
JÄMIJÄRVEN KUNNAN KUNTATIEDOTE 5/2019 
Joka talouteen Jämijärvellä jaettava kunnan tiedote 

Kunnanvirasto p. 02 572 970 
Sähköpostiosoitteet:     jamijarvi@jamijarvi.fi 
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Kuntatiedote 6 /2019 
Aineiston viimeinen jättöpäivä 29.5.2019 

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

Seuraava kuntatiedote ilmestyy  6.6.2019

 

EUROPARLAMENTTIVAALIT  
2019 JÄMIJÄRVEN KUNNASSA  
 
Europarlamenttivaalien varsinainen vaalipäivä on 
sunnuntai 26.5.2019. 
Äänioikeutettu on jokainen Suomen kansalainen, 
joka viimeistään vaalipäivänä 26.5.2019 täyttää 18 
vuotta. 
 
Äänestyspaikka on Jämijärven keskuskoulu, 
Koulutie 6. 
Äänestysaika on kello 9.00-20.00. 
 
Ennakkoäänestys toimitetaan 15.-21.5.2019  
Ennakkoäänestyspaikka on valtuuston kokoushuone 
kirjaston alakerrassa, osoite Koulutie 2 B. 
Ennakkoäänestyspaikka on avoinna  
15.-17.5.2019   ke-pe  klo 10.00-18.00    
18.-19.5.2019  la-su  klo 10.00-14.00    
20.-21.5.2019  ma-ti  klo 10.00-20.00    
 
Äänestäjä on velvollinen esittämään vaalitoimitsijalle 
selvityksen henkilöllisyydestään. 
 
Kotiäänestykseen oikeutetun on kirjallisesti tai 
puhelimitse ilmoitettava keskusvaalilautakunnalle 
halukkuudestaan äänestää kotonaan ennakolta 
viimeistään 14.5.2019 ennen kello 16.00.  
 
Lisätietoja äänestyksestä sekä 
kotiäänestyslomakkeita saa  
keskusvaalilautakunnan sihteeriltä 
puh. 040 7699 187, 
osoite Peijarintie 5. 
 
Jämijärvellä 25.4.2019 
JÄMIJÄRVEN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA 
 
 

 
 
 
 
 

 

KUNNANVIRASTO PIDETÄÄN SULJETTUNA 
PERJANTAINA 31.5.2019  

SEKÄ 
KESÄLLÄ 1.7.- 28.7.2019 välisen ajan 

 
Lupahakemukset pyydetään laittamaan vireille 

ja toimittamaan tekniseen toimistoon 
14.6.2019 mennessä. 

 
 

 

 
Kunnanjohtajan tarinatunti  
kirjastossa ke 22.5. klo 18 

  
Mollaa, kiitä, hauku, kannusta, moiti, 
kyseenalaista, vänkää, ideoi, kehitä, 

kuuntele, kysy. 
Tule siis keskustelemaan ja kysymään 
kaikista mielen päällä olevista kuntaan 

liittyvistä asioista suoraan kj:ltä. 
 
 

 

 
 

Järjestöt mukana muutoksessa  
21.5. klo 18.00 Keskuskoululla, 

Taideluokka 
 

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 

 

mailto:jamijarvi@jamijarvi.fi


Tekninen lautakunta 
   

ilmoittaa haettavaksi 

 

”PIKKUTEIDEN”                                                                        

YKSITYISTIEAVUSTUKSET 
 

Hakemuslomakkeita saa Jämijärven kunnan 

teknisestä toimistosta ja kunnan internet-sivuilta 

26.4.2019 alkaen. Hakemukset on jätettävä 

29.5.2019 klo 12.00 mennessä  
  

Lisätietoja: 040 769 9182/ Koivumäki 

tai www.jamijarvi.fi 

 
KIRJASTO 
 
Poikkeuksia aukioloajoissa toukokuussa 
ke 29.5. auki 10 - 15 
to 30.5. suljettu (helatorstai) 
 
Uusia lainattavia lautapelejä 
Kirjastossa on nyt 8 lainattavaa lautapeliä: Blitz, 
Kimble, Hoksaa, Pengoloo, Junior Alias 
kuvaselityspeli, iKnow junior, Kivat kirjaimet ja 
Robogem. 
 
Asiakastietokoneiden käyttöaikaa rajataan 
Jotta useammat asiakkaat voisivat käyttää 
kirjaston tietokoneita, 13.5.2019 alkaen sama 
asiakas voi käyttää kirjaston tietokoneita 
yhteensä korkeintaan 2 tuntia päivässä. 
Erikoistapauksissa asiakas voi saada lisäaikaa, jos 
kyseessä on tärkeä opiskeluun, verotukseen tai 
muuhun vastaavaan liittyvä asia. Kirjastossa on 
myös tabletteja. 
 
Lasten lainojen eräpäivien seuraaminen oman 
käyttäjätilin kautta 
Finna-verkkokirjastossa voit liittää useampia 
kirjastokortteja omaan käyttäjätiliin. Kortin 
liittäminen edellyttää, että sille on tallennettu 
tunnusluku (nelinumeroinen). Korteille voi 
määritellä nimet. Ohjeita löytyy verkkokirjastosta 
(Info > Näin käytät verkkokirjastoa). 
 
Lukupiirin aloitus syksyllä ke 11.9. klo 16 - 17.30 
Keskustellaan Joel Haahtelan kirjasta Adèlen 
kysymys. Ohjaajana Marita Frigård. Tervetuloa 
uudetkin lukupiiriläiset! 

 

VAPAA-AIKATOIMI ILMOITTAA: 
 
17.-20.6. Kesän uimakoulu v. 
2014 ja sitä aikaisemmin 
syntyneille lapsille, järjestetään poikkeuksellisesti 
vielä Ikaalisten kylpylässä.  
Vielä muutama paikka vapaana 
 
Ilm. 10.6. mennessä p. 02-572970.  
ensisijassa ovat jämijärveläiset lapset. 
 

Päiväleiri Nuorisovintillä 10.-14.6.2018 
 
Vielä muutama paikka vapaana. 
 

MAANANTAISIN TEKONURMIKENTÄLLÄ 
KLO 17.00-18.30  
ajalla 6.5.-27.5. 

 
Erilaiset pelit ja leikit. Ohjaajana Kirsti Mansikkamäki. 
Paikalle voi vain tulla, kerho ilmainen! 
 

UINTIMATKA PORIN UIMAHALLIIN 
 

14.5. ja 21.5. 
 LÄHTÖ klo 16.30 Jämijärven Neste 

Uintiaika 1,5 h, jonka jälkeen paluumatkalle. 
Ilmoittautumiset kirsti.mansikkamaki@jamijarvi.fi  
tai p.  02 572 970 
Matkanhinta aikuiselta 15 € ja 4-17 v. 10 € maksu 
kerätään linja-autossa, varaa tasaraha. 
Matkalla on kunnan puolesta valvoja, mutta alle  
12 v/uimataidottomilla pitää olla yli 15 v oma valvoja 
mukana. 
 
KIRJASTOSSA lisää liikuntavälineitä lainattavissa 
kesäkuun alusta. Seuraa tiedottamista somesta, mitä 
sinne tulee lisää! 
 
MATKA LINNANMÄELLE HELSINKIIN 26.6. 
 
Lähtö Jämijärven Neste 10.00 paluumatkalle 
lähdetään klo 18.00 
Matkan hinta rannekkeella on 50 € ja mikäli ei ota 
ranneketta matkan hinta on 25 €. 
Matkalla on kunnan puolesta valvoja, mutta alle 12 v 
pitää olla yli 15 v oma valvoja mukana. 
Ilmoittautumiset kirsti.mansikkamaki@jamijarvi.fi tai 
p.  02 572 970. 
MAKSU VOIDAAN MAKSAA SUORAAN KUNNAN 
TILILLE tai kunnanvirastolle 20.6. mennessä! 
Jämijärven osuuspankki FI 134 722 102 0000 
334            VIESTI: Linnanmäki 
 
 
 
 

http://www.jamijarvi.fi/
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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 2018 palauttaa 
kuntovihkot ja jättää haastepyöräilyn väliin. 
 

********* 
 

Varhaiskasvatuksen tietovaranto Vardaan 
tallennetaan varhaiskasvatuksessa olevien 
lasten tietoja 
 
Varhaiskasvatuksen tietovaranto (Varda) on uusi, 
1.1.2019 käyttöönotettava kansallinen tietovaranto, 
joka sisältää tietoja varhaiskasvatustoimijoista, 
varhaiskasvatuksen toimipaikoista, 
varhaiskasvatuksessa olevista lapsista, lasten 
huoltajista ja varhaiskasvatuksen henkilöstöstä. 
Varhaiskasvatuksen tietovarannosta säädetään 
varhaiskasvatuslaissa. Tietovarannon pohjalta mm. 
edistetään varhaiskasvatuksen kehittämistä ja 
päätöksentekoa, tilastoidaan ja tutkitaan 
varhaiskasvatusta sekä hoidetaan viranomaistehtäviä. 
Varhaiskasvatuksen tietovarannon ylläpidosta vastaa 
Opetushallitus. 
 
Varhaiskasvatuslain mukaan kunnalla ja 
kuntayhtymällä on velvollisuus tallentaa tiedot 
varhaiskasvatuksen järjestäjästä ja toimipaikoista sekä 
lasten tiedot Vardaan 1.1.2019 lähtien. Tallennettavat 
tiedot sisältävät henkilötietoja varhaiskasvatuksessa 
olevista lapsista. Vardaan tallennettavat henkilötiedot 
lapsesta ovat: 

 nimi, henkilötunnus, äidinkieli, kotikunta 
ja yhteystiedot 

 toimipaikka, jossa lapsi on 
varhaiskasvatuksessa 

 hakemuksen toimittamispäivämäärä 

 päätöksen tai sopimuksen alkamis- ja 
päättymispäivämäärä 

 varhaiskasvatusoikeuden tuntimääräinen 
laajuus ja sen käyttöön liittyvät tiedot 

 tieto varhaiskasvatuksen järjestämisestä 
vuorohoitona 

 varhaiskasvatuksen järjestämismuoto 
 

Lisäksi Opetushallituksen ylläpitämän 
oppijanumerorekisterin kautta Vardaan yhdistetään 
seuraavat rekisteröidyn henkilötiedot: 
 

 nimi, oppijanumero ja henkilötunnus tai 
muu vastaava yksilöintitieto, kansalaisuus, 
sukupuoli, äidinkieli ja tarpeelliset 
yhteystiedot. 

 

Kuntamme  tallentaa tiedot Vardaan käyttöliittymän 
avulla viimeistään 30.4.2019 lähtien. 
 
Rekisteröidyn oikeuksista Vardaan liittyen kerrotaan 
Jämijärven kunnan nettisivulla osoitteessa:  
 
Henkilöstöstä ja huoltajista tietoja tallennetaan 
Vardaan 1.9.2019 lähtien. Henkilöstön ja huoltajien 
tietojen tallentamista Opetushallitus ja kunta 
tiedottavat rekisteröityjä viimeistään kesällä 2019. 
 
 
Lisätiedot: 

 Varhaiskasvatuksen tietovaranto Varda 

Opetushallituksen verkkopalvelussa 

https://www.oph.fi/kehittamishankkeet/vard

a (suomi) ja 

https://www.oph.fi/utvecklingsprojekt/varda 

(ruotsi) 

 Varhaiskasvatuksen tietovarannon 

tietosuojaseloste: 

https://opintopolku.fi/wp/tietosuojaseloste/v

arda-palvelun-tietosuojaseloste/ (julkaistaan 

12/2018) 

 Varhaiskasvatuslaki (540/2018): 

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/2018

0540 

 
KUNTOSALIOHJAUKSET ELÄKELÄISILLE 

  
Yleensä parittomalla viikolla 

klo 9.00-10.30 
 

seuraavat ohjaukset: keskiviikko 8.5,  keskiviikko 
22.5. ja keskiviikko 5.6. 
 
 
HUOM! Kuntosali (kunnantalon alakerrassa) on ilmainen 
jämijärveläisille eläkeläisille  
ma - pe klo 6.00 - 15.00 välisenä aikana. 
 
Ohjaaja 
Marita Frigård  
045-12579 
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ELÄKELIITTO 
  
Tarinapäivä ke 8.5. klo 14.00 
Osuuspankilla. 
  
Kävely ti. 7.5. klo 14.00 Aulis Kekokankaalla 
Kurrenpolku 4 Kankaanpää. 
  
Alueliikuntapäivä ti. 14.5. klo 14.00  
Kankaanpään Liikuntakeskus. 
  
Toukosiunaus ke 22.5. klo 13.00 
Tykköön kylätalo. 
  
Sokkomatka to. 6.6. klo 7.30 Neste 
Hinta 45 € 
 

LEIJONA- veljet 
auttoivat keräyksen onnistumisessa 

 
Eduskuntavaalien yhteydessä järjestetty Pieni Ele- keräys 
tuotti Jämijärvellä yhteensä 911,12 €, josta 
ennakkoäänestyksen tulos oli 622,80 €. Tulos oli 
erinomainen ja siitä suurkiitos kaikille keräykseen 
osallistuneille ja erityisesti lions-veljille. KIITOS! 
 
 
Ennakkoäänestyksen- ja varsinaisen vaalipäivän aikana 
suoritetun Pieni Ele- keräyksen tuotosta puolet jaetaan 
siihen osallistuville paikallisille vammaisjärjestöille ja puolet 
tilittyy valtakunnallisesti mukana olleille liitoille: Allergia-, 
Iho- ja Astmaliitto, Diabetesliitto, Epilepsialiitto, Förbundet 
De Utvecklingsstördas Väl, Hengitysliitto, Invalidiliitto, 
Kehitysvammaisten Tukiliitto, Kehitysvammaliitto, 
Kuuloliitto, Kuurojen Liitto, Mielenterveyden keskusliitto, 
Munuais- ja maksaliitto, Neuroliitto, Näkövammaisten liitto, 
Psoriasisliitto, Reumaliitto sekä Sydänliitto  
 
Pieni Ele- keräykseen osallistui paikallisesti Kankaanpään 
Seudun Invalidit ry, Kankaanpään Seudun Sydänyhdistys ry 
ja Satakunnan psoriasisyhdistys ry. Ennakkoäänestyksessä 
meitä oli avustamassa Jämijärven leijona- veljet, josta me 
olemme erittäin kiitollisia. Vielä on olemassa ihmisiä, jotka 
haluavat sydämestään olla mukana tekemässä hyvää 
toisten ihmisten puolesta! Kiitos! 
 
 
Risto Rajala 
Pieni Ele- keräyksen kuntavastaava Jämijärvellä 
Kankaanpään Seudun Sydänyhdistys ry 
044-572 3112 
 
Tuolijumppaa palvelutalolla seuraavasti: 
 
 
To  9.5  klo: 13.00 
To  16.5.  klo: 13.00 
To  23.5  klo: 13.00 
 
Tervetuloa! 

KESÄJUMPAT  TYKKÖÖLLÄ! 
Kesäksi kuntoon! 
MAANANTAISIN 
13.5. – 10.6.2019,  6€/krt 
 
MIESTEN JUMPPA 
KLO 16.30 -17.30 
 
NAISTEN JUMPPA 
KLO 18.00 – 19.00 
 
Tunneilla ei ole hyppyjä, lyhyt lämmittely, 
lihaskuntoliikkeitä, venyttelyt 
 
Osallistujamäärä ensimmäisellä kerralla minimi  
6 hlöä, jolla kurssit toteutuvat. 
 
järjestäjä/ohjaaja Tarja Nieminen 

 
Jämijärven Martat järjestää 

 keskiviikkona 8.5. klo 17.00 opetuskeittiöllä. 

 

ruokakurssin miehille.  

Vielä on tilaa… 

Opastajana Sari Raininko Lounais-Suomen martoista. 

Hinta 10 €. 

Ilm. Pirjolle  puh 040 547 0363 

 

Tutustuminen SDP:n vaikuttajanaisiin 
jatkuu Torpalla maanantaina 27.5 klo 18.00. 
Alustajana Heli Tynkynniemi. 
 

***** 
Jämijärven Työväenyhdistyksen  kesäilta 
Kankaanpään Ty:n mökillä Niinisalossa 11.6 
klo 18:00. Luvassa saunomista, makkaraa ja 
mukavaa yhdessä oloa. 
 
                              ***** 
 
Kesä 2019 lähestyy ja 
”Huikea kesäleiri Torpalla!” -tekee 
paluun.. Leiri on tarkoitettu 4-10 —vuotiaille 
ja tapahtuu 22.-25. heinäkuuta. 
 
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€. 
 
Mukaan mahtuu 25 ensiksi ilmoittautunutta. 
Ilmoittautumiset 30.6 mennessä sekä 
lisätiedot Miialta 
miia.sjoman@gmail.com 
P.0456398146 

mailto:miia.sjoman@gmail.com


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. 

 
 
Kotiseuturetki elokuussa la 3.8. 
Tammelaan Hakkapeliittamarkkinoille 
 Matkaan lähdetään Jämijärven Nesteeltä klo 8.00.   
Aamukahvit sämpylän kera pysähdytään nauttimaan 
Huittisissa Ravintola Wanha VPK:ssa.  
Hakkapeliittamarkkinoille saavutaan klo 12 ja aikaa 
alueen tutustumiseen on klo 14.30 asti.  
Mustialassa on myös maatalousmuseo ja pienpanimo, 
johon voi markkinoiden lomassa itsenäisesti tutustua.  
Markkinoilla on tunnetusti runsaasti myyjiä ja pienen  
hiokopalan vaihtoehtoja, sillä yhteisen aterian  
nautimme vasta markkinoiden jälkeen Vorssassa, 
Hevossillan museotilalla. Vorssa ei muuten ole 
kirjoitusvirhe, vaan minua valistettiin, että Vorssan 
kielessä ei ole f-kirjainta, paitsi pesufatissa. Ei 
mitenkään outoa. Eihän Jämijärvenkään kielessä ole 
d-kirjainta :).  
 

Hevossillan museotilalla saamme nauttia runsaasta 
seisovasta pöydästä lähiruokaa, isäntäväki kertoo 
meille tilansa tarinaa ja opastavat vielä halukkaita 
tutustumaan museotilan rakennuksiin.  Tilalla on 
laajat  esinekokoelmat aina 1700 luvulta 1950 luvulle. 
Talonpoikaisantiikkia ja Arabiaa, joka kesä myös jokin 
teemanäyttely.  
Kotiin ajellaan Häijään kautta, joten tuttuun tapaan 
viimeinen tauko Häijään Nesteellä. Kotona ollaan 
takaisin n. klo 19.30. 
 
Lähde mukaan retkellemme! 
 Hinta Jämijärvi-Seuran jäseniltä 40 €, ei-jäsenet 55 € 
sisältäen bussikuljetuksen, sämpyläaamukahvit, 
markkinoiden sisäänpääsyn ja ruokailun.  
Ilmoittautuminen Lellelle 
puh. 040 7663663 tai  leena.saloniemi(at)centrum.cz 
viimeistään ma 22.7. mennessä.  
Paikkoja kuitenkin rajoitetusti, joten ole nopea! 
 
 
Kotiseututuotteiden myyntipiste Jämijärven 

markkinoilla keskuskoulun pihamaalla la 17.8. klo 10-
15. Muuten tuotteista voit kysellä Lelleltä. 
 

 

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. 
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Kirjaston kesänäyttelyssä ”Barbiet” 
80-luvun lapselle suosittu lelu Barbie-nukke täyttää 
tänä vuonna 60-vuotta ja on kirjastomme 
kesänäyttelyn aiheena. Esiin pääsee niin leikkimistä 
nähneet nuket tarvikkeineen kuin keräilykohteetkin. 
 Jos sinulla on jotain näyttelyyn, niin ota Lelleen 
yhteys. Cindyt ja muutkin ”kopiot” pääsevät 

mukaan😊.  
Näyttely on esillä juhannuksesta elokuun loppuun.  

 
POP UP Pakohuone "Väinön tunkki ja varaosa" 
"Väinö on aina töissä. Korjaa sinun autosi, traktorisi tai 
vaikka polkupyöräsi hujauksessa. Nyt liike on ollut 
kuitenkin suljettuna jo monta päivää ja kyläläiset 
alkavat huolestua. Onko miehelle sattunut jotain? 
Tiimisi tehtävänä on selvittää missä Väinö on ja mitä 
hänelle on tapahtunut. Onnea matkaan!"  
Nuorisoteatterin rakentama huippukiva UUSI 
pakohuone aukeaa su 2.6. osoitteessa Rajakalliontie 
25 tällä kertaa autokorjaamo -teemalla. Pakohuone on 
fyysinen seikkailupeli, jossa ryhmän pitää ratkoa 
pulmia tunnin määräajassa. Pelaajien pitää käyttää 
loogista päättelyä, luovuutta ja yhteispeliä.  
Pelihuone maksaa 40 €/1-4 henkeä, lisähenkilöt 10 €. 
Alle 12v aikuisten seurassa ilmaiseksi. 
 Pakohuoneen pystyy ratkomaan noin yläasteikäiset jo 
itsenäisesti, pienemmät vaativat aikuisten apua tai 
toisinpäin :) .  
Huone on avoinna tilauksesta, Lelleen vain yhteys. 
Mahdollisesti tulee myös verkkokauppamyyntiin, 
mikäli ehditään se järjestämään.  
Lisäohjeet ja tarina tulossa pian kotisivuille 
www.jamijarviseura.fi! 

 
Jämpän kesäpassi -kamppanja!  

Olen bongannut artikkeleita, joissa kerrotaan kuinka 
joissain kunnissa on käytössä oma paikallisvaluutta. 
Valuutalla pyritään kannustamaan kunnan pysyviä 
asukkaita ja kesäasukkaita paikallisten palveluiden 
käyttöön. Tämä kesäpassi on Jämijärvi-Seuran täksi 
kesäksi luoma karvalakkikokeiluversio, jonka käytöstä 
Jämijärven tapahtumiin saat oikeasti hyötyä ihan 
moninverroin.  
Pääset mm. osalliseksi niin täällä järjestettäviin 
upeisiin juttuihin, tutustut kulmakuntiimme sekä voit 
vielä lisäksi voittaa shoppailurahaa paikallisten 
yrittäjien palveluihin.  
 
Peli menee näin:  
Osallistu Jämijärvellä järjestettävään tapahtumaan tai 
vieraile jossain käyntikohteessa 1.5.-31.8.2019 
välisenä aikana. Jokaisesta viidestä "käyntileimasta" 
saat yhden arpalipukkeen, jolla osallistut 7.9. 
pidettävään 200 €:n arvoisen lahjakorttipaketin 
arvontaan. Lahjakortit ovat paikallisiin yrityksiin, 
joiden palveluja kannattaa muutenkin käyttää kesän 
aikana ;). 
 

Nyt heräsi varmasti kysymyksiä. Mikä on käyntileima? 
Tulostat esimerkiksi www.jamijarviseura.fi sivuilta 
löytyvän luomamme hienon passin ja kirjaat käyntisi 
päivämäärän ja positiivisen palautteesi kera 
vierailustasi siihen. Tai täytät sähköistä päiväkirjaa 
samalla periaatteella ja lähetät sen Lellelle viimeistään 
31.8.2019 klo 23.59. spostiin 
leena.saloniemi@centrum.cz. Tai teet 
videon/kuvakoosteen käynneistäsi ja jaat sen instassa 
merkkaamalla meidät mukaan @jamijarviseura 
#jämpänkesäpassi (Meillä näet on nyt Insta-tili, ota 
sekin seurantaan). Ja muutkin luovat keinot sallittuja, 
kun vain on todennettavissa vierailut ja Lelle saa niistä 
tiedon yhteystietoinesi.  
 
Mitkä kohteet hyväksytään? En  pysty edes 
nimeämään kaikkia. Tietty kaikki meidän jutut; 
kirjaston Barbie-näyttely, kotiseutumuseo, 
pakohuone, kotiseuturetki, Qr-koodi-kohteet, 
Avoimet Pihat pisteet (näistäkin kertyy jo vaikka mitä) 
ym. Sitten nyt heti muistuu mieleen Jyrki Anttilan 
konsertit ja operetti Jämillä, KulttuuriJämin 
kesäteatteriesitykset "Emma elvyttää", Marttojen 
miesten kokkikurssi 8.5. keskuskoululla, Jämi Tärisee 
tapahtuma 24.-25.8., Kesämarkkinat keskuskoulun 
pihamaalla 15.8. ym. Sitten kaikki meidän 
luontokohteet Jämillä käy myös. Tässäkin mielikuvitus 
vain liikkeelle. Pidätämme oikeuden hylätä/hyväksyä 
merkintä.  
 
Mihin palautetaan? Paperiset listat voi palauttaa 
Jämijärven kirjastoon viemäämme laatikkoon 2.9. 
mennessä, Lellen spostiin 31.8. klo 23.59 mennessä tai 
sitten somesta poimien raportti Lellelle (teknisesti en 
tiedä miten toimii, mutta joku viisaampi sen varmaan 
mulle vielä ratkaisee). Älä unohda yhteystietojasi! 
 
Arvonta suoritetaan livenä Facebookissamme la 7.9. 
juuri ennenkuin Jämijärvi Amazing Race starttaa 
käyntiin. Lähtekään innolla mukaan! 
 
MUISTA MYÖS 
 
la 7.9. Jämijärvi Amazing Race 

 
 

SPR Jämijärven Osasto tiedottaa: 
Kalenterit esiin, 

EA1 kurssi tulossa edullisesti Jämijärvelle. 
Kurssipäivät to 15.8. to 22.8. ja la 24.8.  

Kellonajat tarkentuvat lähempänä, mutta arki-illat 
ja la aamupäivä. 

Paikkana Yhdistysvintti (Peijarintie 3, Jämijärvi). 
Hinnat jäsenille 50 €, ei jäsenet 80 €.  

Lisätietoja lähempänä. 
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Palokosken kyläläiset huomio! 
 
Siivoillaan tienvarsia yhteistuumin maanantaina 
13.5.2019 illalla! Kodalta saa jätesäkkejä ja matkaan 
voi lähteä omaan tahtiin. Kodalla on tarjolla 
siivouksen päätteeksi makkaraa, mehua ja kahvia. 
 
Joukolla mukaan! 
 
PULS ja kyläyhdistys 

 

Ikaalisten kansalaisopisto 

Jämijärven osasto 

Kevään viimeinen kurssi starttaa ma 8.5., jos kurssilaisia 
ilmoittautuu riittävästi. 
Ilmoittaudu 3.5. mennessä www.opistopalvelut.fi/ikaalinen 
tai p. 044 730 1398/Ikaalisten toimisto. 

Yrttikurssi: Villiruokaa lautaselle ja rikkaruohoista 
rohtoa       810211 

Tykköön kylätalo, Linnanperäntie 1 
Outi Karttunen 
Kurssimaksu 40,00 €  
Huom! Päivämäärä on muuttunut!  

ma 17.00-19.30 
ti 17.00-19.30 

 

 

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 omilla autoilla 
Frantsilan yrttitilalle. Kokoontumiset ma-ti 8.-9.5., 15.-16.5., 
22.-23.5. ja 27.-28.5  klo 17.00-19.30. Syksyllä pidämme 
vielä keittiöpäivän sadonkorjuun tiimoilta. Syksyn 
keittiöpäivästä erillinen maksu 15 € + materiaalikuluista n. 5 
€. Ilmoittautuminen kevään yrttikurssille 3.5. mennessä. 
Syksyn 2019 opinto-ohjelman teko on aloitettu. Jos sinulla 
on kurssitoivomuksia syksylle, niin laitathan niitä minulle 
pikaisesti joko s-postitse marjut.saarenpaa@ikaalinen.fi tai 
voit myös soittaa p. 040 5646041.  

 

Aurinkoista ja rentouttavaa kesää! 
 
 

 

 

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, Pukarantie 160, 39500 Ikaalinen. 
Toiminta kuuluu kansainvälisen järjestömme 
painopistealueisiin.         
Jämijärven Lions Ladyt  
 
 
 
Jämijärven Lions Ladyt vuokraavat kahta 
kahvinkeitintä. 5 litran keittimen vuokra on 10€ ja 
10 litran keittimen 20€. Mikäli sinulla on tarvetta, 
ota yhteyttä Anu Koivumäkeen p. 040-7257028 
 
 
 
 

Keskustan Jämijärven 
Kunnallisjärjestö  

 
kokous tiistaina 7.5. klo 18.30 (johtokunta 

kokoontuu klo 18) valtuustosalissa  
 

Aiheena mm paikallisyhdistysten sulautuminen ja 
Piirikokous asiat  

 
 

TERVETULOA !  

 

 

 

 

Aito Torppa kylällä vuokralla kesän juhliin!  
 
Mahdollisuus myös vuokrata astiastoja, 
kahvinkeittimiä ja pöytiä sekä tuoleja 
kotijuhliin. 
 
Kysy lisää Lauri Sällilä 050 306 45 56 
Jukka Sjöman 0500 491 925  
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Jämijärven Martat järjestää yhdessä vapaa-
aikalautakunnan kanssa teatterimatkan  

Tampereen Komediateatteriin (kesäteatteri) 
ke 19.6. klo 18 alkavaan näytökseen:  
Voi veljet.  
 
Lähtö osuuspankilta klo 16.30 
  
 
Hinta 35 €, sis. matkan ja lipun. 
Ilmoittautumiset 15.5.2019 mennessä 
 iltaisin puh. 040 741 3368/Marja-Liisa 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
JÄMIJÄRVEN PERUSPALVELUKESKUS 
TIEDOTTAA:  
 
Satakunnan Syöpäyhdistys järjestää yhteistyössä 
PoSan kanssa 
LUOMIHUOLIPÄIVÄN 
keskiviikkona 22.5.2019 klo 8.00-16.00 
 
Jämijärven peruspalvelukeskuksessa, Peijarintie 8, 
Jämijärvi 
Ajanvaraus puh. 040-6524340 
Vastaanotto on asiakkaille maksuton.  
 
Varaa aika, jos olet huolissasi ihomuutoksista.  

 
 
 
Ennakkotietona, että Jämijärven Peruspalvelukeskus 
on suljettuna 24.6.-14.7.2019 välisen ajan. Lisätietoa 
seuraavassa kuntatiedotteessa 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


