1.2018 
 
Verkkokirjaston omat hyllyt, haut ja jutut saattavat kadota 
järjestelmää vaihdettaessa. Ota oman hyllyn teosten tiedot 
talteen viimeistään pe 8.12. esimerkiksi lähettämällä lista 
sähköpostiin. 
 
Huom! E-kirjat ja e-äänikirjat toimivat kirjastojärjestelmän 
sulun aikana. 
E-aineistojen käyttöön tarvitset kirjastokortin numeron lisäksi 
nelinumeroisen PIN-koodin. Lisätietoa kirjastosta ja 
osoitteesta www.satakirjastot.fi (lue ja kuuntele e-kirjoja) 

 
 
CELLARISSA YÖKAHVILAT 
PERJANTAISIN KLO 18-24 
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. 

Kuntatiedote 8/2017 
Aineiston viimeinen jättöpäivä 27.11.2017 
Voit jättää aineiston 
 • sähköpostilla, osoitteelle jamijarvi@jamijarvi.fi 
 • soittamalla tai tekstiviestillä p. 040 769 9189 
 

Seuraava kuntatiedote ilmestyy 30.11. – 5.12.2017 
 
 
 
kuntatiedote ilmestyy 1.-5.12.2017 
 

 

mailto:jonna.haavisto@jamijarvi.fi
mailto:nuoret@jamijarvi.fi
http://www.satakirjastot.fi/
mailto:jamijarvi@jamijarvi.fi


ILMAINEN HIIHTOVUORO 

Jämijärven kunnan asukkaille ja 

 vapaa-ajan asuntojen omistajille  

hiihtotunnelilla 18.10.2017 alkaen toistaiseksi, 

keskiviikkoisin klo 17.00-20.00. 

Hiihtämään pääsee ilmoittamalla ja tarvittaessa 
todistamalla henkilöllisyytensä hiihtotunnelin 
kahviossa. 

 

Kuntavuoro-osuuteen osallistuminen 
on Jämijärven kuntastrategian mukainen vahva 
panostus kunnalta kuntalaisille ja vapaa-ajan 
asuntojen omistajille, jotka ovat investoineet oman 
loma-asuntonsa muun muassa Perhepuistoon, 
Mielahteen tai muualle Jämijärvellä. 
Jämijärven kunnanhallitus toteaa edelleen, että 
maksuton kuntalaisvuoro on tasa-arvoinen ja reilu 
kaikille kuntalaisille eikä se määrittele erityisiä 
ryhmiä, joilla on oikeus alennuksiin, kuten yleensä 
alennukset tai tarjoukset tekevät. 
Kuntalaisvuoro-oikeus ei koske mökin 
vuokraustoimintaa eikä maksutonta hiihto-oikeutta 
voi siirtää mökissä majoittujille, vaan kunta tarjoaa 
sen nimenomaan mökin omistajalle ja tämän 
mahdolliselle puolisolle ja lapsille 
henkilökohtaisesti. 

 
 
 

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. Vielä mahtuu mukaan! 
 

 
 

Ensi kesästä tiedoksi jo tässä vaiheessa, että Kpään 
uimahalli remontin vuoksi uimakoulu tulee olemaan 
vain uimataidottomille/alkeissa oleville. Uimamerkkien 
suorittaminen ei ole mahdollista Ikaalisissa. Max ryhmä 
koko on 20 lasta. Uimakoulu toteutetaan Ikaalisten 
kylpylässä juhannusviikolla, iltapäivällä. Tarkemmat 
tiedot myöhemmin.  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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 
 

********** 
 

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                     
 

********** 

 
KUNTOSALIOHJAUKSET ELÄKELÄISILLE 
  
Yleensä parittoman viikon keskiviikkona klo 8.30 - 10.00. 
 
ke  8.11. 
ke 15.11. HUOM! Parillinen viikko 
PE  8.12. HUOM! päivä 
ke 20.12. 
 
HUOM! Kuntosali (kunnantalon alakerrassa) on ilmainen 
jämijärveläisille eläkeläisille ma - su klo 6.00 - 10.00 
välisenä aikana. 
 
Kuntosaliohjausket jatkuvat v. 2018, ensimmäinen kerta 
  ke 3.1. klo 8.30 
 
Ohjaaja 
Marita Frigård  
045-8437477  
 
 

 

 
 

 

mailto:jonna.haavisto@jamijarvi.fi


 

Jämijärven vanhusneuvosto tiedottaa: 
 

 
 

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: 
 Marraskuu  Joulukuu                               
 
  3.11           1.12. 
10.11           8.12. 
17.11 
24.11 

*********** 
 
Senior-jumpat jatkuvat keskiviikkoisin klo 10.00 

Sirpa Ervelän toimitiloissa osoitteessa Jämijärventie 28 C 2 
Ryhmässä vaihdellen kuntopiiriä, keppijumppaa, rentouttavaa 
venyttelyä tai vastusnauhajumppaa sekä 
tasapainoharjoituksia. 
Ryhmään mahtuu vielä, tule rohkeasti mukaan kohentamaan 
kuntoa! 
Kunnan vapaa-aikatoimi tukee ryhmän kokoonpanoa 
Fysioterapeutti 
Sirpa Ervelä 
puh. 0400 831 646 

Pilateksen alkeet-ryhmä alkaa marraskuussa Jämijärvellä. 

PhysioPilates-ohjaajana ft Sirpa Ervelä osoitteessa 
Jämijärventie 28 C 2 
Tämän vuoden puolella kokoonnumme 5 kertaa maanantaisin 
klo 15.30-16.30. Ensimmäinen kerta 13.11. klo 15.30. 
Ilmoittautuminen etukäteen puh. 0400 831 646. Käyntikerta 8 
€ tai 40 €/kurssi. 
 
Pilates-menetelmä on saksalais-amerikkalaisen Joseph 
Pilateksen 1900-luvun alussa kehittämä 
kehonhallintatekniikka, joka vahvistaa keskivartalon syviä 
lihaksi, syventää hengitystä ja opettaa liikkumaan 
fysiologisesti oikein. 
 
Liikkeet tehdään pääasiassa lattialla, jolloin ryhtiä 
kannattelevien lihasten löytäminen ja aktivoiminen on 
helpompaa, eikä harjoittelu rasita niveliä. Pilates on 
harvinainen siitä, että se soveltuu yhtä hyvin 
huonokuntoiseille ja liikuntaa vähän harrastaneille kuin aivan 
huippu-urheilijoille. Harjoittelu parantaa notkeutta, 
keskivartalon hallintaa ja ryhtiä. Se sopii hyvin 
selkäongelmien hoitoon, sillä liikkeet tehdään rauhallisesti ja 
keskittyen syviin lihaksiin. Säännöllinen harjoittelu tuottaa 
parhaiten tuloksia. Pilatesliikkeet vaikuttavat positiivisesti jo 
ensimmäiseltä tunnilta alkaen 
 
 

"Kotiseutumme turvana Jämijärven vapaaehtoinen 
palokunta 80 vuotta" kirja on julkaistu. 
Kirjan kirjoittajat Teuvo Kuusimäki ja Leena Saloniemi 
ovat koonneet näihin kansiin kattavan otoksen 
kotiseutumme historiaa palotoimen alalta. 
 
Kirjaa on saatavana 25 € hintaan Jämijärven 
kukkakaupasta, Jämijärvi seuralta Leena Saloniemi 040-
7663663 tai  Teuvo Kuusimäki 040-5258474 
 
Kirjan voit myös hankkia Jämin joulukylästä Jämijärvi 
seuran pöydästä. 
Kirjan tuotto menee Jämijärven VPK:n toiminnan 
tukemiseen. 
 
 
                               
                  Jämijärven VPK ry 
 
 

********** 
 
 

MYYJÄISET PERJANTAINA 10.11.2017 alkaen klo 15 

OSUUSPANKIN KOKOUSTILASSA. 

Myynnissä leivonnaisia, pika-arpoja, käsitöitä, kortteja ym. 

 

Tervetuloa !   

 Jämijärven Työväenyhdistys ry 

 
********** 

 
JÄMIJÄRVEN RESERVIUPSEERIKERHO RY 

Syyskokous tiistaina 21.11.2017 klo 19.00 
paikka Silmunmaa Jari, Leponiementie 228. 
  
Käsitellään sääntömääräiset asiat. 
 
Tervetuloa! 
 
Hallitus 

Tervetuloa!  
 



Eläkeliitto järjestää Boccian pelausta koulun liikuntasalissa 
perjantaisin  3.11, 10.11, ja 17.11. 

klo 15.00- 17.00 
Kaikille avoin tilaisuus 

Mahd. tied. puh. 0407322917 
 

Tervetuloa! 
 

 

 

IKAALISTEN KANSALAISOPISTO 

Jämijärven osasto 
 

Uusia kursseja:  
Tonttupaja         110467 

Jämijärven keskuskoulu, 
taideluokka 
Soili Jokinen 
Kurssimaksu 20,00 €  

la 10.00-14.00 
11.11.2017-18.11.2017,  10 t  

Enintään 10 opiskelijaa 

 
Pajassa tehdään keinulaudalla istuva tonttu-ukko. Ota mukaasi 
silmäneuloja, nuppineuloja, sakset, puuvillasukka puseroksi ja 
2 kpl 25 cm pitkiä keinulautoja sekä kuumaliimapistooli, jos on. 
Ohjaaja tuo muut materiaalit. Ilmoittautuminen 3.11. 
mennessä. 
 

Tietotekniikkaa 
perusteellisesti                            349811 

Jämijärven keskuskoulu, atk-
luokka 
Raili Haapala 
Kurssimaksu 60,00 €  

ti 17.00-19.15 
 

9.1.2018-20.3.2018,  30 t  
Enintään 12 opiskelijaa 

 
Jatkokurssi sopii jonkin verran tietokonetta käyttäneille 
henkilöille. Aiheet kurssilaisten toiveiden mukaan, esim. 
tietokoneen asetukset ja ohjelmat, tekstinkäsittely, internetin 
palveluiden käyttäminen, sosiaalinen media, tietoturva ja 
päivitykset. Voit ottaa halutessasi oman kannettavan 
tietokoneesi mukaan. Ilmoittautuminen 4.1.2018 mennessä. 
 
 

Voit ilmoittautua 

kursseille www.opistopalvelut.fi/ikaalinen tai 
puhelimitse 044 7301 398. 

 
 

Lisätietoja kursseista opiston toimistosta puh. 044 7301 

398 tai osastonjohtaja Marjut Saarenpäältä, 
marjut.saarenpaa@ikaalinen.fi tai puh. 040 564 6041. 

 
 

Mannerheimin lastensuojeluliiton 

 
Jämijärven paikallisyhdistys ry:n 

 
sääntömääräinen syyskokous pidetään 

 
torstaina 16.11.17 klo 19.00 

 
yhdistysvintillä, Peijarintie 3. 

 
Hallitus kokoontuu klo 18.00. 

 
Tervetuloa! 

 
 
 
 
 

KUNNANVIRASTON PIHASTA LÖYDETTY RINTANEULA. 
SAA LUNASTAA KUNNANVIRASTON KESKUKSESTA 
TUNTOMERKKEJÄ VASTAAN. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 klo 8 – 14 

ti 14.11. 2017 klo 8 – 16 

to14.12. 2017  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. 

 
NENÄPÄIVÄ 2017-tapahtuma: 

 
Kaikkien yhteinen 

ULKOILUTA OMAA NENÄÄSI-tapahtuma 
tiistaina 7.11.2017 klo 18-19 Koulupuistossa. 

 
Kävellään pieni lenkki, josta vapaaehtoinen maksu 
nenäpäiväkassaan.  
Pääset istahtamaan T. Kuorttin ralliauton ratin taakse sekä 
tutustumaan VPK:n kalustoon. Buffetista suolaista ja 
makeaa.  
Myös arvontaa.  
Koko tuotto menee NENÄPÄIVÄkeräykseen. 
(Säävaraus, pieni sade ei meitä kuitenkaan haittaa) 
 
 Järj. Päiväkoti TuohiKontti 

http://www.opistopalvelut.fi/ikaalinen
mailto:marjut.saarenpaa@ikaalinen.fi

