
JÄMIJÄRVEN KUNNAN KUNTATIEDOTE 3/2019 
Joka talouteen Jämijärvellä jaettava kunnan tiedote 

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

etunimi.sukunimi@jamijarvi.fi 

 

Kuntatiedote 4/2019 
Aineiston viimeinen jättöpäivä 28.3.2019 

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

Seuraava kuntatiedote ilmestyy 4.4.2019

 

EDUSKUNTAVAALIT 2019  
JÄMIJÄRVEN KUNNASSA 

 
Eduskuntavaalien varsinainen vaalipäivä on 

sunnuntai 14.4.2019. 

Äänioikeutettu on jokainen Suomen kansalainen, joka 

viimeistään vaalipäivänä 14.4.2019 täyttää 18 vuotta. 

 

Äänestyspaikka on Jämijärven keskuskoulu, Koulutie 6. 

Äänestysaika on kello 9.00-20.00. 

 

Ennakkoäänestys toimitetaan 3.- 9.4.2019 välisenä aikana. 

Ennakkoäänestyspaikka on valtuuston kokoushuone, 

kirjaston alakerrassa, 

osoite Koulutie 2 B. 

Ennakkoäänestyspaikka on avoinna  
3.-5.4.2019   ke-pe  klo 10.00-18.00    

6.-7.4.2019  la-su  klo 10.00-14.00    

8.-9.4.2019  ma-ti  klo 10.00-20.00    

 

Äänestäjä on velvollinen esittämään vaalitoimitsijalle 

selvityksen henkilöllisyydestään.  

 

Ennakkoäänestyksestä laitoksissa ilmoitetaan erikseen 

laitoksissa julkaistavalla kuulutuksella. 

 

Kotiäänestys 

 

Henkilön, joka vamman tai sairauden vuoksi ei pääse 

äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia 

vaikeuksia, on mahdollista äänestää kotona. Kotiäänestys 

voi tapahtua vain siinä kunnassa, jossa henkilö on kirjoilla. 

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on 

ilmoitettava siitä kirjallisesti tai puhelimitse Jämijärven 

kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään  

tiistaina 2.4.2019 ennen kello 16.00,  

osoite Peijarintie 5 A, puh. 040 769 9187. Ilmoituksen voi 

tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. 

Samassa taloudessa asuva omaishoitaja voi tietyin  

edellytyksin äänestää samassa yhteydessä. 

 

 

Lisätietoja äänestyksestä sekä kotiäänestyslomakkeita saa  

keskusvaalilautakunnan sihteeriltä  

puh. 040 7699 187, osoite Peijarintie 5. 

 

Jämijärvellä 28.2.2019 

 

JÄMIJÄRVEN KUNNAN 

KESKUSVAALILAUTAKUNTA 

 

 
 
 
 
 
 

KIRJASTO 

 
Kirjaviisaudesta käytäntöön eli kirjaston 
käsityökirjojen vinkeistä valmiiksi tuotteiksi – 
Riitta Mäkelän näyttely vitriinissä 26.2. - 29.3. 
Vitriinistä löytyvät myös kirjat, joista käsitöiden 
ohjeet löytyvät. 
 
Satakirjastot perivät maksuja tehostetusti  
4.3. alkaen 
Kaikki 4.3.2019 mennessä muodostuneet maksut 
on maksettava, jotta lainausoikeus säilyy. 
Kirjaston maksut voi maksaa käteisellä kirjastossa 
tai verkkomaksuna verkkokirjastossa. Jos joudut 
lainauskieltoon tehostetun perinnän vuoksi ja 
maksat verkossa, muista ilmoittaa kirjastoon. 
Maksuja peritään tehostetusti kerran vuodessa. 
 
Lukupiiri 27.3. klo 16.00 - 17.30 
Jokainen kertoo itse valitsemastaan kirjasta. 
Ohjaajana Marita Frigård. Tervetuloa uudetkin 
lukupiiriläiset! 
 
Satakirjastojen asiakaskysely 
 huhtikuussa 1. - 14.4. 
Voit vastata asiakaskyselyyn netissä tai 
paperilomakkeella kirjastossa. Linkki kyselyyn 
tulee löytymään osoitteista satakirjastot.finna.fi 
ja 
http://www.jamijarvi.fi/kunta/palvelut/kirjasto. 
 
Kirjastoon on hankittu skanneri 
Skanneria voit käyttää kirjaston 
tutkijanhuoneessa. Voit tarvittaessa varata ajan 
etukäteen. Laitteella voi skannata enintään A4-
kokoisia sivuja. Kirjasto neuvoo skannerin 
käytössä. 
 
Lainaa lautapeli 
Kirjastossa on nyt 4 lainattavaa lautapeliä: 
Robogem, Hoksaa, Pengoloo ja Junior Alias 
kuvaselityspeli. Kirjasto voi tilata lisää lautapelejä. 
Voit tehdä myös hankintaehdotuksen tai varata 
pelejä muista kirjastoista. 
  

mailto:jamijarvi@jamijarvi.fi


AINO 
ELOKUVA JÄMI AREENALLA 

 keskiviikkona 20.3. 
Näytökset klo 12.00 ja 18.00  

Liput: 7 €/hlö, sotaveteraanikortilla ilmaiseksi 
Elokuvan kesto: n. 2h 

Ikäraja: K12 
Laji: rakkausdraama/sota 

 
AINO on koskettava ja taidokkaasti kudottu 
suomalainen pitkä elokuva, joka vie katsojan 
mukanaan suuriin tunteisiin. Elokuva kertoo Ainon ja 
Laurin rakkaustarinaa toisen maailmansodan aikana. 
Perhe - Aino, Lauri, lapset Eila ja Mikko sekä Laurin äiti 
Helmi - asuvat maatilalla, pienessä suomalaisessa 
kylässä, jossa kaikki tuntevat toisensa. Vaikeina 
aikoina yhteisön voima näkyy naapurin auttamisena, 
vaikka itselläkin on tiukkaa. Tarina kuvaa onnenhetkiä 
isän lomien aikana, kaipausta, kun toinen on kaukana 
ja naisten selviytymistä kotona, arjen pyörittämistä. 
Lauri ei paljon puhu sodan traagisista tapahtumista, 
mutta Aino huomaa kyllä miehensä muuttuneen. 
Koskaan ei tiedä kenelle suruviesti tuodaan ja 
kuolemanpelko on jatkuvasti läsnä, sekä kotona, että 
rintamalla. Kirjeet kulkevat tiuhaan Ainon ja Laurin 
välillä ja niissä kerrotaan päivittäisistä tapahtumista. 
Laurilla on sodassa lapsuudenkaverinsa Antin kanssa 
myös huoli nuoremmista, oman kylän pojista. Lauri 
haavoittuu vakavasti eturintaman taistelussa ja katoaa 
sodan melskeessä. Aino saa järkyttävän tiedon, kun 
Laurin sormus ja kukkaro tulevat postissa kotiin. Hän 
alkaa etsiä miestään. Toivo alkaa loppua. Anoppi 
yrittää lohduttaa, vaikka oma poika on kadoksissa. 
Naisten on pysyttävä vahvoina, edes lasten tähden.   
 
Elokuva perustuu osin tositapahtumiin. 
Ajankuvaan, faktoihin ja tapahtumiin on ollut pohjana 
Paimion Sotaveteraanien kesällä 2017 julkaisema kirja 
"Siellä jossain - Täällä kotona" sekä tuottaja Kirsi 
Helinin omien isovanhempien aikanaan kertomat 
tarinat ja heidän sodan aikainen kirjeenvaihtonsa, joka 
löytyi elokuvaa tehtäessä. Elokuvan kerronnassa 
kirjeillä onkin merkittävä osa. 
 
Järj. Jämijärven kunta, vapaa-aikatoimi 
 
 
Vanhempien avuksi on tehty liikenneturvallisuuden 
lisäämiseksi kaavakkeet 15-vuotiaille ja muille uusille 
kuskeille, jotka asuvat vielä vanhempiensa kanssa. 
Kaavakkeet löytyvät Jämijärven kunnan kotisivuilta:  
http://www.jamijarvi.fi/kunta/vapaa-aika/nuoriso 
 
 
Pohjois-Satakunnan alueella otetaan käyttöön 
1.3.2019 alkaen Valomerkki-toimintamalli. 
Toimintamallin kohderyhmänä ovat alle 18-vuotiaat 

nuoret, jotka ovat käyttäneet päihteitä tai joiden 
hallussa on ollut päihteitä. Toimintamallin tavoitteena 
on puuttua nuorten päihteiden käyttöön ennen kuin 
se muodostuu ongelmaksi sekä vaikuttaa nuoren 
omiin ajatuksiin ja asenteisiin päihteiden käytöstä. 
Toimintamallin tarkoitus on vahvistaa vanhempien 
kielteistä suhtautumista alaikäisen päihteiden käyttöä 
koskeviin kysymyksiin ja antaa tukea sekä keinoja 
vanhemmille nuorten päihdekasvatuksessa.  
Valomerkki-toimintamallissa järjestetään 
keskustelutilaisuus, johon kutsutaan 
vanhempi/vanhemmat ja nuori. Keskustelun toteuttaa 
moniammatillinen ryhmä, johon kuuluu ammattilaisia 
eri sektoreilta. Ohjautuminen keskusteluun tapahtuu 
viranomaisten kautta.  
 
Lisätietoja: 
Ursula Vainionpää/ehkäisevän päihdetyön 
koordinaattori 040 652 4202 
Jenni Lahtinen/Selvin päin Satakunnassa- hankkeen 
projektisuunnittelija 044 701 9705 
 
 
 

KOKO PERHEEN TAPAHTUMA 
6.4.2019 klo 12.00-15.00 

 
Nuorisotila Cellarilla ja pihamaalla 

 
Yhdistykset voivat tulla esittelemään omaa 
toimintaansa, ilmoita oma toimipisteesi mukaan 
jonna.haavisto@jamijarvi.fi. 
 
Istutetaan rairuohoa pääsiäiseksi kasvamaan, saat 
istutuksesi mukaan kotiin!  
Pääsiäisaskartelua mm. tipuja, jänöjä, kortteja… 
Lettuja, makkaratulet jne… 
 
Toiminnot tarkentuvat myöhemmin, joten seuraa 
ilmoittelua somesta ja kunnan kotisivuilta! 
 
Jämijärven kunta vapaa-aikatoimi 
 
 

NUORISOTILA CELLARI 
Jos nuorisotilassa on tunti niin, ettei ole ketään, ovet 
sulkeutuvat. 
 
tiistaisin ja torstaisin vain alle 18-vuotiaille klo 17-21 
perjantaisin ja lauantaisin klo 18-22 
pääsääntöisesti alle 18-vuotiaille 
 
YÖKAHVILA KLO 18-24 pääsääntöisesti alle 18-
vuotiaille 
15.3. mukana PULS 
12.4. pääsiäisen aloittelua 
17.5. keväinen teema 
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Näille yökahvila kerroille otamme mielellämme 
yhdistyksiä/yrityksiä esittelemään toimintaansa! 
 
lautapelejä, yhdessä oloa, kilpailuja ja  
teetä ja sympatiaa… 
Järj. Jämijärven vapaa-aikatoimi 
 
 

HEINÄKUUSSA NUORISOTILA CELLARI ON 
SULJETTU 
 
 
NIINIMAJA ON VUOKRATTAVISSA 
 
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 15 hlö:lle, pöydät ja tuolit 
sekä levitettävä vuodesohva, kerrossänky sekä 
leveämpi sänky. 
 
Varaukset ja tiedustelut Jämijärven kunta p. 02 572 
970 tai jonna.haavisto@jamijarvi.fi 

 
 
 
Jämijärven Martat järjestää yhdessä 
vapaa-aikalautakunnan kanssa 
teatterimatkan Tampereen 
Komediateatteriin ke 19.6. klo 18 alkavaan 
näytökseen: Voi veljet.  
Varaa jo ilta kalenteriisi.  
Tarkempaa tietoa tulee myöhemmin lisää. 
 
 
 
 
 
 

UUSIEN OPPILAIDEN 
ILMOITTAUTUMINEN 

KANKAANPÄÄN 
MUSIIKKIOPISTOON 

LUKUVUODELLE 2019–2020 
 

Syksyllä 2019 opintonsa alle kouluikäisten 
soitinvalmennuksessa, musiikin perusopinnoissa, 
avoimella osastolla solistisissa opinnoissa aloittavien 
uusien oppilaiden ilmoittautumisaika on 4.3. - 
5.4.2019. Soitinvalikoimassa ovat: alttoviulu, 
harmonikka, huilu, kitara, lyömäsoittimet, urut, piano, 
sello, sähkökitara, trumpetti ja viulu sekä lisäksi 
yksinlaulu yli 15-vuotiaille.  

Ilmoittautuminen sähköisesti 
osoitteessa: kankaanpaa.eepos.fi. 
Sopimuskuntien oppilailta (Honkajoki, Jämijärvi, 
Karvia, Lavia/Porin kaupunginosa, Merikarvia, 
Pomarkku ja Siikainen) tarvitaan maksusitoumus 
kotikunnalta ennen opintojen aloittamista. 
Musiikkiopisto pyytää kunnilta maksusitoumukset sen 
jälkeen kun oppilas on hyväksytty musiikkiopistoon. 
Mikäli samasta soittimesta on useampi soittaja, 
opetusta voidaan antaa myös sopimuskunnissa.  
Musiikkiopisto suosittelee, että musiikinopiskelusta 
kiinnostuneet tulevat oppilaat tutustuvat eri soittimiin, 
opettajiin ja opiskeluympäristöön. 
Tutustumismahdollisuus avautuu oppilaskonserteissa, 
joihin on vapaa pääsy. Konsertteja mm.  
- 11.3. klo 18 ”Eläinsatu” -soitinesittely Kankaanpään 
kirjastossa,  
- 12.3. klo 17.30 Soitinesittelykonsertti Merikarvian 
Yhteiskoulun auditoriossa  
- 12.3. klo 19 soitinesittelykonsertti Siikaisten 
Yhtenäiskoululla. Katso lisää konsertteja 
musiikkiopiston kotisivulta tapahtumakalenterista 
www.kankaanpaa.fi/musiikkiopisto  
Lisätietoja saa musiikkiopiston kotisivuilta, 
toimistosihteeri Pirjo Lepistöltä puh. 044 577 2460 tai 
vs.rehtori Eeva Kulhualta puh. 044 577 2461.  
Kankaanpäässä 21.2.2019 

 
 

KUNTOSALIOHJAUKSET ELÄKELÄISILLE 

  
Yleensä parittoman viikon 

keskiviikkona klo 9.00-10.30 
 

seuraavat ohjaukset: 13.3, 27.3, 10.4, 24.4, 8.5, 22.5. ja 
5.6. 
 
 
HUOM! Kuntosali (kunnantalon alakerrassa) on ilmainen 
jämijärveläisille eläkeläisille  
ma - su klo 6.00 - 15.00 välisenä aikana. 
 
Ohjaaja 
Marita Frigård  
045-1257959 

 
 

mailto:jonna.haavisto@jamijarvi.fi


 
 

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: 

Maaliskuu       Huhtikuu 
 8.3.                  4.4. 
15.3                 12.4 
22.3. 
29.3. 

 
 
 
 

Huomio Palokosken kyläläiset! 

 
Kyläyhdistyksen kevätkokous kodalla 

27.3.2019 klo 18. 
Hallitus kokoontuu klo 17.30. 

Tervetuloa! 
 

 
Kyläläisten kota! 
Kyläyhdistyksen kota on kaikkien yhdistyksen 
jäsenten käytössä. Käyttö on ilmainen 
yhdistyksen jäsenille. 
Yhdistyksen ulkopuoliset voivat varata kodan 
käyttöön nimellistä korvausta vastaan. 
Varaa kota, hae avain, ota omat puut 
mukaan ja lähde grillaileen kodalle. 
Varauksen voi tehdä yhdistyksen hallituksen 
jäsenten kautta: 
Margit Katajisto 040-5376464 (myös 
WhatsApp) 
Sanna Kenttä 040-5390187 (myös WhatsApp) 
Eila Lehtiniemi 040-8253111 
 
 

TULOSSA... 
 
TANSSIT la 6.4.2019 
Suurimaan mms talolla. 
Tanssittamassa  
Tanssiorkesteri Veikko Nieminen 
 Liput myydään ovelta. 
Järjestäjänä Puls ry 

 

 

NAPPULAHIIHDOT 
sunnuntaina 

10.3.2019 

ministadionin 

läheisyydessä. 

Sarjat alle 

kouluikäisille. 

Ilmoittautuminen alkaa klo 13.30 ja  

kisat klo 14.00. 

Tervetuloa viettämään aikaa yhdessä ulkoillen! 

Mehu- ja keksitarjoilu, mahdollisuus paistaa 

makkaraa nuotiolla! 

Järjestää MLL Jämijärvi 
 
 

 

 
 
 
 
ELÄKELIITTO 
  
Yhdistyksen kevätkokous ke 13.3.klo 13.00 
Osuuspankilla 
Tarinapäivä ke 13.3. klo 14.00 Osuuspankilla. 
Eino Grönin 80v-juhlakonsertti la 16.3. klo 19.00 
Porin Promenadissa. Lippu +matka 50 € kerätään 
autossa. 
Lähtö OP: lta klo 17.30 
Tietoviisas- ja karaokekarsinta ti 26.3. klo 13.00 
Hopearinteellä. 
Satakunnan, Pirkanmaan ja Etelä-Hämeen piirien 
yhteinen 
Boccia- turnaus kilpaillaan Jämi-Areenalla to 28.3. 
alkaen klo 10.00 
Tervetuloa kannustamaan. Paikalla puffetti. 
Kiukaisten yhdistys kutsuu iloiseen iltapäivään pe 
29.3. klo 13.00-17.00 
Panelian Seurantalolle Asemantie 19  Hinta 15€ 
Kokemäen yhdistys kutsuu 45-vuotisjuhlaan 
 ke 20.3. klo 12.00 
Kokemäen Seurantalolle. Ruokailu, ohjelmaa ja 
tanssia. 
Piirin kirkkokonsertti Punkanlaitumen kirkossa 
7.4. klo 14.00-16.00 
  
HUOMIO. Huhtikuun tarinapäivä tiistaina 9.4. 
klo 14.00 Osuuspankilla. 

 
 
 



 
 

SPR Jämijärven Osaston 
Sääntömääräinen Kevätkokous 

 
Yhdistysvintillä (Peijarintie 3) 

ma 8.4.2018 klo 17.30 
 

Tervetuloa! 
 

 
Jämijärvi-Seuran  

sääntömääräinen kevätkokous 
Raharinteellä ma 18.3. klo 17.00. 

 
Tervetuloa kertomaan ideasi ja kuulemaan 
tulevan kauden suunnitelmista! 
 
 

IMPROA! –ilta 
keskuskoulun taideluokassa 

pe 15.3. klo 18.00. 
Jämijärvi-Seuran nuorisoteatterin kutsuu 
sinut kanssaan improvisaatioteatterinpariin. 
Tule mukaan viettämään viihtyisä puolitoista 
tuntinen kanssamme!  
Älä pelästy, katsojat eivät joudu lavalla. 
(elleivät itse halua :))  
Vapaaehtoinen kannatusmaksu toimintamme 
tukemiseksi. 
 
 
Avoimet Pihat tulevat Jämijärvelle  
                lauantaina 8.6.2019  
Lähde mukaan, olit sitten yritys, yhdistys, 
kaveriporukka tai yksityishenkilö. 
Tavoitteenamme on kerätä koko kylämme 
alueelta monia erilaisia mielenkiintoisia 
vierailukohteita. Voit pitää mm. 
autotallissasi tai terassillasi Pop UP kahvilaa 
tai ravintolaa, kirpputoria, askartelupajaa, 
yrityksessäsi avoimia ovia, seikkailupolkua, 
lasten peuhulaa, herkkumyymälää, 
perennanvaihtopistettä, jakaa 
puutarhaunelmiasi tai vaikka esitellä 
tekemääsi remonttia. Mitä uniikimpi idea, 
sen houkuttelevampi. 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!  
 
Tapahtuma voi olla avoinna vain pari tuntia 
tai sitten vaikka koko päivän klo 00-23.59 

välillä, nyt saat siis itse määritellä täysin 
päivän aukioloaikasi.  
Osallistumismaksu pisteiltä 10 €. 
Tapahtumasta tulee pienet lehtimainokset 
(Oiva ja Kpään Seutu), 
ilmoitustaulumainontaan, Google Maps 
kartta sekä jokainen piste saa myös 5 kpl 
paperisia karttoja yhtenäisten kylttien ja 
infopakettien kera itse lähempänä 
tapahtumaa. Karttoja on saatavissa myös 
tulostettavina versioina kotisivuiltamme 
www.jamijarviseura.fi sekä niitä viedään 
myös muutama kirjastoon, mistä voi oman 
kopionsa käydä lunastamassa kirjaston 
kopiohinnalla.  
JA tietenkin resurssien mukaan aina jotain 
somemainontaa! Muista myös itse mainostaa 
ja miettiä vaikka joitain hauskoja huomiota 
herättäviä lisäopasteita.  
Lähdetään taas joukolla kiertämään kylää!  
 
Ilmoita kohteesi Lellelle viimeistään 29.5. 
mennessä; leena.saloniemi@centrum.cz tai 
040 7663 663. Viestillä tavoittaa parhaiten. 
Ilmoittautumisessa anna vähintään seuraavat 
tiedot: nimesi, puhelinnumerosi, kohteesi 
tarkka osoite, aukioloajat, muutamalla 
houkuttelevalla sanalla mitä kohteessasi 
tapahtuu. 
 
 
Kalentereihin jo myös ylös 
 
la 7.9. Jämijärvi Amazing Race 
 
Kotiseuturetki elokuussa la 3.8. tai la 
24.8. Joko Forssaan Hakkapeliittapäiville tai 
Lauhaan Huittisiin Lähiruokamarkkinoille. 
Varmistuu lähiaikoina. 
 
Kotiseututuotteiden myyntipiste 
Jämijärven markkinoilla keskuskoulun 
pihamaalla la 17.8. klo 10-15. Muuten 
tuotteista voit kysellä Lelleltä. 
Kesälle tulossa UUSI nuorten rakentama 
Jämijärven Pop Up PAKOHUONE!!! Tänne 
sitten kaikki jälleen pelaamaan ;) Näistä 
myöhemmin lisätietoja!  
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Pysähdy hetkeksi ja kerro mitä sinulla on 
sydämellä? 
  

PERJANTAINA 22.03.2019 KLO 15:30-17:00  

 

Eduskuntavaaliehdokkaamme Heidi Viljanen on 
tavattavissa K-Marketilla.  
Tarjoamme myös makkaraa grillistä. 
 
 
 

 
Jämijärven Työväenyhdistyksen 

kevätkokous 
Raharinteellä 

22.3.2019 klo 18:00 
Käsitellään yhdistyksen sääntömääräiset asiat. 

Paikalla on myös kansanedustajaehdokkaamme 
Heidi Viljanen.  

Hänet on haastettu mielipidealiakseen.  
Kahvitarjoilu. 

 

 
  

 

Keskusta näkyy Jämijärvellä 

 
la 9.3. klo 15.45-16.45 k-kaupan parkkipaikalla 

Satakuntalaiset eduskuntavaaliehdokkaat ovat 

Pohjois-Satakunta kierroksella ’meidän 

pysäkillä’.  

Myös Jämijärven omia valtuutettuja 

tavattavissa    

 

ti 12.3. klo 18.00 Tupailta Raharinteellä 

Keskustelemassa ehdokkaat Eeva Kalli ja 

Mikko Uusitalo 

  

ti 26.3. klo 18 Tupailta Tykköön Kylätalolla 

Keskustelemassa ehdokas Tapio Huhtanen 

  

Jokaisella tapaamisella kahvitarjoilu ! 

 

-Jämijärven Keskusta puolueen 

Kunnallisjärjestö- 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
JÄMIJÄRVEN KAPPELISEURAKUNTA 

MESSUT KIRKOSSA 
 
Su 10.3. klo 10 Iivonen, Risto Raikaslehto 
17.3. klo 18 Hessumessu, Pitkänen, Heikin 
kerho 
Su 24.3. klo 10 Keijo Rainerma, Havi, Juhani 
Rajala 
Su 31.3. Kummikirkko saarna Katriina 
Leskelä, Pitkänen, Havi 
LAPSET 
Torstaisin avoin päiväkerho klo 9.30-11 
MUUT TILAISUUDET 
Su 10.3. Naistenpäivä Hakoniemessä, lähtö 
Kankaanpäästä messun jälkeen paluu n. klo 
14.30 
To 14.3. klo 19 Neljä puhetta toivosta 
torstaina Jämijärven seurakuntakodilla, 
”Ihminen tosi toivoton  tapaus. Kehityksen 
välietappi vai Jumalan luoma?” Luennon 
pitää Keijo Rainerma 
Su 17.3. klo 16 Jorma Pitkäsen läksiäiset 
srk-kodilla 
To 21.3. klo 10 Toivontupa Jämijärven 
seurakuntakodilla, Pirjo Järvinen 
To 21.3. klo 14.30 Hopearinteen Hartaus 
To 28.3. klo 18.30 Toivon Torstai 
Jämijärven kirkossa, Keijo Rainerma, Ilpo 
Hällbacka, Pasi Junnila, Iltatee  kirkossa 
Anja Järvinen 
Ke 27.3. klo 17.30 Maatalousyrittäjien 
virkistysilta Hakoniemessä. Ilmoittautuminen 
viimeistään 21.3. 
 lyyti.in/virkistysiltaKpaa2019 tai 
puh 045 343 0670 ruokailu, ohjelmaa, 
avantosauna. 
Su 31.3. klo 18 Hyväntekeväisyyskonsertti, 
Jämijärven kirkossa, Leijona club järjestää 
KINKERIT 
To 7.3. klo 18.30 Kontti-Pitkäniemi, 
Ikaalistentie 326, Kirsti ja Pekka Yli-Rämillä 
Su 10.3. klo 15 Suurimaa-Sorrinperä, 
Kortesluomantie 310, Pertti Mansikkamäellä 
To 14.3. klo 18.30 Kirkonkylä, Riihitie 3, 
Pirkko Koivusella 

 

 

 
Martat järjestää keskiviikkona 

8.5. ruokakurssin miehille. 
Lisää seuraavassa 

kuntatiedotteessa. 

Varaa jo ilta kalenteriisi.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voi Hyvin Ylä-Satakunta 

Lauantaina 23.3 Jämi Areena täyttyy teemalla Hyvinvointi.  Tähän ilmaiseen tapahtumaan 
kannattaa lähteä koko perheen voimin mukaan. 

Paikalle saapuu näytteilleasettajia niin läheltä kuin kauempaakin. Erilaisten hyvinvointituotteiden 
lisäksi tarjolla on kotiin vietäväksi mm. käsitöitä, hilloja, mehuja, chilituotteita, laukkuja, 
kosmetiikkaa, kenkiä, vaatteita ja paljon muuta! 

Kahviossa herkkuja paikanpäällä tai kotiin vietäväksi. Ulkomyynnissä grillimakkaraa ja 
muurinpohjalättyjä! 

Hyvinvointi on monipuolinen ja kokonaisvaltainen asia, kuten tapahtuman puhujamme tulevat 
kertomaan.  
Myös pukeutuminen on tärkeä osa hyvää oloa, tule tutustumaan kevään uutuuksiin 
muotinäytökseen klo 12:00. 

Voi Hyvin Ylä-Satakunta messut 

 
www.solidanic.fi / FB - Voi Hyvin Ylä-Satakunta 

http://www.solidanic.fi/


 


