
 

JÄMIJÄRVEN KUNNAN KUNTATIEDOTE 10/2018 
Joka talouteen Jämijärvellä jaettava kunnan tiedote 

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

etunimi.sukunimi@jamijarvi.fi 

 

Kuntatiedote 11/2018 
Aineiston viimeinen jättöpäivä 30.11.2018 

Voit jättää aineiston 
• sähköpostilla, osoitteelle jamijarvi@jamijarvi.fi 
• soittamalla tai tekstiviestillä p. 040 769 9189 

Seuraava kuntatiedote ilmestyy 8.11.2018

 
Kunnanjohtajan tarinatunnit  

ke 21.11. klo 18-19 Suurimaan 
Maamiesseurantalolla sekä  

 ke12.12. klo 18-19 Jämin Hiihtotunnelilla 
(Olokolo/ulkona, lämmintä päälle) 

Tervetuloa! 
  

 

 

 

KUTSU YLEISÖTILAISUUKSIIN 
Kaikille avoimissa seudullisissa yleisötilaisuuksissa 

esitellään Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 
ehdotusvaiheen 2 lähtökohtia ja ratkaisuja ja käydään 

keskustelua yleisöä kiinnostavista aiheista.  
Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 teemana on 

energiantuotanto; turve, bioenergia sekä mahdollisesti 

tuulivoimatuotanto ja aurinkoenergia. Muita teemoja 
ovat soiden moninaiskäyttö (kasvuturve, soiden 

suojelu ja virkistyskäyttö), kauppa, maisema-alueet ja 
rakennetut kulttuuriympäristöt. Satakunnan 

vaihemaakuntakaavan 2 suunnittelualueeseen kuuluvat 
kaikki Satakunnan kunnat.  

Satakunnan vaihemaakuntakaavaa 2 käsitteleviä 

avoimia seudullisia esittely- ja keskustelutilaisuuksia 
järjestetään seuraavasti: 
  

20.11.2018 Ulvilan kaupungintalo, valtuustosali  
klo 17.30-19.30 Loukkurantie 1, Vanha-Ulvila  

21.11.2018 Rauman kaupungintalo, valtuustosali  
klo 18.30-20.00 Kanalinranta 3, Rauma 
  

27.11.2018 Jämi Areena  
klo 17.30-19.30 Jämintie 655, Jämijärvi  
 

Tervetuloa! 
 

Satakuntaliitto 
Lisätietoja: Susanna Roslöf, 

 maakunta-arkkitehti, puh. 044 711 4334 

 

"Varmista, ettet ruoki haittajyrsijöitä: 
 
Lintujen ruokinta taajama-alueella on 
toivottavaa vain linnuille tarkoitetuista 
ruokinta-automaateista, lintulaudoilta ja 
vastaavista, korkealla maanpinnasta olevista 
ruokinta-astioista. Maassa avoimina olevat 
ruokinta-astiat tai ruuan tähteet houkuttelevat 
rottia ja muita haittajyrsijöitä." 

 

 

NUORISOTILA 
Vintin valvoja: Sirpa Mäenpää 
Avoinna: 
ti alle 18 v. klo 17-21 
to alle 18 v. klo 13.30-18.00 
pe & la pääsääntöisesti alle 18 v. klo 18.00-22.00 
 
YÖKAHVILA 
perjantaina 16.11. klo 18.00-24.00 
PIKKUJOULUN MERKEISSÄ 14.12. klo 18.00-24.00 
 
KUNTOVIHKOISTA ON ARVOTTU  
LAHJAKORTIN VOITTAJAT: 
Ari Kauramäki 50€       
Juhani Linnamäki 30€ 
Tuomo Leikkola 20€ 
 
 
MUUTOKSIA KUNTOSALIN KÄYTTÖÖN 
Eläkeläisten maksuton käyttöaika pidentynyt. 
Kuntosalin käyttö on mahdollista klo 6.00-15.00. 
Tänä aikana myös mahdollisesti koululaisryhmiä, 
jolloin ”sopu sijaa antaa”. Tilaa on varmasti kaikille. 
Hyviä kuntoiluhetkiä! 
t. vapaa-aikatoimi 
 
 
Pilates/selkäryhmä 

TIISTAISIN alkaen 9.10.2018  klo: 15.30.  
Syyskaudella 10 peräkkäistä kokoontumiskertaa 
fysioterapeutti Sirpa Ervelän ohjaamana osoitteessa 
Jämijärventie 28 C 2. Osallistumismaksu 8 €/kerta. 
Tervetuloa!  

 
Syyskaudella 2018  

Senior-voimisteluryhmät  (+60 v ikäisille ) 

KESKIVIIKKOISIN klo 10.00 

Fysioterapeutti Sirpa Ervelän ohjaamana osoitteessa Jämijärventie 

28 C 2. Jämijärven vapaa-aikatoimen järjestämänä, ilmainen 

osallistujille. 

 

Marraskuu 7, 14, 21 ja 28. päivä 

Joulukuu 5. ja 12 . päivä 

   

Syyskaudella 2018 Jämijärven palvelutalolla ja vanhainkodilla 

tuolijumppaa KESKIVIIKKOISIN  klo 12.30 vapaa-

aikatoimen järjestämänä, ohjaajana Sirpa Ervelä: 

 
Palvelutalolla:  vanhainkodilla: 
  Ke 7.11.  
Ke 14.11.  Ke 21.11.  
Ke 28.11.  Ke 5.12.  
Ke 12.12.  Ke 19.12.  
  

 
Toiminta yhteistyössä vapaa-aikalautakunnan kanssa 

mailto:jamijarvi@jamijarvi.fi


Kirjasto 
 
Poikkeuksia kirjaston aukioloissa joulukuun alussa 
ke 5.12. kirjasto on auki 10 - 15 
to 6.12. kirjasto on suljettu 
 
Maikki Kantolan valokuvanäyttely ”Kohtaamisia” 
16.11. asti 
Kulttuurin moninaisuuden läänintaiteilijan valokuvissa 
on ihmisiä monista Afrikan ja Aasian maista. 
Uusi verkkokirjasto (Finna) otetaan käyttöön ma 
10.12. 
Verkkokirjaston osoite säilyy samana ja sinne 
kirjaudutaan samoilla tunnuksilla kuin ennenkin. 
Kirjasto neuvoo mielellään uuden verkkokirjaston 
käytössä. 
Ota oman hyllyn tiedot talteen viimeistään su 9.12. 
Jos olet kerännyt nykyisen verkkokirjaston omaan 
hyllyyn teoksia, tulosta lista tai lähetä se itsellesi 
sähköpostiin viimeistään su 9.12. 
Lukupiiri ke 14.11. klo 16.00 - 17.30 
Jokainen esittelee itse valitsemansa kirjan. Ohjaajana 
Marita Frigård. Tervetuloa uudetkin lukupiiriläiset! 
Vielä ehdit osallistua lasten ja nuorten 
lukuhaasteeseen 

- hae lomake kirjastosta tai tulosta itse (pieni 

Helmet-lukuhaaste 2018, tulostettava versio) 

- lue vähintään 10 kirjaa, jotka sopivat eri 

haastekohtiin 

- kirjoita kirjan nimi sen numeron kohdalle, 

johon se sopii (tai kohdan numero ja kirjan 

nimi lomakkeen kääntöpuolelle) 

- muista oma nimi ja osoite 

- palauta Jämijärven kirjastoon viimeistään 

31.12.2018 ja osallistut kirjapalkinnon 

arvontaan 

Lukukoira Nala Jämijärven 
kirjastossa to 22.11. klo 17.30 
- 18.30 
Haluaisiko lapsesi lukea Nala-
koiralle? Voit ottaa oman 
kirjan mukaan tai valita jonkin 
kirjaston kirjoista. 
Käsikirjastohuone on 
rauhallinen paikka lukea ja 
oven saa tarvittaessa kiinni. 
Varaa aika etukäteen Jämijärven kirjastosta. 
kirjaston sähköposti jamijarvi.kirjasto@jamijarvi.fi  
puhelin 040 7699181 
  
Lisää tietoa Nalasta saat kirjastosta ja netistä.  
Nala Facebookissa https://www.facebook.com/Kirjastokoira/  
Nala Kankaanpään kirjaston sivuilla 
http://kirjasto.kankaanpaa.fi/nala/  

 

Myytävänä kunnanvirastolla ja kirjastossa 

IKAALISTEN ENTISEN EMÄPITÄJÄN HISTORIA I, II ja III 

15 €/kpl  tai  30 €/kaikki kolme osaa  

sekä  

JÄMIJÄRVELÄISTEN SOTAVUODET 1939 -1945 

20 € 

 

 
INFLUENSSAROKOTUKSET 

 SYKSYLLÄ 2018 

 

 Kaikki 65 vuotta täyttäneet 

 Sairautensa tai hoitonsa vuoksi riskiryhmään 

kuuluvat 

 Raskaana olevat   

 Kaikki 6 kuukauden- 6 vuoden 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 ANNETAAN 
ILMAN  AJANVARAUSTA: 
 

ti    6.11. 2018 klo 12 – 15.30 

pe  9.11. 2018 klo  8 –  12.00 

ti  13.11. 2018 klo 12 – 15.30 

ti  27.11. 2018 klo 12 – 15.30 

 

Muuna aikana ajanvarauksella tai muun sovitun 
vastaanoton yhteydessä mahdollisuuksien mukaan. 

Tervetuloa rokotukselle!  
 
  
Kehyskuntien yhteinen ajanvarausnumero  
on 040 6524340. 
Jämijärven hammashoitolan ajanvaraukset edelleen  044 
5773713. 

 
LEPONIEMEN YKSITYISTIEN TIEKUNNAN 

VUOSIKOKOUS  
23.11.2018 KLO 18.30 MÖÖKELISSÄ 

TERVETULOA KAIKKI OSAKKAAT! 
 

mailto:jamijarvi.kirjasto@jamijarvi.fi
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Piristystä pimeyteen 

Kontin- Pitkäniemen kyläyhdistys ry järjestää 
pikkujoulun 17.11. 2018 Jämin lomahotellilla 
klo 18.00 alkaen.  
Ruokaillaan ja kahvitellaan.  
Mukaan iloista joulun odotuksen mieltä ja 
tarinoita omalta kylältä. 
Ilmoittautumiset 12.11. mennessä Jorma 
Lähteenmäki, p. 040 5215272 soittamalla tai 
tekstiviestillä. 

 
 

KUNTOSALIOHJAUKSET ELÄKELÄISILLE 
  
Yleensä parittoman viikon 
keskiviikkona klo 9.00-10.30 
 
 HUOM. KELLONAIKA MUUTTUNUT 
 
seuraavat ohjaukset: 
7.11, 21.11, 5.12, 19.12. JA 2.1.2019 
 
HUOM! Kuntosali (kunnantalon alakerrassa) on 
ilmainen jämijärveläisille eläkeläisille  
ma - su klo 6.00 - 15.00 välisenä aikana. 
 
Ohjaaja 
Marita Frigård  
045-1257959 

 
 
ELÄKELIITTO 
  
Tarinapäivä ke 14.11. klo 14.00 
Osuuspankilla 
  
Syyskokous ke 14.11. klo 13.00 Osuuspankilla. 
Käsitellään yhdistyksen sääntömuutos. 
  
Piirin pikkujoulu ti 27.11. klo 13.00- 17.30 
Köyliön Lallintalolla, lipun hinta 15.00 € 
ilm. Seija puh. 040 7169 678  14.11. mennessä 
  
Oma pikkujoulu ke 12.12. klo 13.00 Korvenhovissa. 
Glögi, jouluruoka ja torttukahvit, 
myös ohjelmaa 
ilm. Liisa puh. 040 7322 917  30.11. mennessä 
  
Joulukonsertti  pe 7.12. klo 19.00 
Lielahden kirkossa. Esiintyy Voice-kuoro. 
Vapaa pääsy, kolehti lähetystyölle. 
Matkasta perimme maksun lähtijämäärän mukaan. 
ilm. Ritva 040 7169 345 30.11. mennessä. 

  
 
 

Jämijärven Eläkkeensaajien 
joulumyyjäiset 14.12. 

Osuuspankin kerhohuoneella. 
Lisätietoja seuraavassa kuntatiedotteessa. 

 
 

 
MLL:n Jämijärven paikallisyhdistys ry:n  

sääntömääräinen syyskokous 
 pidetään to 15.11.2018 klo 18.30, 

 Ikaalistentie 203. 
Hallitus kokoontuu klo 18.00. 

Tervetuloa! 
Mll Jämijärven paikallisyhdistys ry 

 
SDP:n vahvat  

vaikuttajanaiset  -opintokerho 
Maanantaina 19.11 klo 18:00. Raharinteellä  
Tällä kertaa tutustutaan Hilja Pärssisen elämään.  
Opintokerhon vetäjänä on Heli Tynkynniemi.  
Peritään muutaman euron kahviraha.   
 

Työväenyhdistyksen pikkujoulut 
su 2.12. klo 15:00 Torpalla 

Emäntien maistuvaa riisipuuroa sekä 
jouluista ohjelmaa. 

Ota mukaasi pieni paketti. 
Tervetuloa! 

 
 

 
Pohjois-Satakunnan JHL ry 411 pikkujoulut la 
1.12.2018 klo 17.00 Loma-Raisossa Karviassa.  
Hinta jäseneltä 10 €, ei-jäsen 30 € (sis. kuljetuksen).  
Sitovat ilmoittautumiset pe 23.11. mennessä Voitto 
Raita-aholle, p. 0400 725 734, sposti voitto.raita-
aho@pp.inet.fi tai  
Pirjo Itäselle, p. 040 630 9720, sposti 
pirjo.itanen@kankaanpaa.fi tai  
Pirjo Koskensalolle, p. 040 5131 345, sposti 
pirjokoskensalo@gmail.com.  
Maksu 30.11. mennessä  
tilille FI02 8000 1501 3215 26. 

 
****************************** 

Pohjois-Satakunnan JHL ry 411 syyskokous 
19.11.2018 klo 18.00  

Finlaysonin vanha tehdaskiinteistö, Kuusikonkatu 1  
Kankaanpää 

 
 

Partiolippukunta Jämijärven 
Miilunvartijat myy perinteistä 
Jämijärven Joulu -lehteä Jämijärven 
kunnan alueella ovelta ovelle 
lauantaina 1.12.2018. 

Lehden hinta on 7 €, maksu käteisellä.  
Lehdessä on jälleen terveisiä partiotoiminnasta, 

seurakunnasta ja kunnan tapahtumista, kertomuksia 
vanhoista asioista sekä tietenkin kuva-arvoituksia. 

Ostamalla lehden tuet paikallista nuorisotoimintaa! 

 
 

Jämin Jänne ry:n sääntömääräinen 
SYYSKOKOUS 

su 2.12.2018 klo 19 Jänteen toimistolla 
Jämi Areenalla. 

Tervetuloa! 

Johtokunta 
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IKAALISTEN KANSALAISOPISTO 

 
Jämijärven osasto 

Vielä on tilaa seuraavilla uusilla kursseilla, joten muistathan 
ilmoittautua pikaisesti: 
Henkisen tuen 
peruskurssi/Jämijärvi                 619810 
Nuorisovintti(yläkerta)  
Peijarintie 3, Jämijärvi 
Anja Tunturi 
Kurssimaksu 25,00 €  

ti 17.30-20.30 
to 17.30-20.30 

13.11.2018-
20.11.2018,  12 t 

  

HUOM. PAIKKA VAIHTUNUT 
 
Koulutuksen päätyttyä osallistujilla on valmiudet: 
ymmärtää niitä tunteita, ajatuksia ja reaktioita, joita 
äkilliset kriisitilanteet aiheuttavat heissä itsessään ja 
muissa. Auttaa ihmisiä, jotka ovat kohdanneet äkillisen 
kriisitilanteen. Löytää keinoja oman itsensä tueksi 
äkillisen kriisitilanteen yllättäessä. Kokoontumiset ti 
13.11., to 15.11. ja ti 20.11. klo 17.30-20.30. 
Ilmoittautuminen 5.11. mennessä. 
. 
Älypuhelimien ja tablettien 
peruskäyttö/Jämijärvi                        349811 
Jämijärven keskuskoulu, 
atk-luokka, Koulutie 6 
Raili Haapala 
Kurssimaksu 25,00 €  

pe 17.00-18.30 
16.11.2018-
30.11.2018,  6 t  
Enintään 10 opiskelijaa 

  
Kurssi sopii aloittelijoille omien laitteiden käyttämisen 
opetteluun tai niiden hankintaa suunnitteleville. 
Puhelimen ja tabletin asetukset, netin käyttö, viestit, 
sovellukset, sovelluskaupat ja kameran käyttäminen. 
Ennakkoilmoittautuminen 9.11. mennessä.  

 

Matkailuranska haltuun kevyesti 
/Jämijärvi     120510 

Jämijärven keskuskoulu, 
taideluokka, Koulutie 6 
Outi Karttunen 
Kurssimaksu 45,00 €  

ti 17.00-20.00 
4.12.2018-

22.1.2019,  20 t  

Haluaisitko aloittaa ranskan alkeet kevyesti sanaston ja 
matkailufraasien opiskelulla ilman kieliopin painolastia? Tai 
tarvitseeko aikoinaan oppimasi kielitaito kertausta? Vai 
suunnitteletko ehkä toivematkaa Pariisiin?  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 jo pidempäänkin lukeneet. Tämän 
paketin avulla on vasta-alkajankin helppo matkailla 
Ranskassa. Mukana on runsaasti matkailuinfoa Ranskan 
maakunnista sekä tapakulttuuria. Oppimateriaalina opettajan 
valmistama aineisto. Opintoseteliavustuksella tuettu kurssi, 
joten 63 vuotta täyttäneet, eläkeläiset ja työttömät pääsevät 
kurssille 20 eurolla. Kokoontumiset 4.12., 11.12.2018 sekä 
8.1., 15.1. ja 22.1.2019 klo 17.00-20.00. 
Lisätietoja kursseista opiston toimistosta puh. 044 
7301 398 tai osastonjohtaja Marjut Saarenpäältä, 
marjut.saarenpaa@ikaalinen.fi tai 
puh. 040 564 6041 

 

 
Matka Ylläkselle 24.11.–1.12.2018 

 
Vielä muutama paikka jäljellä Ylläksen matkalle.  
  
Lähtö linja-autolla Jämijärveltä la 24.11. anivarhain 
aamulla ja paluukuljetus Ylläkseltä la 1.12. noin klo 
13.00 
- kuljettaja- ja lounastauko Oulun eteläpuolella 
omakustanteisena 
  
Majoitus neljässä eri mökissä www.yllasvillas .com 
Villa Aurora  16 henkilöä 
Villa Astra   12 henkilöä 
Villa Polaris  8 henkilöä 
Villa Stella   8 henkilöä 
- majoitukset jaetaan varausjärjestyksessä 
- ruokailut ovat mökkien keskellä olevassa ruokalassa, 
joka on myös vapaa-aikana käytettävissä 
- kaksi maastohenkilöautoa on myös 
käytössä  alueella tarvittaviin kuljetuksiin 

- jokaisessa mökissä on täydellinen keittiö, (jossa jokainen 

voi itse hoitaa mm. iltapalansa), 

pesukone, kuivauskaappi, sauna sekä suksien huoltotila. 

Ruokailut: 

- buffetaamiainen klo  8–9   
- keittolounas klo  13–14 
-  buffetpäivällinen klo  17–19 

Matkan hintaan kuuluu kolme ateriaa päivittäin. 
Tulopäivänä on lounas ja päivällinen. Lähtöpäivänä 
aamiainen ja lounas.  
Liinavaatteet ja siivous kuuluvat hintaan. 
  
HINTA KAIKKINEEN (matkat, majoitus, ruoat, 
liinavaatteet, siivous) 430 € 
  
Avataan hiihtokausi tai muuten nautitaan  rentoutuen 
lapin kaamoksessa. 
Matkan järjestää Jämin Jänne 
  
Lisätietoja ja ilmoittautumiset iltaisin klo 18–20 puh. 
050 4220 993  /Virpi 
 

JÄMIJÄRVI-SEURA TIEDOTTAA: 

 
 
Jämijärvi-Seuran nuorisoteatteri esittää Jämin 
Joulukylässä 8.-9.12. pienoisnäytelmän 
"Vapauden selkäranka".  
Esitykset la klo 11, 12.30 & 15 sekä  
su klo 11.30, 12.30 & 15.  
Vapaaehtoinen kannatusmaksu partiolaisten 
Jambore -lähtijöiden kassaan.  
 
Lämpimästi tervetuloa virittäytymään Joulun 
tunnelmaan! 
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Voisitko auttaa Lelleä suorittamaan  
opintonsa loppuun? 
 
Jämijärven kotiseutumuseolla on  
su 25.11. klo 18.30 draamallinen museokierros 
jännittävine mysteereineen. Kierros on ilmainen, mutta 
sinut velvoitetaan täyttämään huolella 
palaute/arviointilomake kierroksesta sekä osallistumaan 
innolla esiin tuleviin tehtäviin :). Vaikeita ne eivät ole. 
Palaute on anonyymi ja menee vain opinto- ja museon 
kehitystarkoituksiin. 
Koska kuljemme melko pimeässä syksyillassa 
lyhtyjen/taskulamppujen voimin, voi kierros olla 
pienemmille hieman jännittävä, mutta muuten se on kyllä 
suunniteltu heillekin sopivaksi. Nuorisoteatterilaiset 
osallistuvat arvioitsijoina myös kierrokseen. Jos ehdit 
mukaan, niin laita yllesi lämpimät vaatteet, ota oma 
taskulamppusi mukaan ja tule kokemaan museo myös 
myöhäisessä syksyasussaan! Kierros kestää n. 30-45 
minuuttia.  
Ilmoittaudu Lellelle 040 7663 663 tai 
leena.saloniemi@centrum.cz, viestillä tavoittaa paremmin. 

 
Jämijärvi-Seuran Facebookissa jälleen tulossa 

kotiseutuhistoriaa, nykypäivää sekä hieman tulevaakin 
esittelevä suosittu joulukalenteri.  
Muista laittaa sivu seurantaan! Luukut aukeavat aina klo 
10.00. Ensi vuotta varten Lelle ottaa vastaan edelleen 
nostalgisia kuvia Jämijärven arjen historiasta. 
 

Suursuosion saaneet Avoimet Pihat tulevat Jämijärvelle 

yhden välivuoden jälkeen taas kesällä 2019. Päivä on jälleen 
valtakunnallisen Avoimet Kylät -tapahtuman osana eli 
8.6.2019. Laita siis jo kalenteriin muistiin! Lähempänä Lelle 
kerää taas pisteesi tietoja ylös. Edelleen pisteessä voi 
järjestää vaikka mitä. Voit pitää mm. autotallissasi tai 
terassillasi Pop UP kahvilaa tai ravintolaa, kirpputoria, 
askartelupajaa, seikkailupolkua, lasten peuhulaa, 
herkkumyymälää, perennanvaihtopistettä, jakaa 
puutarhaunelmiasi tai vaikka esitellä tekemääsi remonttia.  
Mitä uniikimpi idea, sen houkuttelevampi. Tapahtuma voi 
olla avoinna vain pari tuntia tai sitten vaikka koko päivän. 
Lähtisikö joku vaikka lämmittämään yhteistä saunaa, 
tarjoamaan hemmottelevia hoitoja, iltakonserttia tai vaikka 
illallista? Mahdollisuuksia on monia, mielikuvitus vain 
liikkeelle! Aikaisemmin meillä oli vaikka mitä, KIITOS siitä 
edelleen!  
Laita Jämijärvi-Seuran Face seurantaan ja lue jatkossa 
kuntatiedotetta huolella niin kuulet lisää! 
 

 
 

Palokosken kyläyhdistys ry syyskokous 
pidetään Palokosken kodalla 

ke 21.11.2018 klo 18.00 
Kahvitarjoilu 
Tervetuloa!  

Hallitus 

 

JÄMIJÄRVEN SEURAKUNTA 
 
Seurakuntavaalit: ennakkoäänestys kunnan 
valtuustosalissa 6.-10.11. klo 9-18. Varsinaisena vaalipäivänä 
18.11. äänestetään kirkossa klo 11-20. 
Lisätietoa www.seurakuntavaalit.fi sekä Kankaanpään 
seurakunnan kirkkoherranvirastosta p. 044 7133 569 
 
Isänpäivän 11.11. sanajumalanpalvelus klo 16, jonka jälkeen 
kakkukahvit srk-kodilla. 
 
Ke 14.11. Joulu lapsi -keräyksen paketointitalkoot srk-
kodilla klo 14-17.  
 
To 15.11. Lähetysilta srk-kodilla klo 18.30. Vuormat 
vierailevat. 
 
Su 18.11. sanajumalanpalvelus klo 10. 
 
Ti 20.11. Enkelikirkko klo 18.30 yhdessä MLL:n Jämijärven 
paikallisyhdistyksen kanssa. 
 
Su 25.11. Messu klo 10  ja lähetystilaisuus, Asko Matikka, 
Pitkänen, Vättö. Musiikkiopiston konsertti klo 15 kirkossa. 
 
To 29.11. Toivontupa klo 10 seurakuntakodilla. "Sydämen 
puutarha - miten elän kristittynä arjessa", luontokuvin ja 
sanoin pastori Erkki Jokinen. 
 
Su 2.11. Ensimmäisen adventin messu klo 10. Partiolaisten 
lupaustenanto.  
 
To 6.12. Itsenäisyyspäivän sanajumalanpalvelus klo 10. 
Kunniakäynti sankarihaudoilla sekä juhla srk-kodilla.  
 
Su 9.12. Toisen adventin messu klo 10. Piispa Matti Repo, 
Pitkänen, Havi, lauluakatemia Kankaanpäästä.  
 
 
Seurakuntavaalit 2018 
Kankaanpään seurakunnan kirkkovaltuuston vaaleissa 
(18.11) ovat ehdokkaina seuraavat jämijärveläiset: 
 
Kaiken kansan kirkko 
Haapaniemi, Veetu  5 
Sjöman, Miia   23 
Sällilä, Raimo   25 
 
Seurakuntaväen vaaliliitto 
Henttinen, Martti  33 
Koivunen, Leena  37 
Kujansuu, Samuli  40 
Laihonen, Emilia  43 
Lehtiö, Helena   44 
Rajala, Juhani   51 
Rajamäki, Rainer  52 
 
Peruskansan seurakuntaliitto 
Lehmussalmi, Riina  73 
Rudenberg, Erkki  78 
Vuorenmaa, Esa  82 

 

 

mailto:663/leena.saloniemi@centrum.cz
mailto:663/leena.saloniemi@centrum.cz
http://www.seurakuntavaalit.fi/


Jämin Joulukylän 
ohjelma 

 

 

 

LA 8.12. KLO 10:00 – 16:00  

 
Klo 10:00  Joulukylän avaus: Antero Karppinen ja partiorummut 

Klo 11:00  Teatteriesitys Vapauden selkäranka  

Klo 12:00  Tonttuleikki ja Joulupukki  

Klo 12:30  Teatteriesitys Vapauden selkäranka  

Klo 13:30  Seurakunta: Kauneimmat joululaulut  

Klo 14:30  Tonttuleikit ja Joulupukki  

Klo 15:00  Teatteriesitys Vapauden selkäranka  

 

SU 9.12. KLO 11:00 – 16:00  

 
Klo 11:00  Joulukylä aukeaa 

Klo 11:30  Teatteriesitys Vapauden selkäranka  

Klo 12:00  Tonttuleikit ja Joulupukki 

Klo 12:30  Teatteriesitys Vapauden selkäranka  

Klo 14:00  Tonttuleikit ja Joulupukki  

Klo 15:00  Teatteriesitys Vapauden selkäranka  

 
JOULUKYLÄN TUNNELMAA JA HYVÄÄ JOULUMIELTÄ 

 
Ostoksien lomassa voit vierailla Joulupukin pajalla sekä nauttia Joulukodalla riisipuuroa ja 

nokipannukahvia. 
 

Ohjelmassa myös teatteriesitys Vapauden selkäranka sekä itse laulaen kauneimpia 
joululauluja. Voit myös perinteisesti sytyttää kynttilän seimelle. 

 
Joulutorilla on 100 myyjää, joilta löydät muun muassa erilaiset käsityöt, jouluherkut sekä 

joulukuuset. Paikalla myös Joulumuorin kahvio sekä pääovien läheisyydessä makkarakoju. 
Kaikesta tästä meidät ajan tasalla pitää  

Joulutoripäällikkö Jarmo Lehtilä ja Juontaja Olli Mustaniemi 
 


