JÄMIJÄRVEN KUNNAN KUNTATIEDOTE 1/2019

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

Kuntatiedote 2/2019

Aineiston viimeinen jättöpäivä 31.1.2019
Voit jättää aineiston
• sähköpostilla, osoitteelle jamijarvi@jamijarvi.fi
• soittamalla tai tekstiviestillä p. 040 769 9189
Seuraava kuntatiedote ilmestyy 7.2.2019
Myytävänä kunnanvirastolla ja kirjastossa

AURAUKSET
YKSITYISTIET ALUE 1
Aurausurakoitsija: AJ-Urakointi Oy / Antti Lauttalammi
p. 045 873 2700
1. Asemantie
2. Jämiäluomantie
3. Kahilaluomantie
4. Kaskenmäentie
5. Keitaanniementie
6. Lehtimäentie
7. Löytöperäntie
8. Mylläri-Kujala-Kankaristo
9. Pajunevantie
10. Peltolan-Pinkkanlatie
YKSITYISTIET ALUE 2
Aurausurakoitsija: Vihun Koneurakointi / Kari Vähävihu
p. 0400 168 947
1. Korvenkyläntie
2. Hanhilammintie
3. Kavionevantie
4. Leponiementie
5. Maanaviljantie
6. Ojanperäntie
7. Rannanperäntie
8. Rantasalontie
9. Soinintie
10. Teelmäki-Sauvaniemitie
YKSITYISTIET ALUE 3
Aurausurakoitsija: Kaivuyhtymä Niemi Ay / Jussi Niemi
p. 044 340 1304, Hannu Niemi p. 040 514 9898
1. Kitunevantie
2. Lammintie
3. Lamminperäntie
4. Leppihalme-Ladvontie
5. Saarenpääntie
6. Jussinperäntie
7. Kauppilantie
8. Kontinkyläntie
9. Niemeläntie
10. Pirttijärventie
11. Pyydönniementie
12. Rajalahdentie
13. Varpee-Kuninkaanlähde

IKAALISTEN ENTISEN EMÄPITÄJÄN HISTORIA I, II ja III
15 €/kpl tai 30 €/kaikki kolme osaa
sekä
JÄMIJÄRVELÄISTEN SOTAVUODET 1939 -1945
20 €

KIRJASTO
Lainaa lautapeli
Kirjastossa on nyt 3 lainattavaa lautapeliä. Robogem,
Hoksaa ja Pengoloo. Kirjasto voi tilata lisää lautapelejä. Voit
tehdä myös hankintaehdotuksen.
Haluaisitko pitää näyttelyn kirjastossa?
Kysy lisää kirjastosta. Keväälle ei ole vielä sovittuja
näyttelyitä.
Tiesitkö, että varaaminen kaikista Satakirjastoista on
ilmaista?
Jos haluat lainata kirjan, lehden, elokuvan tai musiikkia, jota
ei Jämijärven kirjastosta löydy, voit varata aineiston
ilmaiseksi muista Satakirjastoista (noutamaton varaus 1 €).
Kirjastossa voit selailla kustantajien esitteitä kevään 2019
kirjoista ja verkkokirjastossa kaikkien kirjastojen uutuuksia.
Myös lehtiä voi varata. Lehtien uusimpia numeroita ei
lainata.
Uusi verkkokirjasto satakirjastot.finna.fi
Satakirjastojen uusi verkkokirjasto löytyy osoitteesta
satakirjastot.finna.fi. Sisään kirjaudutaan samoilla
tunnuksilla kuin ennenkin. Jos haku ei löydä e-kirjoja ja eäänikirjoja, voit hakea niitä ekirjaston kautta osoitteessa
ekirjasto.kirjastot.fi/sata. Verkkokirjastosta löydät myös
uusimman version asiakkaan oppaasta.
Lukupiiri ke 9.1. klo 16.00 - 17.30
Keskustellaan Hannu Mäkelän kirjasta Valo.
Tervetuloa uudetkin lukupiiriläiset!
Ovatko yhteystietosi ajan tasalla?
Ilmoita muuttuneet yhteystiedot kirjastoon.

Senior-ryhmän jumpat kevätkaudella 2019 jatkuvat
tuttuun tapaan keskiviikkoisin. Aloitamme loppiaisen
jälkeen 9.1 klo: 10.00. Tervetuloa!
T: Sirpa Ervelä ja Jämijärven vapaa-aikatoimi

Tuolijumpat/pelit Palvelutalolla 2019 viikoittain
torstaisin 10.1.2019 – 11.4.2019 klo: 13.00 (EI
28.2.2018)
T: Jämijärven vapaa-aikatoimi ja Sirpa Ervelä
Tapahtuma maksuton ja myös lähellä asuvat
ikäihmiset tai vanhainkodin asukkaat voivat osallistua
ryhmään




Jatkossa nuohooja myös hinnoittelevat itse vapaasti oman
työnsä.
Pelastuslaitos ei enää käsittele nuohoukseen liittyviä
reklamaatioita. Valitukset tulee jatkossa ohjata ensin
yritykselle ja sen jälkeen tarvittaessa kuluttajaneuvontaan.
Nuohoojan tulee antaa asiakkaalle todistus suoritetusta
nuohoustyöstä, josta on käytävä ilmi rakennuksen osoite,
nuohoustyön suorittaja, nuohouksen ajankohta, tehdyt
toimenpiteet, havaitut viat ja puutteet.

Lisätietoja nuohousuudistuksesta Satakunnassa:

NUOHOUSUUDISTUS SATAKUNNASSA
Pelastuslaitoksilta poistuu velvoite huolehtia
nuohouspalvelujen järjestämisestä alueellaan 1.1.2019 alkaen.
Tämä tarkoittaa piirinuohousjärjestelmän loppumista ja
nuohouksen vapautumista kilpailulle. Jatkossa asukkaat voivat
siis itse valita nuohoojan.
Nuohouspalvelujen järjestämistä koskeva pelastuslain muutos
hyväksyttiin 5.12.2018 ja muutokset tulevat voimaan 1.1.2019.
Uudistuksen myötä pelastuslaitoksilta poistuu velvoite huolehtia
nuohouspalvelujen järjestämisestä alueellaan. Käytännössä tämä
tarkoittaa piirinuohousjärjestelmän loppumista.
Satakunnan pelastuslaitos sekä Satakunnan alueen nuohoojat ovat
yhteisymmärryksessä sopineet, että nuohouspalvelusopimukset
päättyvät vuoden vaihteessa ilman irtisanomisaikaa. Näin ollen
koko maakunnassa siirrytään nuohouspalvelujen vapaaseen
tarjontaan heti vuoden 2019 alusta lähtien.
Rakennusten omistajien ja haltijoiden velvollisuus on aiemminkin
ollut huolehtia siitä, että tulisijat ja hormit on nuohottu määräajoin.
Oletettavaa on, että jatkossakin alueen nuohoojat tarjoavat
palveluitaan kiinteistöille, mutta uudistuksen myötä asukkaiden
vastuu säännöllisestä nuohouksesta korostuu.
Satakunnan pelastuslaitoksen riskienhallintapäällikkö Mikko
Puolitaival muistuttaa, että säännöllinen nuohous on osa asumisen
turvallisuutta. Nuohouksella ehkäistään nokipaloja ja varmistetaan,
että tulisija ja hormi ovat paloturvallisia ja että ne toimivat
kunnolla.

Mikko Puolitaival
Riskienhallintapäällikkö, Satakunnan pelastuslaitos
044 701 1521
Lisätietoja nuohousuudistushankkeesta:
https://intermin.fi/nuohous

Tervetuloa pienten kerhoon!!
Jatkamme avoimen kerhon toimintaa Esiopetus
Tykköön tiloissa tammikuulla. 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:

Tammikuu
18.1.
25.1

Helmikuu
1.2.
8.2
15.2.
22.2

Maaliskuu
8.3.
15.3
22.3.
29.3

Huhtikuu
4.4.
12.4

Uudistuksesta huolimatta moni asia säilyy ennallaan:






Kiinteistön omistajan, haltijan ja toiminnanharjoittajan on
huolehdittava, että;
o tulisijat ja savuhormit pidetään sellaisessa kunnossa,
että niitä voidaan käyttää turvallisesti
o nuohooja nuohoaa tulisijat ja savuhormit
säännöllisesti
o tikkaat, kattokulkutien osat ja katon turvavarusteet
pidetään sellaisessa kunnossa, että nuohoustyö
voidaan suorittaa turvallisesti.
Nuohouksen määrävälit säilyvät ennallaan. Vakituiseen
asumiseen käytetyissä rakennuksissa tulisijat ja savuhormit on
kuitenkin nuohottava vähintään vuoden välein, ja vapaa-ajan
asumiseen käytetyissä rakennuksissa vähintään kolmen
vuoden välein.
Nuohous kuuluu jatkossakin ammattilaisille. Nuohoojalla
tulee olla nuohoojan ammattitutkinto tai talotekniikan
ammattitutkinto, jossa on suoritettu nuohouksen osaamisala.

Mikä sitten muuttuu:



Pelastuslaitoksilta poistetaan velvoite järjestää
nuohoustoimintaa.
Piirinuohousjärjestelmästä luovutaan ja jatkossa asiakkaat
saavat itse valita nuohoojan, eli nuohous vapautuu kilpailulle.

JOULULEHDEN KUVA-ARVOITUKSET
Kuka jämijärveläinen kuvassa luuraa?
1) Rauni Mattila
3) Johanna Manninen
5) Seppo Huhtaniemi
7) Leena Saloniemi
8) Jarmo Mansikkamäki
10) Merja Heiskala
12) Mervi Pihlajamäki

2) Liisa Leinonen
4) Taneli Äikäs
6) Sirpa Alkkiomäki
9) Tapio Huhtasalo
11) Pertti Mattila

Mikä Suomen kunta piiloutuu kuva-arvoituksiin?
1) Tornio
2) Karvia
3) Kotka
4) Isojoki
5) Vaasa
6) Ii
7) Pori
8) Ikaalinen
9) Hattula
10) Kärsämäki
11) Aura
12) Kolari
13) Rauma
14) Janakkala
15) Nakkila
16) Nokia

KUNTOSALIOHJAUKSET ELÄKELÄISILLE
Yleensä parittoman viikon
keskiviikkona klo 9.00-10.30
seuraavat ohjaukset:, 16.1., 30.1., 13.2., HUOM! PÄIVÄ Ti 26.2., Ke
13.3., 27.3.
HUOM! Kuntosali (kunnantalon alakerrassa) on ilmainen
jämijärveläisille eläkeläisille
ma - su klo 6.00 - 15.00 välisenä aikana.
Ohjaaja
Marita Frigård
045-1257959

ELÄKELIITTO
Boccia alkaa pe 11.1.
klo 15.00- 17.00 koululla ja
jatkuu perjantaisin.
Kävelyt alkaa ti. 22.1. ja 29.1. klo 14.00
Nuorisovintillä.

Ikaalisten kansalaisopisto
Jämijärven osasto
Kevätlukukausi 7.1.-20.4.2019.
Talviloma 25.2.-3.3.2019 (viikko 9).
Kevätnäyttely pidetään Ikaalisissa 27.-28.4.2019.
Uusia kursseja:
Klassinen yksinlaulu
110136
Tykköön kylätalo, Linnanperäntie 1
Ulla Törmä
Kurssimaksu 125,00€ tai 100,00€
28.1.-15.4.2019
Klassista yksinlaulua 20 min tai 30 min/viikko. Kurssi sopii
aloittelijoille ja laulua pitempään harrastaneille. Opetus
suunnitellaan yhdessä oppilaan kanssa hänen tavoitteidensa
mukaisesti. Laulutunti sisältää hengitys- ja
rentoutustekniikoita sekä äänenkäytön opetusta. Soittoajat
sovitaan opettajan kanssa. Kurssimaksu 125 €/30 min/vko
tai 100 € /20 min/vko.
Yhteislauluillat
110137
Jämijärven keskuskoulu, taideluokka, Koulutie 6
Seppo Sjöman
Kurssimaksu 25,00 €
to 18.00-19.30
10.1.-11.4.2019, 14 t
Yhteislaulua teemoilla kahvitarjoilun kera. Tervetuloa
kaikki mukaan! Kokoonnumme 10.1., 24.1., 7.2., 21.2.,
14.3., 28.3. ja 11.4.
Lasten musiikkileikkikoulu 1-vuotiaat (lapsi+aikuinenryhmä) Jämijärvi/KEVÄT
110143
Pääskyn päiväkoti,

Anne Kasittula
Kurssimaksu 45,00 €
9.1.-17.4.2019, 14 t

ke 16.30-17.15

Lasten musiikkileikkikoulu 2-3-vuotiaat (lapsi
+aikuinen) Jämijärvi/KEVÄT 110144
Pääskyn päiväkoti,
Anne Kasittula
Kurssimaksu 45,00 €
ke 17.15-18.00
9.1.-17.4.2019, 14 t
Lasten musiikkileikkikoulu 4-6-vuotiaat
Jämijärvi/KEVÄT
110145
Pääskyn päiväkoti,
Anne Kasittula
Kurssimaksu 45,00 €
ke 18.00-18.45
9.1.-17.4.2019, 14 t
Tuo lapsesi iloitsemaan ja nauttimaan musiikista.
Laulamme, soitamme ja liikumme musiikin tahdissa.
Opimme uusia loruja ja lauluja. Tutustumme myös erilaisiin
rytmi- ja laattasoittimiin sekä opimme niiden soittotavat.
Ryhmään otetaan 12 lasta.
Tietotekniikan jatkokurssi/Jämijärvi
349812
Jämijärven keskuskoulu, atk-luokka, Koulutie 6
Raili Haapala
Kurssimaksu 55,00 €
ti 16.00-17.30
8.1.-16.4.2019, 28 t
Jatkokurssi sopii alkeiskurssin käyneelle tai tietokoneen
peruskäytön hallitseville henkilöille. Kurssi räätälöidään
kurssilaisten toiveiden mukaan esim. tekstinkäsittely,
Internetin uudet palvelut ja sähköinen asiointi. Voit ottaa
halutessasi oman kannettavan tietokoneesi mukaan.
Ennakkoilmoittautuminen 4.1. mennessä.
Älypuhelimien ja tablettien peruskäyttö/Jämijärvi
349813
Jämijärven keskuskoulu, atk-luokka, Koulutie 6
Raili Haapala
Kurssimaksu 25,00 €
pe 17.00-18.30
25.1.-15.2.2019, 8 t
Kurssi sopii aloittelijoille omien laitteiden käyttämisen
opetteluun tai niiden hankintaa suunnitteleville. Puhelimen
ja tabletin asetukset, netin käyttö, viestit, sovellukset,
sovelluskaupat ja kameran käyttäminen.
Ennakkoilmoittautuminen 21.1. mennessä.
KiddieJam 3-6-vuotiaille
110513
Jämijärven keskuskoulu, liikuntasali , Koulutie 6
Koivuniemi Marjo
Kurssimaksu 25,00 €
ti 18.00-18.45
15.1.-9.4.2019, 7 t
KiddieJam tarjoaa alle kouluikäisille lapsille kurkistuksen
eri tanssilajien maailmaan. KiddieJam-tanssitunnilla
jammaillaan lajinomaisesti luovuutta ja leikkiä unohtamatta
ja pienet tanssijan alut saavat opettajan valitsemia
maistiaisia esim. show-, disco-, pari- ja kansantanssin
perusteista ja kehittävät samalla tanssillisia perustaitojaan.
Keväällä on yksi erikseen sovittava esiintymiskerta.
Kokoontumiset parittomilla viikoilla.

Tanssiksi
110514
Jämijärven keskuskoulu, liikuntasali , Koulutie 6
Koivuniemi Marjo
Kurssimaksu 30,00 €
ke 20.00-21.00
23.1.-17.4.2019, 8,75 t
Tanssiksi on tanssillinen liikuntamuoto, jossa kunnon
kohenemisen lisäksi kohennat seuratanssitaitoasi hymyssä
suin. Tunneilla tanssitaan helppoja yksintanssittavia
askelikkoja ja pieniä tanssisarjoja seuratanssimusiikin
tahtiin. Kunto kohenee, mieli kevenee ja kehityt
huomaamatta myös eri tanssilajien osaajana. Kaikilla
tunneilla työskennellään tehokkaalla rasvanpolttosykkeellä
ja sykettä voi itse säädellä lisäämällä tai löysäämällä tehoja
ohjaajan ohjeiden mukaan. Parillisilla viikoilla.
Yrttikurssi: Villiruokaa lautaselle ja rikkaruohoista rohtoa
810211
Toimipaikka avoin,
Outi Karttunen
Kurssimaksu
24.4.-23.5.2019, 26 t
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. Kokoontumiset ke-to 24.-25.4., 8.9.5., 15.-16.5. ja 22.-23.5. Syksyllä pidämme vielä
keittiöpäivän sadonkorjuun tiimoilta. Näiden päivämääristä
sovitaan kurssilaisten kesken. Syksyn keittiöpäivästä
erillinen maksu 15€ + materiaalikuluista n. 5 €.
Vanhan kirjan uusi elämä
110470
Jämijärven keskuskoulu, Koulutie 6
Elisa Niemi
Kurssimaksu 45,00 €
ti 18.00-20.30
15.1.2019-26.3.2019, 33 t
Kurssilla käytetään materiaalina vanhoja kirjoja (kansia ja
sisuksia) ja pakkauspahveja. Kirjasta voit tehdä esim.
laukun, valokuvakehyksen, rasian japanilaisella tekniikalla
tai säilytyslokerikon, taideteoksen kollaasitekniikalla tai
pieniä koristeita. Käytämme kierrätysmateriaaleja,
liimamme, leikkaamme, kirjomme ja koristamme vanhaa
uudeksi. Opintoseteliavustuksella tuettu kurssi eli 63 vuotta
täyttäneet, eläkeläiset ja työttömät maksavat kurssista
omavastuuosuuden, joka on 20 €. Tarvikelistan saat
sähköpostitse ennen kurssin alkua.
Muistathan, että ilmoittautuessasi jo syksyllä alkaneelle
kurssille kevätlukukaudeksi, maksat vain puolet koko
vuoden kurssimaksusta, esimerkiksi Puutyö ja entisöinti
42€ tai jumpasta 2€. Tervetuloa kursseille!

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
Päivyst ysajat muuttuvat
1.1.2019 alkaen
arkipäivisin klo 8 – 20
lauantaisin, sunnuntaisin ja arkipyhinä klo 9 – 18
Päivystys muina aikoina:
Satasairaalan yhteispäivystyksessä, Sairaalantie 3, Pori, Puhelin 02
627 6868
PoSan takaisinsoittojärjestelmä
puh. 02 577 3265 vastaa arkisin klo 8 – 20
lauantaisin, sunnuntaisin ja arkipyhinä
klo 8 – 18
Muuna aikana puhelut kääntyvät Satasairaalaan.

Yllä mainituissa numeroissa on takaisinsoittojärjestelmä. On erittäin
tärkeää, että soittaja kuunteleen viestin loppuun ja toimii ohjeen
mukaisesti
Sairaanhoitaja arvioi hoidon kiireellisyyden ja antaa tarvittaessa
vastaanottoajan joko sairaanhoitajalle tai lääkärille.
Ajanvarauskäytännöllä pyritään minimoimaan sitä, ettei asiakas
joutuisi kohtuuttomasti odottamaan vastaanotolle pääsyä.

Honkajoen, Jämijärven, Karvian, Pomarkun ja Siikaisten asukkaiden
toivotaan soittavan arkisin ma – pe klo 8.00 – 14.00 ensin omaan
peruspalvelukeskukseen ja tiedustelevan sieltä päivystysaikaa.
Puh. Jämijärvi 040 652 4340

