JÄMIJÄRVEN KUNNAN KUNTATIEDOTE 6/2018

Joka talouteen Jämijärvellä jaettava kunnan tiedote
Kunnanvirasto p. 02 572 970
Sähköpostiosoitteet: jamijarvi@jamijarvi.fi
etunimi.sukunimi@jamijarvi.fi

Yksityistiet -hanke aloittaa
tiekuntien ongelmien ratkaisun
Suomen Metsäkeskuksessa on aloitettu
tiekuntien aktivoimiseen ja yksityisteiden
tehokkaampaan hoitoon tähtäävä EU hankke.
Hankkeen yhteistyökumppaneina toimivat
useat yksityisteitä käyttävät tai niitä
hoitavat organisaatiot, joilla on kiinnostusta
kehittää alueellista yksityistieverkostoa.
Hanke toimii Varsinais-Suomen sekä
Satakunnan maakuntien alueella.
Hankkeen projektipäällikkö Petri
Lähteenmäki toivottaa tiekunnat mukaan
yhteistyöhön.
Tiekunnat joilla on vaikeuksia tiekunnan
hallinnoinnissa tai esim. suunnittelevat
laajempaa tienperusparannusta voivat ottaa
yhteyttä Petriin.
Hän lupaa avustaa kaikissa tienhoitoon
liittyvissä ongelmissa. :
etunimi.sukunimi@metsakeskus.fi
Hanke järjestää, myös yksityisteiden hoidon
koulutuksia ja seminaareja syksystä 2018
alkaen.

KUTSU
Jämijärven
rantaosayleiskaavaluonnoksen
yleisötilaisuus on Jämi Areenalle
keskiviikkona 20.6.2018 klo 18.00Tervetuloa kaikki asiasta
kiinnostuneet tutustumaan ja
kuulemaan tärkeästä asiasta!
Lisätietoja Ilmari Mattila puh. 044 5772726

Kuntatiedote 7/2018

Aineiston viimeinen jättöpäivä 3.8.2018
Voit jättää aineiston
• sähköpostilla, osoitteelle jamijarvi@jamijarvi.fi
• soittamalla tai tekstiviestillä p. 040 769 9189
Seuraava kuntatiedote ilmestyy 9.-10.8.2018

Kunnanvirasto pidetään suljettuna
heinäkuussa 2.7.- 29.7.2018 välisen ajan
Lupahakemukset pyydetään laittamaan
vireille ja toimittamaan tekniseen
toimistoon 15.6.2018 mennessä
Kunnanjohtajan tarinatunti kirjastolla
27.6. ja 22.8. klo 18.00

Kunnanjohtaja kutsuu
vapaa-ajan asukkaat ja kuntalaiset
iltakahville
Mielahden keittokatokselle
tiistaina 19.6. klo 18-21
Jämijärven Vanhusneuvosto on
laatinut kyselyn kotipalvelun työntekijöille ja
ikäihmisten kanssa vapaaehtoistyötä
tekeville. Jämijärven vanhusneuvoston
tehtävänä on ikäihmisten kuuleminen. Tänä
vuonna osa kuulemisesta tapahtuu
järjestämällä kysely, joka on kohdistettu
Jämijärven kunnan ikäihmisten kanssa työtä
tekeville.
Kyselyyn vastataan Jämijärven kunnan
nettisivuilla www.jamijarvi.fi
”Infoa ikääntyville”-välilehdellä. Kysely
avataan vastaamista varten 1.6.2018 ja
vastaamiseen on aikaa 17.6.2018 saakka.
Kyselyyn vastataan anonyymisti ja siihen
vastaaminen vie aikaa n. 5 minuuttia.
Kyselystä julkaistaan vain kokooma, jonka
tuloksesta tullaan tiedottamaan Jämijärven
kunnanhallitukselle ja PoSa:lle.
Toivomme suurta osallistumista, jotta
saamme mahdollisimman kattavan
vastausmäärän tuloksen arvioimista varten.
Yhteistyöstä kiittäen!
Miia Sjöman
vanhusneuvoston
puheenjohtaja

Anne Ranta
vanhusneuvoston
sihteeri

JÄMIJÄRVEN KUNNAN YLLÄPITÄMÄT VIRALLISET
UIMARANNAT OVAT
Perhepuisto ja Mielahden uimaranta
Rannoilla ei järjestetä uimavalvontaa!
Eläinten uittaminen näillä yleisillä
rannoilla on KIELLETTY!
Koirien uittamiseen on käytetty
Markunlahden venepaikkaa.
LIIKUNTAPAIKAT
Ylläpitäjän yhteystiedot: Jämijärven vapaa-aikatoimi,
p. 0500 – 591 772
Huolto: Sähköliike Sillanmäki Oy p. 050 – 442 3537
KUNTOVIHKOT
Käytössä toukokuun lopusta syyskuun loppuun.
Suurimaan vanha koulu
Kuusijoentie 478
Tykköön koulu
Äitimuistomerkki
Vihussa Kuninkaanlähteen/Palokosken
risteys
Jämin ylämäellä ilmoitustaululla
Rajalahdentienhaara
Vauhdin lava
Sipilän lenkki
Raharinne
Lokakuulla vapaa-aikalautakunta arpoo liikkujien
kesken palkintoja.
Vapaa-aikalautakunta päätti keväällä palauttaa
kuntovihkot ja jättää haastepyöräilyn väliin.
NUORISOTILA CELLARI
tiistaisin ja torstaisin vain alle 18-vuotiaille klo 17-20
perjantaisin ja lauantaisin klo 18-22
pääsääntöisesti alle 18-vuotiaille
YÖKAHVILA KLO 18-24 pääsääntöisesti alle 18vuotiaille
8.6. Niinimajalla, mukana myös etsivä
nuorisotyöntekijät!
HEINÄKUUSSA NUORISOTILA CELLARI ON SULJETTU

Koko perheen ulkoilupäivä 1.9.2018
Koulupuistossa. Yhdistykset voivat tulla
esittelemään toimintaansa tai tekemään
omaa varainkeruutaan tilaisuuteen. Kunta
on hankkimassa paikalle suosituksi
osoittautuneen lasten liikennekaupungin.
Yhdistykset voivat ilmoittautua mukaan
päivään jonna.haavisto@jamijarvi.fi.

Jämijärven futiskoulu järjestetään 6.-7.8.2018
Jämijärven urheilukentällä
kello 10-14.
Koulu on tarkoitettu 6- 12 v.
tytöille ja pojille, niin aloittelijoille
kuin jo harrastaville lapsille.
Koulu sisältää jalkapallon, tpaidan, futismitalin, hedelmää,
mehua, futiskortin, futisharjoitteita,
yllätyspalkintoja ja leikkimielisiä kilpailuja. Koulu
on leikkimielinen ja keskittyy maalintekoon ja
onnistumisten riemuun, koulun hinta on
55€/lapsi. Maksu on käteismaksuna paikan päällä.
Ilmoittautumiset www.futispori.fi tai 050- 369
0020 tai rami.nieminen@futispori.fi. Rehtorina
toimii Rami Nieminen, jolla on eniten miesten
pääsarjaotteluita Suomessa ja useita Amaaotteluita ja ohjaajina myös muita futistaitajia,
mm. Piracaia entinen FC Jazzin ja HJKn pelaaja.
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa
T-paidan koko ja mahdollinen hedelmäallergia.
**********
NIINIMAJA ON VUOKRATTAVISSA juhliin, kokouksiin,
leireihin…
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.
Niinimajalta löytyy astiasto 15hlö:lle, pöydät ja tuolit
sekä levitettävä vuodesohva.
Varaukset ja tiedustelut Jämijärven kunta
p. 02 572 970 tai jonna.haavisto@jamijarvi.fi.
Kiinteistön huolto: Pekka Halme p. 040 763 2099

KUNTOKELLARIN KÄYTTÄJILLE TIEDOKSI
Toukokuun 25. päivästä 2018 alkaen henkilötietojen
käsittelyyn sovelletaan EU:n yleistä tietosuojaasetusta. Tietosuoja-asetus vaatii rekisterinpitäjää
informoimaan rekisteröityjä rekisteröidyn oikeuksista.
Kuntokellarin KAIKKI käyttäjät täyttävät
suostumuslomakkeen!
He, jotka ovat jo palauttaneet lomakkeen
allekirjoitettuna, se lappu riittää teiltä!
Sormenjälkitunniste on helpoin tapa kulkea
kuntokellariin ja muutoksien jälkeen toiminta on ollut
OK. Jämijärven kunnan kuntokellarin kulunvalvonta on
toteutettu Deltabit Oy:n Deltabit Gatekeeper järjestelmällä. Kulunvalvonta toteutetaan
sormenjälkitunnisteilla, jonka voit ottaa käyttöön
antamalla suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn.
Palveluntarjoajamme Deltabit Oy voi käsitellä näitä
henkilötietoja satunnaisesti Jämijärven kunnan
kuntokellarin puolesta ja lukuun sopimuksen
perusteella antaessaan teknistä tukea järjestelmän
käyttöön.
Suostumuksen antaminen henkilötietojesi
(sormenjälkitunnisteen) käsittelyyn on vapaaehtoista
– sinun ei tarvitse antaa suostumustasi tähän
sormenjälkitunnistautumiseen. Mikäli et halua ottaa
sormenjälkitunnistautumista käyttöön et pääse
kulkemaan Jämijärven kunnan kuntokellarin tiloissa.
Lomaketta saa kunnanvirastolta tai kunnankotisivuilta,
palauttaa voi kunnan postilaatikkoon!
KUNTOKELLARIN ELÄKELÄISKÄYTTÄJILLE
TIEDOKSI
Maksuton eläkeläisten vuoro
kuntokellarilla on ainoastaan klo 6.0010.00 välisenä aikana. Mahdollisista väärin käytöksistä
aloitetaan laskuttamaan muilta ajoilta hinnaston
mukainen hinta.
JATKAJA MAANANTAIKISOILLE? PULS on tehnyt
kanssamme upeaa yhteistyötä usean vuoden ajan
järjestämällä maanantaikisoja. Jotta voimme taata
kisojen tulevaisuuden ja hienon perinteen jatkumisen
vetoamme yhdessä PULS ja vapaa-aikatoimen kesken
nyt myös muihin yhdistyksiin. Kesälle 2019 on
etsinnässä yhteistyö kumppani, joka voisi ottaa
vastuuta PULSn kanssa yhdessä tai kokonaan yksin,
maanantaikisojen järjestämisestä. Etsimme tätä tahoa
jo nyt, jotta uusi taho voi jo tämän kesän aikana olla
PULSin rinnalla järjestelyjä opettelemassa.
Maanantaikisojen järjestämisestä on maksettu
erillisellä sopimuksella perinteisesti kesäkohtainen
korvaus ja palkintolusikat on kunnan maksamia,
muusta järjestelystä ja ohjelmasta on vastannut
järjestävä seura. Mahdolliset kiinnostuneet tahot voi
ilmoittautua vapaa-aikasihteerille
jonna.haavisto@jamijarvi.fi

Lapsille ja nuorille
Satakirjastojen kesäbingo 4.6. - 18.8.
Lue tai kuuntele 5 kirjaa ja osallistu kesäbingoon.
Osallistumiskupongin ja ohjeet saat kirjastosta.

Kirjaston aukioloajat
ma 14-19, ti 10-15, ke 14-19, to 14-19, pe 10-16
Poikkeukselliset aukioloajat juhannuksen aikaan
to 21.6.
10 - 15
pe 22.6.
suljettu
Poistomyynti kirjastossa ma 11.6 - pe 15.6.
Kirjasto myy poistettuja kirjoja ja lehtiä, maksu käteisellä.
Hinnat: lehdet 1 €/nippu, aikuisten kirjat 1 €/kirja, lasten- ja
nuortenkirjat 0,50 €/kirja.
Vitriinissä esillä kesäkuussa
4.6. alkaen juhannukseen asti vitriinissä esillä Eläkeliiton
Satakunnan piirin kulttuurikilpailussa voittama 1. palkinto.
Jämijärvi-seuran kesänäyttely 25.6. alkaen: Viivi Salmelan
valokuvia
Kesänäyttelyssä 25.6. - 31.8. Viivi Salmelan ottamia
valokuvia.
Automatkalle mukaan äänikirja
Lähdetkö kesällä pitkälle automatkalle? Matka sujuu
mukavammin, kun lainaat cd-äänikirjan kuunneltavaksi.
Muista ilmaiset varaukset kaikista Satakirjastoista ja eäänikirjat, joita voit kuunnella älypuhelimellakin.
Lainattavat liikuntavälineet
Kirjastosta voit lainata myös sauvakävelysauvat, jalkapallon,
8 sählymailaa ja pallon sekä selättimen, itselle tai vaikkapa
kylään tuleville lastenlapsille.
Lue sanomalehti ePress-palvelussa
Useimpia suomalaisia sanomalehtiä voit lukea ePresspalvelussa kirjaston koneilla tai omalla laitteella kirjaston
langattomassa verkossa.
Lue lapselle -hanke netissä – tietoa ja lukuvinkkejä
Miksi lapselle kannattaa lukea? Vinkkejä osoitteessa
luelapselle.fi.
Kirjastoasiointi toisen puolesta
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,
kirjastokortin antaminen mukaan ei riitä.
Voit myös pyytää kirjastoa tallentamaan luvan
asiakastietoihisi.
Syksyn ensimmäinen lukupiiri ke 12.9. klo 16.00 - 17.30
Keskustellaan Juha Hurmeen kirjasta Niemi (2017 Finlandiapalkinto). Kirjasta kannattaa tehdä varaus jo kesällä.
Ohjaajana Marita Frigård. Tervetuloa uudetkin
lukupiiriläiset!

Jämijärvi-Seura
Kotiseuturetki toteutetaan la 11.08. kohti

Loimaata. Ensimmäiseksi
poikkeamme
Mintunlehdessä Laviassa
aamukahvilla suolaisen
kera. Kahvittelun
lomassa meitä tulee
tapaamaan myös LaviaSeuran aktiiveja. Tämän jälkeen
siirrymme Keikyän vanhalle meijerille, josta
rakennettu hieno kulttuurikeskus. Siellä paikan
yrittäjä tekstiilitaiteilija Anneli Keinonen esittelee
meille tilojaan. Tiloissa on myös vieraileva
taidenäyttely ja ostoksia mahdollista suorittaa.
Loimaan seurahuoneen lounas täyttää vatsat. Kerro
erikoisruokavaliostasi Lellelle ilmoittautumisen
yhteydessä. Lopulta saavumme pääkohteeseemme
maatalousmuseo Sarkaan. Täällä meillä on tarjolla
tunnin opastettu kierros pienryhmissä ja sitten
vapaata ohjelmaa klo 16.30 asti. Takaisin
tulomatkalla pissatauko jollain huoltamolla, mutta
muuten tullaan yhtä kyytiä. Matkan hinta jäseniltä
synttärivuoden kunniaksi VAIN 15 € sisältää
aamukahvit, opastukset, pääsymaksut, ruokailun ja
kyydityksen. Ei jäsenille hinta 50 €. Lähtö Nesteen
pihasta klo 8.30, paluu illansuussa n. klo 19.00.
Ilmoittautumiset retkelle Lellelle 040 7663 663
(viestillä tavoittaa varmemmin ja se muistaa kuka
on ilmoittautunut) 25.07. mennessä. Tervetuloa!

____

Jämijärven kotiseutumuseo on avoinna
heinäkuun sunnuntaisin klo 11-13.
Poikkea tunnelmalliseen makasiiniin ja aittaan!
Vapaa pääsy.
____
Nuorisoteatterimme aktiivi Viivi Salmela on
ahkera valo- ja videokuvaaja. Hänen
valokuviaan on nähtävillä tänä kesänä
Jämijärven kirjastossa. Näyttely on esillä 25.617.8. Kuvia myös myynnissä.
____
Nuorten rakentama "Pakohuone
Hopearinne" salaisuuksineen aukeaa ma
16.6.
Pakohuone on on fyysinen seikkailupeli, jossa
huoneeseen lukittujen ihmisten pitää ratkoa
pulmia tunnin määräajassa. Pelaajien pitää
käyttää loogista päättelyä, luovuutta ja
tiimityöskentelyä. Pelihuone maksaa 35 €/1-4
henkeä, lisähenkilöt 10 €. Alle 12v aikuisten
seurassa ilmaiseksi. Pakohuoneen pystyy
ratkomaan noin yläasteikäiset jo itsenäisesti,
pienemmät vaativat aikuisten apua.
Huone on avoinna tilauksesta klo 10-20.30
välisenä aikana ja sitä voi kysellä Lelleltä.
Huone on Jämijärven Vanhustentaloilla, osoite
Kotimäentie 7, as 18.

P.S. Tykkää meistä Facebookissa niin voit
voittaa ilmaisen pelikerran.
____
Jämijärvi-Seura toteuttaa hankkeen "QR-

koodilla Jämijärven tarinat talteen",

jossa paikkakunnan kulttuuri- ja
luontonähtävyyksille viedään yhteneväiset
paalut ja QR-koodiopasteet. Koodit ohjaavat
verkkosivulle, joihin on kuvin, videoin ja tarinoin
kerrottu kyseisestä nähtävyydestä. Näin
yksittäinen kävijä voi tutustua jopa kiinni
olevaan museoon älypuhelimensa kautta
vuoden- ja vuorokaudenajasta riippumatta.
Projektiin tarvitaan vapaaehtoisia; tarinoita
kohteista, paalujen sahaajia ja maalareita,
videoilla ja valokuvissa esiintyjiä ym. Lisäksi jos
kotialbumeissasi on jotain vanhoja kuvia eri
kohteista, otamme ilolla vastaan.
Lisätietoja saat Lelleltä tai Miialta, 045 6398 146
_____

Perinnepäivä

kotiseutuarkistolla pe 27.7 klo 18.00.
Illassa esitämme Raharinteellä
Kipinäkellarissa kahdesti
kevätkokouksessa näytetyn kaitafilmin
Maito Markoiksi. Filmi on kuvattu
Jämijärvellä 1959 meijerin isännöitsijä Olavi
Mäkisen toimesta. Hänen lapsensa ovat
tunnistaneet meille jo pätkiä filmistä ja
lisätunnistuksia teimme kevätkokouksessa. Lelle
selostaa filmin aikana tapahtumia kertomuksien
mukaan. Mahdollisuus ostaa myös
kotiseututuotteita sekä tutustua
kotiseutuarkistoon ja teatterivarastoon. Esitykset
alkavat 18.10 ja 19.00.
Tee vaikka pyöräretki Raharinteelle.
_____

Facebook joulukalenteri tai elävä
joulukalenteri tai molempien
yhdistelmä.

Riippuu sinusta!
Jo neljän vuoden ajan olemme julkaisseet
Jämijärvi-Seuran Facebook sivuilla
joulukalenteria. Joka päivä on luukku
avautunut klo 10. Videon pätkiä, vanhoja
valokuvia, ajankohtaisia mainoksia ym. helmiä
kotiseudultamme olemme siinä esitelleet.
Kalenteri on saanut huiman suosion, mutta nyt
on kuvat varastoistamme vähissä. Jos sinulta
löytyy jotain kivaa nostalgiakuvaa/esinettä
Jämijärveltä, jolla tarina ym. mistä luukun voisi
rakentaa niin nykäise Lelleä hihasta.

Toisena täydentävänä tai erillisenä vaihtoehtona
on rakentaa ensi vuodeksi koko kunnan alueelle
levittäytyvä elävä joulukalenteri. Voit varata
jonkin luukuun itsellesi, yrityksellesi,
yhdistyksellesi, koululuokallesi ym. Luukun
toimintapisteessä voi olla tekemistä, jouluideoita,
askartelua, taidetta, kuuntelemista, herkuttelua
tai muuta yhteistä joulun odotusta. Taivas
rajana kuten olemme jo Avoimissa Pihoissa
tottuneet. Erikoisemmat ideat saavat väen
liikkeelle. Myös jonkin perinteisen jo olemassa
olevan joulun odotusajan tapahtuman voi
mukaan liittää.
Luukku voi olla kertaluonteinen tapahtuma tai
esim. taideteos/hurmaava jouluikkuna, joka
ilahduttaa koko kuun. Myös videot verkkoon
voisi olla jonkin päivän luukun aiheena. Mikäli
haluaisit osallistua luukkuun, ota Lelleen
yhteyttä jo vaikka kesällä. Luukuista tehdään
sitten jo lokakuussa kartta ja aikataulutukset,
jotka ovat saatavilla seuran kotisivuilta ja
saadaan myös marraskuun kuntatiedotteeseen.
Someen tehdään mainontaa sitten resurssien
mukaan koko projektista. Ja toivotaan, että
jokin paikallislehtikin vaikka kirjoittais ;).
Olis tosi kiva kun tulisit mukaan!
Leena Saloniemi

Ipanala TuohiKontin luontoryhmä Jämijärvi - 3.9.2018 alkaen
“Yhden toimintakauden Ikaalisten
luontopäiväkotiryhmää vetäneenä voin
hymyhuulin puhua ulkopainotteisen
toiminnan puolesta.
Seikkailimme lapsien
kanssa läpi helteisen
loppukesän,
klassisen kostean
syksyn ja
paukkupakkastalven
keräten ainutkertaisia
kokemuksia ja
muistoja puhuttelevan
ja
vuodenajoittain
muuttuneen luonnon
helmasta.
Jatkakaamme hyvin alkanutta
matkaa Jämijärvellä - tervetuloa
retkikuntaan!” - Olli Tasala
Lisätiedot:
Olli Tasala / Ipanala TuohiKontti
040 9627091 - olli.tasala@gmail.com

Kesäretki Eurajoen Olkiluotoon
Jämijärven Eläkkeensaajat järjestää retken
Olkiluodon ydinvoimalatyömaalle ma 25.6.
Lähtö on klo 8 Nesteen pihalta ja paluu n 18.30
Matkalla poiketaan ensin Porin Leivän
tehtaanmyymälään ostoksille ja sieltä jatketaan
Olkiluotoon, missä juodaan kahvit ja kuullaan
alustusta ydinvoimalasta. Tutustutaan myös ko.
alueen luolastoon ja ruokailu on järjestetty myös
Olkiluodossa.
Paluumatkalla poiketaan sekä Eskimotuotteen että
Sinituotteen tehtaanmyymälöissä.
Matkan hinta on 30€ ja mukaan voi lähteä, vaikkei ole
yhdistyksen jäsen.
Sitovat ilmoittautumiset 11.6. mennessä Riitalle
puh 0400 216 374 .
Olkiluodon tiukkojen turvallisuusvaatimusten vuoksi
lähtijöiden pitää antaa henkilötietonsa, jotka
ilmoitetaan sinne kaksi viikkoa ennen matkaa.

Tervetuloa joukolla mukaan!

VAUHDIN LAVALLA
TANSSITAAN

Ikaalistentie 555, Jämijärvi

JUHANNUSPÄIVÄNÄ 23.6. KLO 20-01
Eila Pienimäki ja
Jämijärven Pelimannit solisteineen
Eila Pienimäen ja Jämijärven pelimannien
yhteisen uuden levyn julkaisutilaisuus

PERJANTAINA 29.6. klo 20-01
HARMONIKAN HURMAA
Jämijärven Pelimannit solisteineen
ja Ikaalisten Harmonikkamiehet

PERJANTAINA 20.7. klo 20-01
PARTIOLAISTEN TALKOOTANSSIT
Jämijärven Pelimannit solisteineen +
muita vierailijoita

PERJANTAINA 3.8. klo 20-01
KAUDEN PÄÄTTÄJÄISET
Jämijärven Pelimannit solisteineen
Järj. Jämijärven Pelimannit/Kontin kyläyhdistys/
Jämijärven Miilunvartijat

KUNTOSALIOHJAUKSET ELÄKELÄISILLE
Yleensä parittoman viikon
keskiviikkona klo 8.30 - 10.00.
KE 20.6.
KE 27.6. HUOM! Parillinen viikko.
KE 11.7. HUOM! Parillinen viikko.
KE 18.7.
TO 2.8. HUOM. PÄIVÄ!
KE 15.8.
KE 29.8.
KE 12.9.
HUOM! Kuntosali (kunnantalon alakerrassa) on ilmainen
jämijärveläisille eläkeläisille
ma - su klo 6.00 - 10.00 välisenä aikana.
Ohjaaja
Marita Frigård
045-8437477

Tervetuloa viettämään kotieläinpäivää
Jämijärven Kielokodille!
Lauantaina 14.7.2018 klo 12.00 - 16.00
järjestetään kotieläinpäivä Jämijärven Kielokodin
etupihalla. Päivän tarkoitus on ilahduttaa
Kielokodin ja palvelutalon asukkaita sekä samalla
myös muita kylän ja lähiseutujen asukkaita.
Tule siis kanssamme viettämään mukavaa
iltapäivää eläinten pariin ja tuo naapurisikin
mukaan! Paikalla mm. hevosia, poni, kaneja,
koiria, kanoja ja ankkoja.
Järjestäjänä Tampereen ammattikorkeakoulun
sairaanhoitajaopiskelija Johanna Leppänen, Liisa
Takalo ja Johanna Ylinen

Reilu Teko 2018
Lannoitesäkkikeräys
Järjestää Kankaanpään 4H-yhdistys
Keräysaika 4.6.-15.7.2018
Keräyspaikka: Rajakalliontie /Mutkalan
teollisuusalue

MAKKARAMÄEN MARKKINAT
LAUANTAINA 30.6.2018 KLO 10.00-.13.00
UNIVISION JA RAHTIPALVIN VÄLINEN
PARKKIPAIKKA (Jämintie 4)

Säkkikeräystietoa: www.4h.fi/reiluteko
Keräyspisteen yhteyshenkilö: Tiina Salonen puh.
040 573 8400

Ota mukaasi pärekori sekä iloinen mieli, ja
suuntaa Makkaramäen Markkinoille
tutustumaan lähialueen yrityksiin sekä heidän
tarjontaansa!
Markkinoilla korostuu luonto, hyvinvointi sekä
luomu- ja lähiruoka.
Jos haluat mukaan markkinoille myyjäksi, ota
yhteyttä osoitteeseen myynti@korsuretket.fi

Eläkeliitto
Sokkomatka kes. 13.6. Lähtö
Nesteeltä klo 6.30

Jämijärven Keskusta järjestää retken
Arja Korsevan konserttiin
Hämeenkyröön Myllykolun kesäteatteriin
26.7. klo 19.00
Lähtö Pop pankilta klo 17.30.
Matka ja lippu yht 40,00 € Ilmoittautumiset
Timolle puh. 0445474516 tai Satulle 0505240595
Ps. mukaan mahtuu 26 ekaksi ilmoittautunutta

Kaamoksentorjunta-risteily ti. 6.-ke.7.11. 2018
Baltik Prinses Turku- Tukholma.
Laivalla tanssittaa Anne Mattila.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset sun, 1.7.
mennessä
Seijalle puh. 0407169678
Kulttuurikilpailun kiertopalkinto on nähtävänä
kirjaston vitriinissä juhannukseen asti.

POSAN PALVELUT 25.6. – 3.8.2018
PERUSPALVELUKESKUS TAPALA, Tapalankatu 20,
Kankaanpää, ajanvaraus puh. 02 577 3265.
Lääkärin ja sairaanhoitajan vastaanotto, päivystys klo
8.00 – 20.00.
Yöpäivystys klo 20.00 – 8.00 on Satakunnan
keskussairaalassa. Soita ennen lähtöäsi vastaanotolle
numeroon 02 627 6868.
Fysioterapia, osastot ja laboratorio toimivat normaalisti.
Röntgen 4.6. – 10.8.2018 avoinna klo 7.30 – 15.00.
Tavalliset röntgentutkimukset ilman ajanvarausta.
Ultraäänitutkimukset ajanvarauksella.
PERUSPALVELUKESKUKSET
KARVIA JA POMARKKU suljettuina 25.6. – 15.7.2018 ja
HONKAJOKI, JÄMIJÄRVI JA SIIKAINEN suljettuina 16.7.
– 5.8.2018
KEHYSKUNTIEN KESKITETTY AJANVARAUS palvelee
ma - to klo 8.00 – 16.00, pe klo 8.00 -14.00 puh.
040 652 4340.
Laboratorionäytteenotto toimii sulkujen aikana
Kankaanpäässä ajanvarauksella www.satadiag.fi tai puh.
02 627 6410.
Lääkärin kiireellinen ja päivystysvastaanotto hoidetaan
Kankaanpäässä, ajanvaraus puh. 02 577 3265.
Pyydämme asiakkaitamme ottamaan huomioon kesäajan
rajoitetut vastaanottoajat ja huolehtimaan
mm. hoitotarvikkeiden haut ja reseptien, myös
raskaudenehkäisyvalmisteiden, uusinnat ennen
sulkuja.
Apuvälinelainaukset ja palautukset keskitetään sulkujen
aikana Tapalan fysioterapiaan Kankaanpäähän.
Avoinna ma – pe klo 9.00 – 11.00 ja ma – to klo 15.00 –
16.00. Ajanvaraukset ja apuvälinetilaukset puh.
044 577 3285.
Äitiys- ja lastenneuvolan palvelut keskitetään sulkujen
ajaksi Kankaanpäähän Tapalaan puh.040 652 4350.
Perhesuunnitteluneuvola on suljettu heinäkuun.
Raskaudenkeskeytysasiakkaat hoidetaan äitiysneuvolassa.
SUUN TERVEYDENHUOLTO
Kankaanpään hammashoitola avoinna ma – pe klo 8.00 –
16.00, neuvonta/ajanvaraus avoinna ma – pe klo
8.00 – 15.00 puh. 02 577 3550.
Karvian ja Pomarkun hammashoitolat ovat suljettuina 25.6. 15.7.2018.
Jämijärven ja Honkajoen hammashoitolat ovat suljettuina
16.7. -5.8.2018.
Siikaisten hammashoitola on suljettuna 2.7.- 5.8.2018.
PERUSPALVELUKESKUS VIRASTOTALO,
Kuninkaanlähteenkatu 8, Kankaanpää
Avoinna kesäajan ma – pe klo 9.00 – 11.00 ja 12.00 – 14.00.
Sosiaaliohjaajan vastaanotto ilman ajanvarausta
maanantaisin klo 12.00 – 14.00.
HYVINVOINTIKESKUKSEN AIKUIS- JA
SENIORINEUVOLA, Torikatu 4, Kankaanpää
Avoinna ma klo 8.00 – 17.00, ti – to klo 8.00 – 15.00, pe klo
8.00 – 14.00
Ajanvaraus ma – pe klo 8.00 – 13.00 puh. 044 577 3272.
VANHUSPALVELUKESKUS, Keskuskatu 42, Kankaanpää
Suljettuna 16.7. – 5.8.2018. Palveluneuvoja puhelimitse
tavoitettavissa em. ajalla, puh. 044 772 7560.
Kotihoito toimii normaalisti. Hakemukset ja ilmoitukset voi
toimittaa postitse tai toimiston oven postiluukkuun.
MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUKESKUKSEN
VASTAANOTTO TÄHTI, os. Taipaleenkatu 1, Kankaanpää
puh. 040 652 4200 ma – pe klo 11.30 - 12.00.
Suljettuna 2.7. – 5.8.2018. Tänä aikana vastaanotto on
sovitusti Toimintakeskuksella.
TOIMINTAKESKUS TÄHTI, os. Kuninkaanlähteenkatu 6,
Kankaanpää.
Puhelinaika ma – pe klo 8.00 – 8.45 ja 11.30 – 12.00 puh.
040 652 4203.

MATKAKUSTANNUSTEN
KORVAAMINEN 1.7.2018
ALKAEN
Kela korvaa matkat, jotka on tehty



terveydenhuoltoon sairauden tai raskauden vuoksi
Kelan
tai
terveydenhuollon
järjestämään
kuntoutukseen.

Korvausta maksetaan ensisijaisesti julkisten kulkuvälineiden
kustannusten mukaisesti. Jos julkisia kulkuyhteyksiä ei ole
käytettävissä, matka voidaan korvata myös silloin, kun se on
tehty esimerkiksi omalla autolla tai taksilla (ns.
erityisajoneuvo).
Jos joudut käyttämään taksia, se pitää tilata
tilausvälityskeskuksesta, joka on tehnyt Kelan kanssa
sopimuksen suorakorvausmenettelystä. Puhelu on
maksuton.
Kelan korvaamat taksimatkat tilataan Satakunnan
maakunnan alueella numerosta

0800 12 0001
Jos tilaamiisi taksimatkoihin tulee muutoksia, ilmoita ne
soittamalla numeroon, josta tilasit taksin.
Voit tilata matkan heti, kun olet saanut tiedon hoitoajasta.
Matka pitää tilata viimeistään matkaa edeltävänä päivänä
klo 14.00. Samassa kuljetuksessa voi olla myös muita
matkustajia.
Esitä autoilijalle Kela-kortti. Tällöin maksat matkasta
yhdensuuntaisen omavastuun, joka on enintään 25,00
euroa.
Jos taksimatkaa ei tilata Kelan kanssa sopimuksen
tehneestä tilausvälityskeskuksesta, matkasta ei saa
korvausta.

Jos saat terveydenhuollosta pitkäaikaisen todistuksen
taksin käyttöä varten, toimita todistus mahdollisimman
nopeasti Kelaan. Kertatodistuksen voit säilyttää itselläsi.
Lisätietoja saat osoitteesta www.kela.fi/matkat ja
puhelinnumerosta 020 692 204.

Tanssit
Vauhdin lavalla pe 20.7.2018 klo 20
Liput 10€
Mukana Jämijärven Pelimannit solisteineen
Kahvio ja makkaraa!
Järjestäjänä Jämijärven Miilunvartijoiden
Amerikkaan lähtijät:
tuotto kokonaisuudessaan lähtökassaan!

TYKKÖÖN SEUDUN KYLÄYHDISTYS RY
OSALLISTUMME AVOIMET KYLÄT TAPAHTUMAAN LAUANTAINA 9.6.2018
TULKAA VIETTÄMÄÄN MUKAVAA
KYLÄPÄIVÄÄ TUTUSTUEN LINTUTILAN
ELÄMÄÄN JA NAUTTIMAAN
KYLÄKAHVILAN TUNNELMASTA!

PULS:in UUTISIA:
Lasten MAANANTAIKISAT alkavat jälkeen
urheilukentällä Jämijärvellä
maanantaina 4.6.2018.
Klo 18 on ilmoittautuminen ja lähtöviivalle
päästään klo 18.30.
Tulossa on jälleen 10 kisat.
Joka 3.kerta palkitaan lusikalla. Kesän aikana
lapsi voi kerätä siis 3 lusikkaa.
Kioskista voi ostaa pientä namia, sipsiä, trippiä
tmv. sekä kahvia. Satunnaisesti voidaan paistella

KUUSELAN LINTUTILALLA PUOTI
AUKI KLO 9 - 16. (os. Asemantie 151)
NÄHTÄVINÄ ERILAISIA LINTUJA
MM.FASAANEJA, RIIKINKUKKOKYYHKYJÄ,
RIIKINKUKKOJA, KALKKUNOITA JA
ANKKOJA.
MYÖS PIENTÄ PURTAVAA!
KYLÄTALOLLA KYLÄKAHVILA

myös grillimakkaraa.
13.8.18 on kunnanmestaruuskisat.
TULKAA VIETTÄMÄÄN KOKO PERHEEN VOIMIN
MUKAVIA MA-ILTOJA JA TAPAAMAAN SAMALLA
TUTTUJA!
Kisat järjestää Palokosken Urheilu-ja
Liikuntaseura ry. yhteistyössä Jämijärven kunnan
vapaa-aikatoimen kanssa.

AVOINNA KLO 12 - 17

Pulsin KUNTOVIHKOT odottavat jälkeen

(os. Linnanperäntie 1) SAUNA JA

merkintöjä. 5 km yhtäjaksoinen liikkuminen

KYLPYTYNNYRI LÄMPIMÄNÄ
ALK. KLO 17.OO JATKUEN ILTAAN ASTI.

TERVETULOA KYLÄÄN!

kävellen tai pyörällä tmv oikeuttaa yhteen
merkintään.
Syksyllä arvotaan kaksi lahjakorttia
innokkaimpien liikkujien kesken.
Seuraavista paikoista löytyy laatikko:
Sillanpää Th Palokoskella, Peltolantie Th
Palojoenkylässä, Husari Th Naurisjoella, Ritakorpi
Th Korvenkylässä ja Teelmäentie Th

KIRPPUTORI KERROSTALOLLA

Vihunkylässä.

(Jämijärventie 29)

LAUANTAINA 9.6. KLO 10-14
Myydään kerrostalon retroaarteita
vuosikymmenten varrelta

Iloista kesää kaikille.
Liikutaan paljon ja maanantai-iltaisin erityisesti
urheilukentällä!
Terveisin PULS

Asuntoesittely: A-rapun yläkerran yksiö
POP-UP kahvila
Tuotto käytetään kerrostalon
puistopihaan
MAKSU VAIN KÄTEISELLÄ!

Jämijärven kunta
toivottaa
kaikille
oikein aurinkoista
ja
rentouttavaa kesää!

JÄMIJÄRVEN SEURAKUNTA
Hautausmaa: Seurakunnan ystävällisenä pyyntönä on,
mikäli haudoilla käytetään lasisia hautakynttilöitä, että
omaiset keräisivät ne ennen kesähoidon alkua pois.
Jos niitä ei ole kerätty töiden alettua, seurakunta poistaa
ne lasinkeräykseen.
Kirkkoherranvirasto suljettu ajalla 11.6.–15.6. sekä
25.6–15.7.
Hautausasioissa sulkuaikana palvelevat kirkkoherra
040 804 9641 ja suntio 040 804 9645.
Su 10.6. klo 10 Messu. Pitkänen, Vättö.
Su 17.6. klo 10 Messu. Pitkänen, Havi.
To 21.6. klo 14.30 Hopearinteen hartaus. Pitkänen.
Pe 22.6. klo 18.30 Koko perheen Juhannusaaton
juhla urheilukentän rannassa. Ohjelmassa mm.
kesäisiä lauluja, aita-saappaanheiton MM-kisat,
perinteisiä leikkejä ja muuta ohjelmaa. Suvivirsi sekä
iltahartaus. Makkaraa, mehua, kahvia, pullaa ym. (sateen
sattuessa ohjelma järjestetään sovelletusti
seurakuntakodilla).
Lämpimästi tervetuloa!
La 23.6. klo 10 Juhannuspäivän Messu (Johannes
Kastajan päivä) Pitkänen, Havi.
Su 24.6. klo 10 Metsäkirkko Jämillä. Opastus
Mielahdentieltä. Pitkänen, Havi.
klo 18 Juhannuslaulajaiset Tykköön kylätalolla.
Su 1.7. klo 10 Messu. Kimmo Reinikainen.
La 7.7. Yhteiskuljetus Tampereen Herättäjäjuhlille.
Herättäjäjuhlat järjestetään Tampereen Kalevassa
6.-8.7.2018.
Yhteiskyyditys lähtee Kankaanpäästä klo 8.15,
Jämijärvelle kyyti saapuu noin klo 8.40, jatkuen
Ikaalisten kautta Tampereelle.
Retki toteutetaan yhtenä päivänä lauantaina 7.7.
Toivotaan mahdollisimman aikaista
ilmoittautumista, jotta nähdään kuljetuksen
toteutumismahdollisuudet. Tiedustelut ja
ilmoittautumiset Anssi Joutsenlahdelle
044 572 2205.

Su 8.7. klo 10 Konfirmaatio. Pitkänen, Havi.
Su 15.7. klo 10 Messu. Joutsenlahti.
Su 22.7. klo 10 Messu. Joutsenlahti.
Su 29.7. klo 10 Messu. Heikki Mattila.
Su 5.8. klo 10 Messu. Minna Järvinen.
Su 12.8. klo 10 Messu. Joutsenlahti.
Pe 17.8. Kehitysvammaisten leiripäivä Koivikossa
klo 10–14.30. Hinta 15€. Yhteiskyyti. Ilmoittautuminen
040 8049 644.
EKALUOKKALAISTEN JA ESIKOULULAISTEN
SIUNAAMINEN SU 19.8.
Koulun tai esikoulun aloittaminen on tärkeä hetki
perheen elämässä. Lähiympäristö saattelee lapsen
matkaan lämpimin ajatuksin. Seurakunta ajattelee häntä
siunaten.
Tervetuloa perhekirkkoon su 19.8. klo 10–11.
Esikoulun ja ekaluokan aloittavat kutsutaan
kirkossa alttarin ääreen siunattavaksi.
Su 19.8 klo 18.00 lähettimme Erja Aweida perheensä
kanssa seurakuntakodilla ja pidetään lähetysilta
Israelin työn merkeissä.
Ti 21.8. Klo 13-16 Omaishoitajien ja omaisen hoitoa
tarvitsevien sekä SPR:n ystäväpalvelun
virkistysiltapäivä Mertiörannan takkahuoneella.
Tied. ja ilm. Saila p.040- 8049643.
AVOIN PÄIVÄKERHO
Avoin päiväkerho vanhassa pappilassa torstaisin 6.9.
alkaen klo 9.30–11 (poikkeuksena koulujen loma-ajat,
jolloin ei kerhoa). Tervetuloa vanhemmat,
isovanhemmat, hoitajat jne. lasten kanssa viettämään
yhteistä aikaa ja tapaamaan muita!

