
JÄMIJÄRVEN KUNNAN KUNTATIEDOTE 4/2019 
Joka talouteen Jämijärvellä jaettava kunnan tiedote 

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

etunimi.sukunimi@jamijarvi.fi 

 

Kuntatiedote 5/2019 
Aineiston viimeinen jättöpäivä 25.4.2019 

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

Seuraava kuntatiedote ilmestyy  2.5.2019

 

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 

 

VETERAANIKUNTOUTUS 

 
Jämijärven kunnanhallitus julistaa 
rintamatunnuksen omaavien henkilöiden 
haettavaksi kunnan järjestämän kuntoutuksen. 

 
Hakulomakkeita saa kunnanviraston keskuksesta. 
Hakemukset tulee palauttaa 30.4.2019 
mennessä, osoite: Jämijärven kunta,  
Peijarintie 5 A, 38800 Jämijärvi.   
Tiedustelut puh. 02 572970 

 
JÄMIJÄRVEN KUNNANHALLITUS 

 

KIRJASTO 
 
Lataa ilmainen Satakirjastot-sovellus 
Uusi Satakirjastot-sovellus suosittelee käyttäjälle 
kirjoja. Sovelluksen voi ladata älypuhelimeen tai 
tablettiin. Sovellus löytyy AppStoresta ja Google 
Playsta hakusanalla ”Satakirjastot”. Valitsemalla 
suosittelijabotin ja säätämällä asetuksia voit vaikuttaa 
siihen, ovatko ehdotukset aikuisten vai lasten/nuorten 
kirjoja. 
 
Lukupiiri ke 24.4. klo 16 - 17.30 
Jokainen esittelee itse valitsemansa kirjan. Ohjaajana 
Marita Frigård. Tervetuloa uudetkin lukupiiriläiset! 
 
Mitä musiikkia haluaisit lainata? 
Ehdota hankittavaa cd-levyä kirjastolle, kirjastossa tai 
esim. sähköpostilla. 
 
Uusia lainattavia lautapelejä 
Kirjastossa on nyt 6 lainattavaa lautapeliä: Hoksaa, 
Pengoloo, Junior Alias kuvaselityspeli, iKnow junior, 
Kivat kirjaimet ja Robogem. Kirjasto on tilannut lisää 
pelejä. 

 

Jämijärven kunnan vapaa-aikalautakunta kutsuu 
yhdistyksien puheenjohtajat  
RAHARINTEELLE ti 16.4. klo 18.00-19.30 
yhdessä miettimään avustuksien jakoperusteita. 
Miten saamme kohdeavustushakemuksista 
helppolukuiset ja kuitenkin sellaiset joista saamme 
tarvittavat tiedot myös kunnasta kysyttäviin erilaisiin 
kyselyihin esim. teaviisari.  

 

mailto:jamijarvi@jamijarvi.fi


NUORTEN TYÖLLISTÄMINEN  
KESÄLLÄ 2019 

 

Kunta työllistää kahden viikon ajaksi 10 jämijärveläistä 
2003-2004 syntyneitä nuoria omissa työkohteissaan. 
Työjaksolta maksetaan palkkaa 400 euroa. 
 
Etusijalla ovat ne nuoret, jotka eivät ole aiemmin 
olleet kunnan palveluksessa.  
Mikäli em. kriteerin täyttäviä hakemuksia on yli 10 kpl, 
kesätyöpaikat jaetaan arpomalla. Mikäli kriteerin 
täyttäviä hakemuksia on alle 10 kpl ja on hakijoita, 
jotka ovat aiemmin olleet kunnan palveluksessa, loput 
työpaikat jaetaan arpomalla. 
 
Jätä vapaamuotoinen työhakemus 26.4.2019 
mennessä osoitteella Jämijärven kunta, 
kunnanhallitus, Peijarintie 5 A, 38800 Jämijärvi tai 
jamijarvi@jamijarvi.fi 
Mainitse hakemuksessasi, missä kohteessa haluat 
toimia ja mihin aikaan kesästä. Lisätietoja saat p. 
040 769 9183 Kirsi Leppihalme. 
 
Henkilön, joka on työllistynyt yritysten kesätuen tai 
muun tahon kautta, ei ole mahdollista päästä tämän 
työllistämisen piiriin. 
 
Jämijärven kunnanhallitus 
 
 

NUORTEN KESÄTYÖLLISTÄMISTUKI JÄMIJÄRVELÄISILLE 
YRITYKSILLE 

 
Jämijärven kunta myöntää hakemusten perusteella 
kesätyötukea jämijärveläisille yrityksille ja 
yhdistyksille, jotka työllistävät jämijärveläisen, vuonna 
1995-2003 syntyneen koululaisen tai opiskelijan 
vähintään 4 viikon ajaksi. Työajan tulee olla vähintään 
6 tuntia/päivä. 
 
Tuen suuruus on 400 €/kesätyöntekijä. Tukea 
maksetaan enintään kahden kesätyöntekijän osalta 
yritystä kohti. Kesätyöntekijä ei saa olla yrittäjän 
perheenjäsen tai osakas yrityksessä. Nuorelle 
maksettava palkka tulee olla vähintään alan 
työehtosopimuksen vähimmäispalkka. Mikäli 
työehtosopimusta ei ole, vähimmäispalkka lasketaan 
kelan työssäoloehdon mukaisena. Palkka vähintään 
1211 €/kk, 7,04 €/tunti. 
 
Hakemukset toimitetaan Jämijärven kunnanvirastoon 
26.4.2019 mennessä Peijarintie 5 A, 38800 Jämijärvi 
tai jamijarvi@jamijarvi.fi 
 
Lisätietoja: Kirsi Leppihalme 040-769 9183 
 

 
 
 

KANSALLISEN VETERAANIPÄIVÄN JUHLA 
 
Kankaanpään kaupungin rintamaveteraaniasiain neuvottelukunta 

järjestää 
Kansallisen veteraanipäivän juhlan Kankaanpäässä Lumiaisen 

juhlatilassa (Keskuskatu 31) 
 

PERJANTAINA 26.4.2019 klo 13.00 
kahvitus alkaa klo 12.30 

 
 

Esitämme veteraani- ja sotainvalidijärjestöille sekä niiden 
naisosastoille kutsun saapua juhlaan. 

 
Kuljetuksen järjestämiseksi ota yhteyttä Timo Rantaan viimeistään 

torstaina 25.4.2019 puh. 0400 724 110. 
 

Jämijärven kunnanhallitus 
 
 
 
 
 

Järjestökaffe(et) 2019 
– 

Järjestöt mukana muutoksessa  
21.5. klo 18.00 (Paikka ilm. myöhemmin) 

 

Mitä yhdistyksellesi kuuluu?  
Satakunnan yhteisökeskus järjestää Järjestökaffeet 2019 
kuntakiertueen helmi-toukokuussa 2019. Yhteistyöllä ja 
vuorovaikutuksella teemme yhdessä järjestöjen työtä 
näkyväksi. Satakunnan yhteisökeskus haluaa kutsua 
sinut Järjestökaffeille keskustelemaan ja kuulemaan 
uudesta alueellisesta järjestöjen yhteistyöverkostosta ja 
maakunnallisesta neuvottelukunnasta.  

   Haluatko saada yhdistyksesi äänen kuuluviin tai jakaa 
ajatuksia järjestökentältä?  
   Miten voimme yhdistystänne auttaa?  
   Miten kuntanne voi hyötyä järjestöyhteistyöstä?  

Tule vaikuttamaan tulevaisuuteen!  
  
Tilaisuudet ovat tarkoitettu kaikille kunta-järjestö -
yhteistyöstä kiinnostuneille.  
 

 Yhteistyöterveisin  

Milja Karjalainen 

Toiminnanjohtaja 

Satakunnan yhteisökeskus, Porin me-talo 

044 5296803 

@miljkarj @yhteisokeskus @metalopori 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
17.-20.6. Kesän uimakoulu v. 2014 ja sitä 
aikaisemmin syntyneille lapsille, järjestetään 
poikkeuksellisesti vielä Ikaalisten kylpylässä.  
 
Lähtö Jämijärveltä n. klo 13.15,  paluu n. klo 16.45. 
Uinti aika on 1h / 10hlö klo 14.00-16.00. 
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. 
  
Edellisten vuosien tapaan toivomme lasten 
vanhempia mukaan valvojiksi, ilmoitathan 
ilmoittautumisen yhteydessä, mikäli pääset paikalle! 
Uimakouluun ensisijaisesti sellaisia, jotka eivät ole 
aikaisemmin uimakouluun osallistuneet ja tarvitsevat 
harjoitusta uimataidoissaan, 20 otetaan mukaan!   
20 uimakoululaisen ryhmä jaetaan kahtia, toinen osa 
odottaa kunnan palkkaamien koululaisten/vapaa-
aikasihteerin johdolla leikkien ja pelien merkeissä 
omaa uinti vuoroa.  
Ilm. 10.6. mennessä p. 02-572970.  
Maksu tulee suorittaa kunnantalon neuvontaan 
viimeistään 14.6.  
Mukaan pääsee ensimmäiset 20 ilmoittautunutta, 
ensisijassa ovat jämijärveläiset lapset. 
 
MAKSU VOIDAAN MAKSAA SUORAAN KUNNAN 
TILILLE 
Jämijärven osuuspankki FI 134 722 102 0000 
334            VIESTI: Uimakoulu+uimakoululaisen nimi 
 
 
Kunta sai opetus- ja kulttuuriministeriöstä nuorten 
liikunnan lisäämiseen pienen rahoituksen. Nyt 
etsimmekin AIKUISTA ohjaajaa, joka voisi vetää 
liikunnallista kerhoa vielä kerran viikossa 
huhti/toukokuulla.  
Olisitko kiinnostunut vetämään tällaista kerhoa? 
Ilmoittaudu vapaa-aikasihteerille viimeistään 12.4. 
jonna.haavisto@jamijarvi.fi.  
Laitamme kerhosta tiedot heti kun saamme ohjaajan 
jne sovittua kunnan kotisivuille ja wilman kautta 
koululaisille.  
Kerho olisi tarkoitus olla 6-vuotiaista ylöspäin, 

mahdollisesti kaksi eri ryhmää. Sama ohjaaja voisi 
jatkaa myös kunnanjärjestämällä päiväleirillä ja 
uimakoulussa, koska tarvitsemme myös sinne mukaan 
aikuisen. 
 
Päiväleiri Nuorisovintillä 10.-14.6.2018 
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 vuonna 2006-
2011 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. 3.6. mennessä  
p. 02-572970.  
MAKSU VOIDAAN MAKSAA SUORAAN KUNNAN 
TILILLE 
Jämijärven osuuspankki FI 134 722 102 0000 
334            VIESTI: Päiväleiri+leiriläisen nimi 
 

 
 

 
Viljelijätukikoulutus Kankaanpäässä, 
Kankaanpääsalissa 12.4.2019 
kello 10:00 – 14  
(osoite Kangasmoisionkatu 1, Kankaanpää) 
 

Koulutuksessa käsitellään vuoden 2019 muutokset 

tukihaussa sekä valvontojen havainnot. 

Kahvitarjoilu 9:45 alkaen! 

Aamupäivä käsitellään kaikkia koskevia asioita ja 

omakustanteisen ruokatauon jälkeen (n. kello 12) 

on kotieläintiloja koskevaa asiaa. 

Koulutukseen tulee ilmoittautua viimeistään 9.4. 

2019 joko puhelimitse oman kunnan 

maaseututoimistoon tai sähköpostilla osoitteeseen 

maaseutupalvelut@kankaanpaa.fi. 

  

Järjestäjinä Kankaanpään yhteistoiminta-alue ja 

Satakunnan ELY-keskus 
 

 

 
 

KUNTOSALIOHJAUKSET ELÄKELÄISILLE 

  
Yleensä parittoman viikon 

keskiviikkona klo 9.00-10.30 
 

seuraavat ohjaukset: 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  
045-12579 

mailto:jonna.haavisto@jamijarvi.fi
mailto:maaseutupalvelut@kankaanpaa.fi


 
Jämijärven Martat järjestää yhdessä 
vapaa-aikalautakunnan kanssa 
teatterimatkan Tampereen 
Komediateatteriin ke 19.6. klo 18 alkavaan 
näytökseen: Voi veljet.  
 
Hinta 35 €, sis. matkan ja lipun. 
Ilmoittautumiset 15.5.2019 mennessä 
iltaisin puh. 040 741 3368/Marja-Liisa 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

Kankaanpään Seudun Sydänyhdistys järjestää 
sydänviikon  

UNELMIEN LIIKUNTAPÄIVÄN  
10.5. klo 18:00 Laviassa  

Ohjelmatoimiston Ai Että Mikä Fiilis!-tiloissa 
osoitteessa Nisukoskentie 295.  

Ohjelmassa pieni metsälenkki, pihapelejä esim. 
ketjun-ja renkaanheittoa aikuisille ja lapsille, 

tietokilpailu ja arpajaiset.  
Tarjolla makkaran paistoa laavulla, kahvia, mehua 

ja pullaa.  
TERVETULOA MUKAAN kaikki ikään katsomatta 

iloiseen yhdessäoloon. 
Lisätietoja antaa Pirjo Kerola p. 0505520175 
 

SPR Jämijärven Osaston 
Sääntömääräinen Kevätkokous 

 
Yhdistysvintillä (Peijarintie 3) 

ma 8.4.2018 klo 17.30 
 

Tervetuloa! 
 

 

 
 
Tuolijumppaa palvelutalolla seuraavasti: 
 
To 4.4 klo: 13.00 
To  11.4 klo: 13.00 
TO  25.4.  klo: 13.00 
 
To  9.5  klo: 13.00 
To  16.5.  klo: 13.00 
To  23.5  klo: 13.00 
 
Tervetuloa! 

Senior-jumppa jää kesätauolle vapusta alkaen. 
 

Huikea kesäleiri Torpalla  
4-10 —vuotiaille 22-24.7. 

 
Maanantaina ja tiistaina klo 9-15 ja keskiviikkona 
klo 17 alkaen torstaihin klo 12 asti jolloin leiri 
loppuu. 
Viime vuoden palautteen perusteella aiheena 
luonto ja seikkailu.  
Leirin hinta 20€ ja sisaralennus -5€. 
Ilmoittautumiset sekä lisätiedot Miialta 
miia.sjoman@gmail.com 
P.0456398146 
Järjestää Jämijärven Työväenyhdistys Ry 
 

 
 
 

 
 

 
Tarinapäivä ti. 9.4. klo 14.00 
Osuuspankilla. 
Lähitapiola Satakunnasta 
Marita Ojanen ja 
Kalle Soininen tulevat 
kertomaan matka- ja 
henkilövakuutuksista. 
  
Piirin kirkkokonsertti  Punkanlaitumen kirkossa 
su. 7.4. klo 14.00-16.00. 
  
Piirin teatteri Poriin  pe. 12.4. 
Auto lähtee Nesteeltä klo 11.15 ja  
Kankaanpään Linja-auto asemalta klo 11.30 
  
Hopearinteellä virkistystilaisuus  
ke 24.4. klo 14.00 
 
Aluekirkkopyhä Jämijärvi- Kankaanpää  
su. 28.4. klo 10.00 Jämijärven kirkossa. 
Jumalanpalveluksen jälkeen 
kahvit ja ohjelmaa seurakuntakodilla. 
 
 
Jämijärven Martat järjestää keskiviikkona 

8.5. klo 17.00 opetuskeittiöllä. 

ruokakurssin miehille.  

Opastajana Sari Raininko 

Lounais-Suomen martoista. 

Hinta 10 €. 

Ilm. Pirjolle  5.5. mennessä  

puh 040 547 0363 

mailto:miia.sjoman@gmail.com


 

Vihun vesiosuuskunnan varsinainen 
osuuskuntakokous pidetään kyläyhdistyksen 
talolla Möökelissä (Kuninkaanlähteentie 909, 

38800 Jämijärvi). 
Su 28.4.2019 klo 12.30 

Käsitellään 16 § osuuskuntakokoukselle 
määräämät asiat. 

 
Hallitus kokoontuu klo 12.00 

 
Hallitus 

 
 

TERVETULOA TUKIPERHE-
TUKIHENKILÖKOULUTUKSEEN  
 
Mitä tukiperheys on? Nalle Puhin viisauksia lainaten ” Hiukka 
huomioonottamista, Vähän Välittämistä, ei siinä muuta 
tarvita. ..ja ole Ystävällinen.” 

 
 
AJANKOHTA :  TIISTAI            16.4.19.  klo 17.15-19.30 
                            MAANANTAI  29.4.19.  klo 17.15-19.30 
                            TIISTAI 7.5.19.  klo 17.15-19.30 

TORSTAI 16.5.19.  klo 17.15-19.30 
 TIISTAI            21.5.19.  klo 17.15-19.30
   
PAIKKA:  PERHEKESKUS, TORIKATU 7 

A,(2krs) 
38700 KANKAANPÄÄ 

SISÄLTÖ:       
Yleistä tukiperhe ja tukihenkilötoiminnasta  
Lapsen kiintymyssuhteesta 
Tukiperheen ja tukihenkilön oikeudet ja velvollisuudet  
Vapaaehtoistoiminta ja yhteistyö 
Mitä tukihenkilönä toimiminen tarkoittaa käytännössä 
 
KOULUTUKSEN JÄRJESTÄVÄT SATAKUNNAN 
LASTENSUOJELUN KEHITTÄMISYKSIKKÖ JA POHJOIS-
SATAKUNNAN PERUS-PALVELUKUNTAYHTYMÄ YHDESSÄ 
Lisätietoa koulutuksesta antaa Anneli Ruisniemi p: 
0445773368, anneli.ruisniemi@eposa.fi 
 
Sitovat ilmoittautumiset 15.4.19. mennessä Terttu 
Nuolivaaralle p: 044 7019747 tai terttu.nuolivaara@pori.fi 
Ilmoitattehan samalla myös mahdollisen 
erityisruokavalionne. 

 
 

KAHILALUOMAN YKSITYISTIEN 
YLEINEN KOKOUS 

 
Tapio Kemillä 15.4.2019 klo 19. 

 
Vuosikokousasiat 

 
Tervetuloa! 
Hoitokunta 

 

 
VIHUN KYLÄYHDISTYS  RY 

 
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 

MÖÖKELISSÄ  
TIISTAINA 16.04.2019 KLO 18.00. 

 
TERVETULOA ! 

 
JOHTOKUNTA 

 
 
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 
 

mailto:anneli.ruisniemi@eposa.fi
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http://www.jamijarviseura.fi/
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LC-Jämijärvi tiedottaa 
 

Kesämarkkinat palaa juurilleen 
 
Perinteinen Elorieha Jämijärven keskustassa, 
koulun alueella 17.8. 2019. Monipuolista 
toimintaa ja iloista torimeininkiä. 
Myyntipaikkoja varattavissa, Pasi Alkkiomäki  
p. 050 5350998.  
 
Järj. Jämijärven Lions- klubi 

 
Tukea nuorten harrastustoimintaan 
 
Myönnämme taloudellista avustusta nuorten 
harrastustoimintaan kaudelle 2019 – 2020.  
Jätä vapaamuotoinen hakemus 
perusteluineen viimeistään 9.6. 2019 
mennessä sähköpostiin  
os. telllaht@gmail.com tai  
postitse os. Tellervo Lähteenmäki 
Toiminta kuuluu kansainvälisen järjestömme 
painopistealueisiin. 
        
Jämijärven Lions Ladyt 

 

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!  
 

 

Eurooppa-viikon  
POP UP askartelupaja 

Kipinäkellarissa  
pe 10.5. klo 13-18  

 
tai niin kauan kuin ahkeria tekijöitä riittää!  

EDIC Pohjois-Satakunta osallistuu vuosittain 
yhdessä muiden eurooppalaisten EDIC-pisteiden ja 

koulujen kanssa joulukuusikoristevaihtoon. 
Askarrellut koristeet lähetetään ympäri Eurooppaa 

ja vastavuoroisesti mitä erilaisempia koristeita 
saapuu myös meille. 

Osallistu sinäkin tämän vuoden koristeiden tekoon 
tulemalla POP UP Askartelupajaamme, joka toimii 
non stop periaatteella. Voit siis olla vain hetken tai 

vaikka koko illan! Koristeita tehdään pitkälti 
kierrätysmateriaaleista mm.kirjaston 

käytöstäpoistetuista kirjoista. Jos tiedät jonkun 
hyvän mallin, tuo se mukanasi. Myös omissa 

nurkissa turhina olevat materiaalit tervetulleita. 
Pajan mahdolliset ylijäämäkoristeet sekä meille 

Euroopasta saapuvat koristavat sitten joulukuulla 
kirjastomme perinteistä jouluikkunaa.  

Ei ennakkoilmoittautumista, tule vain paikalle! 
Vaikka joulukoristeita teemme, niin tarjolla ei 
sentään glögiä ja pipareita vaan jotain pientä 

naposteltavaa :)  
Kokoontumispaikkana tapahtumalle toimii 

Kipinäkellari, joka on osoitteessa Koulutie 2 B, 
38800 Jämijärvi (Jämijärven kirjaston alakerta). 

Lisätietoja Lelleltä, 
leena.saloniemi@kankaanpaa.fi tai 040 6838 852. 

 

 

 
 
 
 

 
MLL:n Jämijärven paikallisyhdistys ry:n  
sääntömääräinen kevätkokous pidetään 

Yhdistysvintillä 
to 11.4.2019 klo 19.00. 

Hallitus kokoontuu klo 18.00 
Tervetuloa! 

 
Mll Jämijärven paikallisyhdistys 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Partiolippukunta Jämijärven Miilunvartijat ry:n 
sääntömääräinen vuosikokous pidetään 

Kipinäkellarissa (Koulutie 2, Jämijärvi, kirjaston 
alakerta)  

sunnuntaina 28.4.2019 klo 14:00. 
Esityslista on nähtävillä lippukunnan nettisivuilla 

miilunvartijat.egarden.fi. 
 

Tervetuloa! 
 
 
 

Jämijärven Miilunvartijat ry:n hallitus 
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Jämijärven kappeliseurakunta 
 
Ke 3.4. klo 18.30 Heikin kerhon(”gospel-kuoro”) 
harjoitus, vanhassa pappilassa 
To 4.4. avoin päiväkerho klo 9.30 vanhassa 
pappilassa  
Su 7.4. Piispanmessu Kankaanpään kirkossa, 
Bussikuljetus 
Ma 15.4. klo 10 Toivontupa Jämijärven srk kodilla 
Su 14.4. klo 10 Palmusunnuntain messu Rainerma, 
Havi, Samuli Kujansuu  
Ke 17.4. klo 9.30 Lasten pääsiäiskirkko, Kyllönen, 
Havi Virpi, Havi Heikki 
Ke 17.4. klo 18.30 Heikin kerhon(”gospel-kuoro”) 
harjoitus, vanhassa pappilassa 
To 18.4 Messu klo 18 Kyllönen, Havi 
Pe 19.4. Sanajumalanpalvelus, Iivonen, Havi 
Su 21.4. messu klo 8 Jämijärven kirkossa Nyman, 
Havi, messun jälkeen aamiainen srk kodilla, klo 22 
Pääsiäismessu kirkossa Kyllönen, Havi, Heikin kerho 
Su 28.4. messu klo 10 kirkossa Iivonen, Evans 
To 2.5. Avoin päiväkerho klo 9.30 vanhassa 
pappilassa 
 

 

ILMOITA LAPSESI PÄIVÄKERHOON 

LUKUVUODEKSI 2019-2020 

Tervetuloa viettämään iloisia hetkiä seurakunnan 

päiväkerhossa! 

Kerhossa opitaan kaveritaitoja, tutustutaan Taivaan 

Isään kertomuksin, 

lauluin ja leikein, harjoitetaan kädentaitoja mm. 

askarrellen ja maalaten, 

leivotaan, ja puuhaillaan monenmoista mukavaa 

yhdessä. 

Syksyllä alkaviin kerhoihin voivat tulla mukaan 

vuosina 2014-2016 syntyneet lapset. 

Ilmoita lapsesi lastenohjaaja Virpi Haville puh. 040 

8049 646 tai virpi.havi@evl.fi 7.5. mennessä. 
 
 

 

 

PISARA –leiri varkkareille 

Pisara on kaikkien aikojen suurleiri Partaharjulla 

24.-29.7.2019 10-14-vuotiaille tytöille ja pojille. 

Luvassa on kuusi ikimuistoista leiripäivää. 

Yhdessä tehden koemme iloa, kohtaamme pyhän ja 

rakennamme rauhaa. Päivät täyttyvät monipuolisesta 

tekemisestä, askartelusta, liikunnasta, musiikista, 

pienistä ja suurista iltanuotioista ja yöt teltassa 

nukkuen. 

Lähde mukaan! Ilmoittaudu Virpille 7.5. mennessä 

virpi.havi@evl.fi tai 040 8049646. 

Vanhan pappilan päiväleiri 

Vanhassa pappilassa vietetään kesäisiä leiripäiviä 

kavereiden kanssa yhdessä puuhaillen 18.-20.6. 

Leiri on tarkoitettu pääasiassa 1-4-luokkalaisille. 

Ilmoittautuminen 31.5. mennessä Virpille. 

Kankaanpään seurakunnan muun 

varkkarileiritarjonnan löydät osoitteesta 

mercyjunior.fi. 
 
 

 
 

PÄÄSIÄISVALKEAT 
lauantaina 20.4.2019 klo 18.00  

Tykköön kylätalolla. 
Lapsille ohjelmaa, grillimakkaraa, pullakahvit ja 

kokko! 
Yhdessä Jämijärven Mll kanssa. 

Tervetuloa viettämään mukavaa lauantai-iltaa! 
 
 

 
KEVÄTTORI TYKKÖÖN KYLÄTALOLLA 

lauantaina 27.4.2019 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 
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Kesäkauden Avajais- ja talkoopäivä  
Vauhdin lavalla ja ympäristössä 
 
 

Kutsumme Kontin- ja Pitkäniemen 
kylän asukkaita Vauhdille 
lauantaina 20.4.2019 
 
klo 10.00  Kahvit, jonka jälkeen talkoilu 
 
 

Kontin-Pitkäniemen kyläyhdistys ry:n 
vuosikous 20.4.2019 klo 12.00 

Vauhdilla 
Käsitellään sääntömääräiset asiat 

Tervetuloa! 
 

Hallitus 
 
Kokouksen jälkeen kokko ja tarjolla kahvia, 
munkkeja ja makkaraa 

 
 
 

 
 


