
JÄMIJÄRVEN KUNNAN KUNTATIEDOTE 4/2018 
Joka talouteen Jämijärvellä jaettava kunnan tiedote 

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

etunimi.sukunimi@jamijarvi.fi 

 

Kuntatiedote 5/2018 
Aineiston viimeinen jättöpäivä 30.4.2018 

Voit jättää aineiston 
• sähköpostilla, osoitteelle jamijarvi@jamijarvi.fi 
• soittamalla tai tekstiviestillä p. 040 769 9189 
Seuraava kuntatiedote ilmestyy 7.-8.5.2018 

 
TARJOUSPYYNTÖ 
NURMIKOIDEN JA 
ISTUTUSTEN HOIDOSTA 
 

Jämijärven kunnan tekninen toimi pyytää 
tarjouksia istutusten ja nurmikoiden hoidosta 
ajalle 1.5.2018-31.12.2018. 
Tarjousasiakirjat ovat noudettavissa Jämijärven 
kunnan teknisestä toimistosta  
tai tulostettavissa kunnan internetsivuilta 9.4.2018 
alkaen. Tarjousten viimeinen jättöpäivä on 
23.4.2018. Lisätietoja:  
Riikka Koivumäki p. 040 – 769 9182 
 
 

********** 

 
 
Tekninen lautakunta 

   

 ilmoittaa haettavaksi 

”PIKKUTEIDEN” 

YKSITYISTIEAVUSTUKSET 

 

Hakemuslomakkeita saa Jämijärven 

kunnan teknisestä toimistosta ja kunnan 

internet-sivuilta 9.4.2018 alkaen. 

Hakemukset on jätettävä 4.5.2018 klo 

12.00 mennessä  
  

Lisätietoja: 040 769 9182/ Koivumäki 

tai www.jamijarvi.fi 
 

 

KIRJASTO  
 

 
Poikkeukselliset aukioloajat vapun ja helatorstain 
aikaan 
ma 30.4.  10 - 15 
ti 1.5. suljettu 
ke 9.5. 10 - 15 
to 10.5. suljettu 
 

 
Kaksi näyttelyä kirjastossa huhtikuussa ja 
toukokuussa 
9.4. - 2.5. Pia Vehviläisen käsintehtyjä pikkupeikkoja 
7.5. alkaen Jenni Hanhilammi-Kaipaisen valokuvia 

 

Yleisten kirjastojen käyttäjäkysely 9.4.- 6.5.2018 
kaikissa kunnissa 
Kyselyyn voi vastata osoitteessa 
www.kirjastot.fi/kysely-enkat-survey  
9.4. alkaen tai paperilomakkeella kirjastossa 10.4. 
alkaen. 
 
Satakirjastojen käyttäjän opas saatavana kirjastosta 
9.4. alkaen 
Opas sisältää 1.3.2018 alkaen voimassa olevat uudet 
käyttösäännöt, yhteiset ja kuntakohtaiset maksut, 
Jämijärven kirjaston aukioloajat ja yhteystiedot sekä 
tietoa palveluista. 
 
Mitä musiikkia haluaisit lainata kirjastosta?  
Tee hankintaehdotus cd-levystä kirjastossa tai 
sähköpostitse osoitteeseen 
jamijarvi.kirjasto@jamijarvi.fi. 
 
Etsitkö vanhaa lehtiartikkelia? 
Suomen Media-arkisto -verkkopalvelusta löytyvät 
mm. Satakunnan Kansan (1994 alkaen) ja Aamulehden 
(1995 alkaen) artikkelit tekstimuodossa. Arkistosta on 
mahdollista hakea hakusanalla. Verkkopalvelua voivat 
käyttää kirjaston tiloissa asiakasrekisterissä olevat 
asiakkaat vuoden 2018 loppuun asti. Palvelun 
tilaamista voidaan jatkaa, jos sille on käyttäjiä. 
 
Kirjastoasiointi toisen puolesta kirjallisella luvalla 
Asiakkaiden tietosuojan vuoksi kirjastolla ei ole lupa 
kertoa asiakkaan tietoja, esimerkiksi lainoja, varauksia 
tai maksujen määrää muille. Jos lähetät toisen 
henkilön puolestasi kirjastoon, anna hänelle siihen 
kirjallinen lupa. 
 
Lasten ja nuorten lukuhaaste – lue ja osallistu 
arvontaan 
Lue vähintään 10 kirjaa lasten tai nuorten 
lukuhaasteesta, kirjoita lukemasi kirjat 
lukuhaastepaperiin ja palauta paperi vuoden 2018 
loppuun mennessä, niin osallistut arvontaan. 
Palkintoina kirjoja. 
 
Lue lapselle -hanke netissä – tietoa ja lukuvinkkejä 
Miksi lapselle kannattaa lukea? Tietoa ja lukuvinkkejä 
osoitteessa luelapselle.fi 
 
Lukupiiri ke 25.4. klo 16.00 - 17.30 
Jokainen esittelee itse valitsemansa kirjan. Ohjaajana 
Marita Frigård. 
 
Tervetuloa uudetkin lukupiiriläiset! 

mailto:jamijarvi@jamijarvi.fi
http://www.jamijarvi.fi/


 
RUNOPIIRI TI 24.4. KLO 17.30 - 19.00  
(HUOM! pvä muuttunut ed. Kuntatiedotteen jälkeen)  
 
Marita Frigårdin luona  
Peijarintie 18 Jämijärvi. 
 
Kokoontumispaikka muuttuu, koska SANASTO 
edellyttää tekijäinoikeusmaksuja julkisessa tilassa 
kokoontuvalta Runopiiriltä. Maksu olisi 30 - 40 euroa 
kokoontuminen. Lukupiiriltä SANASTO-maksua ei 
mene, koska kirjat luetaan kotona ja piirissä 
keskustellaan kirjoista. Lukupiiri jatkaa kirjastossa. 
 
Lämpimästi tervetuloa, 
Marita Frigård 
runopiirin ohjaaja 
045-1257959 
 
 

Kunnanjohtajan tarinatunti kirjastolla 
18.4.klo 18.00-19.00 
 
 

VETERAANIKUNTOUTUS 

 
Jämijärven kunnanhallitus julistaa 
rintamatunnuksen omaavien henkilöiden 
haettavaksi kunnan järjestämän kuntoutuksen. 

 
Hakulomakkeita saa kunnanviraston keskuksesta. 
Hakemukset tulee palauttaa 30.4.2018 
mennessä, osoite: Jämijärven kunta,  
Peijarintie 5 A, 38800 Jämijärvi.   
Tiedustelut puh. 040 – 769 9185 Anne Ranta. 

 
JÄMIJÄRVEN KUNNANHALLITUS 

 

 
KANSALLISEN VETERAANIPÄIVÄN JUHLA 

 
Kankaanpään kaupungin rintamaveteraaniasiain 

neuvottelukunta järjestää 
Kansallisen veteraanipäivän juhlan Kankaanpään 

Yhteislyseon juhlasalissa 
 

PERJANTAINA 27.4.2018 klo 13.00 
kahvitus alkaa klo 12.15 

 
 

Esitämme veteraani- ja sotainvalidijärjestöille samoin 
kuin niiden naisosastoille kutsun saapua juhlaan. 

 
Kuljetuksen järjestämiseksi ota yhteyttä Timo Rantaan 

viimeistään torstaina 25.4.2018 p. 0400 724 110. 
 

Jämijärven kunnanhallitus 

 

Jämijärven sotaveteraanit ja 

kannattajajäsenet 

VUOSIKOKOUS 

Osuuspankilla 

perjantaina 13.4.2018 klo 13.00 

TERVETULOA! 

 

 

JOS TARVITSET KIIREELLISTÄ SAIRAANHOITOA, 

KÄYTÄ POSAN PÄIVYSTYSTÄ (KLO 8-20) SEKÄ 

SATAKUNNAN KESKUSSAIRAALAN PÄIVYSTYSTÄ 

(KLO 20-6). 

 

Viljelijöiden 

tukihakukoulutus 

Kevään tukihakukoulutus 

järjestetään Jämi Areenalla  

tiistaina 10.4.2018 klo 10:00-13:00.  

Aiheina mm. muutokset tukihaussa, 

ympäristökorvaus, täydentävät ehdot, hukkakaura, 

siemenkauppa ja kotieläintukien valvonta. Järjestäjinä 

Kankaanpään maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alue, 

Satakunnan ELY-keskus ja MTK Satakunta. 

Kahvitarjoilu. Tilaisuus on maksuton. 

Tervetuloa! 

Muista peltomaan laatutesti! 

Kaikkien ympäristökorvaukseen 

sitoutuneiden tulee tehdä 

peltomaan laatutesti kerran 

sitoumuskauden aikana. Testi 

pitää olla tehtynä ja toimitettuna 

kunnan maaseututoimistoon viimeistään kolmannen 

sitoumusvuoden loppuun mennessä eli 30.4.2018. 

Helpoimmin laatutestin voi tehdä Vipu-palvelussa, 

josta sen voi lähettää sähköisesti. Laatutestin voi 

tehdä myös lomakkeella nro 480, jonka voi tulostaa 

Mavin nettisivuilta tai hakea maaseututoimistosta. 

Laatutesti on tärkeää palauttaa määräaikaan 

mennessä, sillä myöhässä jätetty testi vähentää 

ympäristökorvauksen maksua. 

Kankaanpään YTA 

 

 



VAPAA-AIKATOIMI TIEDOTTAA: 

AVOINNA 2018 

tiistaisin vain alle 18-vuotiaille        
klo 17-20 
torstaisin avoinna vain luokittain! 

3-4 lk    13.30-14.30 
7-9 lk    15.30-16.30 
3-9 lk    16.30-18.00 

perjantaisin ja lauantaisin klo 18-22 
pääsääntöisesti alle 18-vuotiaille 

YÖKAHVILA KLO 18-24 

pääsääntöisesti alle 18-vuotiaille: 20.4, 18.5. ja  8.6. 

KERHOTOIMINTA 

12.4. EI OLE KERHOA 
19.4. LAUTAPELIT, voit ottaa mukaan myös 

oman pelin 
26.4. TEHDÄÄN TAULUT, MAALAUS, 

SKRÄPPÄYS 
  3.5. ÄITIENPÄIVÄKSI ASKARTELUA 
10.5. EI OLE KERHOA 
17.5. KANKAANPAINANTA 
24.5. ULKOLEIKIT 
31.5. GRILLIKATOKSELLA 

MAKKARANPAISTOA 
 
 

KULJETUKSET IKAALISTEN 

KYLPYLÄÄN joka toinen 

keskiviikko (seuraava kerta 11.4.) 

Lähtö Nesteeltä klo 17.15. Illalla pystyy 

osallistumaan Spa Training vesijumppaan klo 

18.15–19.00 altaalla. 

Pelivuorot keilaukseen ja sulkapalloon varataan 

etukäteen itse kylpylän kassalta p. 03-4512213. 

Vuoro kannattaa ajoittaa klo 18.00-19.15 välille. 

Lähtö Ikaalisista takaisin Jämijärvelle klo 19.30. 

Ilmoittautumiset Timo Ranta, puhelin 0400 

724 110, viimeistään edelliseen iltaan klo 20.00 

mennessä.  

Maksu, 15€/hlö, kerätään tasarahalla linja-

autossa, 

sis. matkan ja lipun, jolla pääsee joko altaalle 

tai pelaamaan.  

Vähintään 7 osallistujaa, jotta matka toteutuu. 

18.-21.6. KESÄN UIMAKOULU  
v. 2013 ja sitä aikaisemmin syntyneille lapsille, järjestetään 

poikkeuksellisesti Ikaalisten kylpylässä.  

Lähtö Jämijärveltä n. klo 

13.15  paluu n. klo 17.45. 

Uintiaika uimahallissa on 

1 h 30 min / 10 hlö  

klo 14.00-17.00.  

Hinta:   30 €/lapsi 25 €/sisar  (mikäli ulkopaikkakuntalainen 

mahtuu mukaan häneltä +15€), sis. opetuksen, 

kylpylämaksun, odotuksen ajaksi ohjelman ja kuljetuksen.  

Uimakouluun osallistuvat lapset olisi hyvä käyttää perheen 

kanssa uimahallissa/kylpylässä tutustumassa veteen jo 

muutaman kerran aikaisemmin. 

Uimakoululaiset jaetaan kahteen ryhmään; 

aloittelijat/uimataidottomat ja vähän osaavat.  

Tänä vuonna on poikkeuksellinen järjestely Kankaanpään 

uimahallin remontin vuoksi, joten merkkien suorittaminen 

ja uimakoulukirjan merkinnät jää pois, osallistuneille 

jaamme todistukset.  

Edellisten vuosien tapaan toivomme lasten vanhempia 

mukaan valvojiksi, ilmoitathan ilmoittautumisen 

yhteydessä, mikäli pääset paikalle! Uimakouluun 

ensisijaisesti sellaisia, jotka tarvitsevat harjoitusta 

uimataidoissaan.  

20 uimakoululaisen ryhmä jaetaan kahtia, toinen osa 

odottaa kunnan palkkaamien koululaisten/vapaa-

aikasihteerin johdolla leikkien ja pelien merkeissä omaa 

uintivuoroa. 

Ilm. 11.6. mennessä p. 02-572970.  

Maksu tulee suorittaa kunnantalon neuvontaan 

 viimeistään 15.6.  

Mukaan pääsee ensimmäiset 20 ilmoittautunutta, 

ensisijassa ovat jämijärveläiset lapset. 

 

 
 
Päiväleiri Nuorisovintillä 11.-15.6.2018 
 

Leiripäivät alkavat klo 10.00 ja päättyvät  

klo 15.00. Leirillä on ulkoilua, askartelua sekä 

erilaisia pelejä. Leirillä tarjotaan kevytlounas. 

 Leirille otetaan mukaan 15 ensimmäistä 

ilmoittautunutta vuonna 2005-2010 syntynyttä 

nuorta.  

Leirin hinta on 30 €/hlö sisar 20 €/hlö  

sis. materiaalit, ruokailut ja ohjauksen, sekä 

retkipäivän Jämillä.  

Leirille tulee ilmoittautua ja maksaa 

osallistumismaksu kunnantalon neuvontaan viim. 

1.6. mennessä p. 02-572970.  

 



  

Palvelutalolla(Kotimäentie 9) kevyttä 
tuolijumppaa  
joka 2. keskiviikko klo 13.30 seuraavasti: 
18.4, 2.5, 16.5, 30.5. jne (heinäkuu tauolla) 
 
 
Vanhainkodilla (Kotimäentie 11) 
kevyttä tuolijumppaa joka 2. 
keskiviikko klo 13.30 seuraavasti: 
11.4, 25.4, 9.5. jne, (heinäkuu 
tauolla) 
 
 

Senior-ryhmäjumppa on eläkeläisille tarkoitettu 

liikuntaryhmä, jossa lihaskuntoa, tasapainoa ja 

ketteryyttä harjoitetaan eri keinoin. Tunti voi 

sisältää keppijumppaa, kuntopiiriä, pilatesta, 

pallojumppa tai venytyksiä.  

Senior-ryhmä kokoontuu Sirpa Ervelän 

toimipaikassa Jämijärventie 28 C 2  

Maksu 6 €/kerta 

Kokoonnumme keskiviikkoisin klo 10.00 

seuraavasti: 

4.4,11.4, 18.4. ja 25.4. (viimeinen kerta) 
 

KEVÄTKAUDEN PILATES-RYHMÄT 

 
Keskiviikkoisin klo 15.30 – 16.30 
(viimeinen kerta 25.4.) 
 
PhysioPilates on pilatesharjoittelua, jota 
ohjaa PhysioPilates-ohjaajakoulutuksen 
suorittanut fysioterapeutti.  
Pilatesharjoittelun ytimessä on keskivartalon 
vahvistaminen ja lihasten oikeaoppisen 
käytön harjoittaminen, laadukas 
hengittäminen ja keskittyminen. Vatsan, 
selän, lantion ja rintakehän alueen 
lihashallinnan myötä tämä on monelle sopiva 
liikuntamuoto. Sopii hyvin esim. 
selkäongelmaisille. 
Ilmoittaudu etukäteen kevään ryhmään. 
 
Kertamaksu 8 €/kerta  
 
Sirpa Ervelä 
puh. 0400 831 646 
fysioterapeutti, PhysioPilates-ohjaaja 

 
Ryhmät ovat Jämijärven vapaa-aikatoimen 
ja Sirpa Ervelän  järjestämää toimintaa 
 
  

 

KUNTOSALIOHJAUKSET ELÄKELÄISILLE 
  
Yleensä parittoman viikon 
keskiviikkona klo 8.30 - 10.00. 
 
seuraavat ohjaukset 11.4, 25.4, 9.5. ja 23.5. 
 
HUOM! Kuntosali (kunnantalon alakerrassa) 
on ilmainen jämijärveläisille eläkeläisille  
ma - su klo 6.00 - 10.00 välisenä aikana. 
 
Ohjaaja 
Marita Frigård  
045-8437477  
 
 

Tervetuloa avoimeen 

kerhoon!! 

Toimintaa on perjantaisin  

12.1.- 18.5.2018 välisenä aikana  klo 8.45-11.15  

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). 

 

VIHUN KYLÄYHDISTYS RY 

 
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 

MÖÖKELISSÄ 
TORSTAINA 19.04.2018 KLO 18.00. 

TERVETULOA ! 
 

JOHTOKUNTA 

 

 

 

 

 

 



 

 

Näytön paikka  

Jämijärven keskuskoululla 

torstaina 26.4. klo 17.00 - 19.00. 

Näytön paikassa pääsette kulkemaan taidepolkua, 

missä on esillä vuoden aikana tehtyjä oppilastöitä. 

Taideluokassa voi tutustua asuntomessujen 

tarjontaan ja pakohuoneessa testata omaa 

nokkeluuttaan. Terveyspisteellä voitte mittauttaa 

verenpaineenne. Juhlasalissa on oppilaiden esityksiä 

alkaen klo 18.30. 

Oppilaskunta järjestää buffetin ruokalassa. Tuotto 

menee oppilaskunnan hyväksi. Vanhempainyhdistys 

järjestää pika-arpajaiset, josta 

tuotto vanhempainyhdistykselle. 

Lämpimästi tervetuloa! 

 
 
 

Suun päivä 19.4. 
Jämijärven hammashoitolassa 

 

 klo 10- 11 Tuohikontin päiväkodin lapsi-ryhmä 

(5v.) pääsee tutustumaan hoitohuoneeseen, 

jossa heille annetaan mm. fluoraus 

(vapaaehtoinen), harjausopetusta ja yllätys-

pussit. 

 klo 11.30- 12.30 on avoin tunti, jolloin kunnan 

asukkaat voivat tulla käymään 

hammashoitolan vastaanotto-huoneessa ja 

esittää hammashoitoon liittyviä kysymyksiä 

hammaslääkärille.  

 
Suun päivän ajan hammashoitolassa on mahdollisuus 
osallistua sähköhammas-harjan arvontaan. Arvontaan 
saa jokainen osallistua klo 8.00- 15.00 välisenä aikana 
hoitolasta jaettavalla lipukkeella (1 lipuke/kävijä). 
Arvonta suoritetaan klo 16.00 mennessä ja voittajaan 
otetaan yhteys puhelimitse /s-postitse.  
 

********** 
 

 

 

 

 

 

 

Jämijärven vapaa-aikalautakunta ja Jämijärven Martat 

järjestävät teatterimatkan  

perjantaina 29.6.2018 

Pyynikin kesäteatteriin katsomaan Komediaa viisaista 

vanhuksista hölmössä maailmassa 

Ehtoolehdon sankarit  

Näytös alkaa klo 18.00.  

Ehtoolehdon sankarit -

dekkarikomediassa ovat mukana 

mm. Eija Vilpas, Tuija 

Piepponen, Mari Turunen, Pirkko 

Hämäläinen, Puntti Valtonen, Tom 

Lindholm, Lari Halme, Miia Selin ja Ville 

Majamaa. 

Hinta 45 € (Martat 25 €) sis. kuljetuksen ja lipun. Lähtö 

Nesteen pihasta n. klo  16.30. Ilmoittautumiset 27.5. 

mennessä: Marja-Liisa, iltaisin, puh. 040 7413 368 

 

********** 

 
Perjantaina 4.5. 

Jämijärvi Amazing Race 
starttaa klo 18.00 Korsulta 

 Joukkueet ovat täynnä, mutta katsojia mahtuu 

mukaan. Muut rastipaikat vielä salaisia, mutta niitä itse 

kisan kulussa lisää paljastamme. 

Toimitsijoitakin ilmoittautunut kivasti, mutta edelleen 

voit yhteystietosi antaa Lellelle 

puh.  040 7663 663. Viestillä tavoittaa parhaiten. 

Tule mukaan viettämään liikunnallista ja 
ennen kaikkea hauskaa iltaa kanssamme! 
 
Jämijärvi-Seuran kevätkokouksessa 
päätettiin hakea alahanketta Leader Pohjois-

Satakunnan avoinna olevaan teemahankkeeseen.  

Mikäli tuki meille myönnetään, tulemme toimenpiteenä 

QR-koodittamaan kuntamme alueella erilaisia kulttuuri- 

ja luontokohteita. Päämme puhki olemme yrittäneet 

miettiä, mitä meiltä mukaan tulisi ottaa. 

Mm. kotiseutumuseo, erilaiset muistomerkit, kirkon 

kulttuurihistoriallisesti arvokas miljöö ym. on jo listalla. 

Jos tiedät kuitenkin jonkun kiinnostavan kohteen 

Jämijärvellä, mikä on saattanut painua unholaan, 

vinkkaa siitä meille. Tarinalla on merkitystä eli mitä 

erilaisempaa juttua 

paikasta/rakennuksesta/luontokohteesta on 

kerrottavana, sen mukavammin siitä saamme juttua 

aikaiseksi. Osasta kohteista kuvataan myös 

videoesittelymateriaalia. Jos olet halukas tai ainakin 

sinnepäin, ilmoita yhteystietosi jo tässä vaiheessa 

Lellelle  

puh. 040 7663 663. 

Kuvauksiin tarvitaan erilaisia iloisia ihmisiä kertomaan 

paikkakuntamme helmistä!  

Hanke kestää toteutuessaan 1.6.2018-31.5.2019. 

 

 
 
 



ELOKUVA 
" Jämijärvi 1990 - video" 

TO 26.4. klo 13 - 16 
seurakuntakeskuksessa. 

 
Kertoo monipuolisesti ja mielenkiintoisesti vuoden 1990 
tapahtumista Jämijärvellä. 
Tilaisuus on kaikille avoin ja maksuton. 
Eläkkeensaajat tarjoavat väliajalla kahvit. 
 

Tervetulotoivotuksin 
 

Marita Frigård 
Eläkkeensaajat 

 
 

 

KESÄN FUTISKOULU 
JÄMIJÄRVEN URHEILUKENTÄLLÄ 

 
6 -13 VUOTIAILLE 

TYTÖILLE JA POJILLE 
MA 6.8. - TI 7.8. KELLO 10-14 

 
KOULU SISÄLTÄÄ: 

 
. HARJOITUKSET 

. PALLON,T-PAIDAN 
. MEHUA JA HEDELMÄÄ 

. LEIKKIMIELISIÄ KILPAILUJA 
. MITALIN, JUOMAPULLON 

. FUTISKORTIN 
. YLLÄTYSPALKINTOJA 

 
HINTA 55 €/ OSALLISTUJA 

 
VETÄJINÄ RAMI NIEMINEN JA 
PIRACAIA(EX FC JAZZ JA HJK) 

 
Ilmoittautumiset www.futispori.fi, tai 

rami.nieminen@ futispori.fi tai 050-369 0020 

 
  

VIHUN VESIOSUUSKUNNAN 
VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS 

 
pidetään Möökelissä 

su 15.4.2018 klo 14.30 
Käsitellään 16 §:n osuuskuntakokoukselle määräämät 
asiat sekä maksamattomien laskujen perintä. 
 

Hallitus kokoontuu klo 14.00 
 

Hallitus 

 

 
Mannerheimin lastensuojeluliiton 

Jämijärven paikallisyhdistys ry:n 
sääntömääräinen kevätkokous 

pidetään torstaina 19.4.18 klo 19.00 
yhdistysvintillä, Peijarintie 3. 
Hallitus kokoontuu klo 18.00. 

 
Tervetuloa! 

 

IKAALISTEN KANSALAISOPISTO 
Jämijärven osasto 

 
IKAALISTEN KANSALAISOPISTON 
JÄMIJÄRVEN OSASTON KEVÄTNÄYTTELY 

 
Sunnuntaina 22.4.2018 klo 12-16  
Jämijärven keskuskoululla 

 OHJELMALLINEN OSUUS KLO 12.30 
Yhteislaulua Seppo Sjömanin johdolla 
Tervehdyssanat Ikaalisten vs. sivistysjohtaja 
Tapio Ala-Rautalahti 
Lasten musiikkileikkikoulun ryhmät 

 Buffetti 

Tervetuloa! 

Kevätnäyttelyssä on myös toivomuslaatikko, 

johon voit laittaa kurssitoiveitasi ensi 

lukuvuodelle. 

 

KEVÄÄN UUDET KURSSIT 

Yrttikurssi: Villiruokaa lautaselle ja rikkaruohoista 
rohtoa        810212 

Tykköön kylätalo, Linnanperäntie 1 
Outi Karttunen 
Kurssimaksu 40,00 €  

   

 

Suomen luonnosta ja varsinkin kotipihan tutuista 
"rikkaruohoista" löytyy valtavasti hyödyllisiä ja 
maukkaita kasveja, joilla on käyttöä niin salaattien ja 
patojen lisukkeina kuin mietoina rohdoksinakin. Suurin 
osa näistä kasveista on kaikille tuttuja ja helppoja 
tunnistaa. Kurssilla opimme tunnistamaan näistä 
hyödyllisimmät sekä myös ne, joita tulee välttää. 
Lisäksi puhumme mausteyrttien viljelystä ja 
opettelemme viljelemään ja käyttämään muutamia 
Keski-Euroopassa villeinä kasvavia yrttejä, jotka 
viihtyvät erinomaisesti myös Suomen olosuhteissa. 
Tutustumme myös villiyrttien käyttöön ruoanlaitossa. 
Valmistamme pestoa, smoothieita, salaatteja, 
yrttijuomia jne. Oppimateriaalina opettajan valmistama 
aineisto. Kurssiin sisältyy luontoretki sekä 
tutustumisvisiitti Frantsilan yrttitilalle, nämä 
päivämäärät sovitaan myöhemmin. Kurssi kokoontuu 
20.-21.4., 4.-5.5., ja 18.-19.5. Syksyllä pidämme vielä 
keittiöpäivän sadonkorjuun tiimoilta. Näiden 
päivämääristä sovitaan kurssilaisten kesken. Syksyn 
keittiöpäivästä erillinen maksu 10€ + materiaalikuluista 
n. 5€. Kokoontumiset pe-la, perjantaisin klo 17.00-
19.00, lauantaisin klo 12.00-15.00. 
  
Muistathan ilmoittautua kursseille: 
 
1. Internet-osoitteessa: 
http://www.opistopalvelut.fi/ikaalinen 

 
2. Soittamalla puh. 044 7301 398 klo 8.00-15.00 
 
Mikäli kurssille ei ole ilmoittautunut minimimäärää 
(7) opiskelijaa, kurssi peruuntuu. 
 
 Lisätietoja kursseista opiston toimistosta puh. 044 
7301 398 tai osastonjohtaja Marjut Saarenpäältä, 
marjut.saarenpaa@ikaalinen.fi tai puh. 040 564 6041. 

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


VAPPUMYYJÄISET 
ma 30.4.2018 alkaen klo 14.00 Osuuspankin 

kokoustilassa. 
Myynnissä: simaa, munkkeja ym. leivonnaisia, 

käsitöitä, arpoja 
Tervetuloa! 

 
Jämijärven Työväenyhdistys ry 

 
 
KESÄLEIRIT VANHASSA PAPPILASSA  
 
6.-7.6. päiväleiri 1-2-luokkalaisille klo 9.00-15.00, 
osallistumismaksu 15e sisältäen ohjelman ja 
ruokailut, sisaralennus 5e.  
 
18.-20.6. leiri vanhassa pappilassa yöpyen  
3-6-luokkalaisille, osallistumismaksu 30e sisältäen 
ohjelman, ruokailut ja majoituksen, sisaralennus 5e. 
(Leirille on mahdollista osallistua myös kotoa päin 
päiväleirityyppisesti). 

 
Leireillä nautitaan kesästä kavereiden kanssa, 
retkeillään lähiympäristössä, askarrellaan ja 
puuhaillaan monenlaista mukavaa yhdessä. Tule 
mukaan!  
 
Ilmoittaudu Virpille puh. 040 8049 646 tai 
virpi.havi@evl.fi 21.5. mennessä.  
Jämijärven seurakunta 
 

ILMOITA LAPSESI PÄIVÄKERHOON 

LUKUVUODEKSI 2018-2019 
Tervetuloa viettämään iloisia hetkiä seurakunnan 

päiväkerhossa! 

Kerhossa opitaan kaveritaitoja, tutustutaan Taivaan 

Isään kertomuksin, lauluin ja leikein, harjoitetaan 

kädentaitoja mm. askarrellen ja maalaten, leivotaan, 

retkeillään ja puuhaillaan monenmoista mukavaa 

yhdessä. 

Syksyllä alkaviin kerhoihin voivat tulla mukaan 

vuosina 2013-2015 syntyneet lapset. 

Ilmoita lapsesi lastenohjaaja Virpi Haville 

puh. 040 8049 646 

tai virpi.havi@evl.fi 21.5. mennessä. 

Ilmoittautuneille lähetetään elokuulla kerhokirje, 

josta löytyy tarpeelliset tiedot kerhon aloittamista 

varten. 
 

Tarinapäivä ke 11.4. klo 14.00 Osuuspankilla. 
  
Aluekirkkopyhä  Kankaanpäässä  
15.4. klo 10.00 
Messun jälkeen kahvit 
torinkulmassa.  

Boccia jatkuu perjantaisin klo 15.00- 17.00 
koululla (20.4. viimeinen) 

Kunniakäynti vakaumuksensa puolesta 

kuolleiden muistomerkillä 

LAUTTAKANKAALLA  sunnuntaina 

29.4.2018 klo 12.00 

Tilaisuudessa paljastetaan muistolaatta, 

johon on kirjoitettu henkilöiden nimet,  

joiden tiedetään surmatun Lauttakankaalla 

ja haudatun sinne joukkohautaan. 

Puhujana tilaisuudessa kansanedustaja Jari 

Myllykoski. 

Tilaisuuden jälkeen kahvitarjoilu Jämijärven 

Työväentalolla. 

Tervetuloa!  
 

Jämijärven Työväenjärjestöt 

 
********** 

 
Toiminta- ja talkoopäivä 

Vauhdin lavalla ja sen ympäristössä 
 

Kutsumme Kontin ja Pitkäniemen kylien 
asukkaita (myös mökkiläisiä) aloittelemaan 
kesäkautta 2018 Vauhdille  

lauantaina 28.4. 2018. 
Ohjelma: 
Klo 10 Aloitellaan aamupäiväkahvilla ja 
iloisella tutustumisrupattelulla. 
Säästä ja lumien sulamisesta riippuen 
siistitään ympäristöä sekä 
osallistutaan leikkimielisiin kilpailuihin ym.  
 
klo 12.00 Kontin- Pitkäniemenkyläyhdistys 
ry:n vuosikokous 
Kokouksen jälkeen tarjolla on keittoa, simaa 
ja munkkeja 
 

Kontin – Pitkäniemen kyläyhdistys ry:n 
vuosikokous 

28.4. 2018 klo 12 Vauhdilla 
Käsitellään sääntömääräiset asiat. 

Tervetuloa 
Hallitus 

 
 

KEVÄTTORI TYKKÖÖN KYLÄTALOLLA 
lauantaina 28.4.2018 klo 10 – 14 

Myyntipaikan voit varata p. 050 3640176 tai 
leenak@tykkoo.com  
Kyläyhdistyksellä on kahvin ja makkaran 
myyntiä sekä munkkeja myynnissä kotiin 
vietäväksikin. 

Tervetuloa 
 

TYKKÖÖN SEUDUN KYLÄYHDISTYS RY 

mailto:virpi.havi@evl.fi
mailto:virpi.havi@evl.fi
mailto:leenak@tykkoo.com


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


