JÄMIJÄRVEN KUNNAN KUNTATIEDOTE 6-7/2019

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

KUNNANVIRASTO PIDETÄÄN SULJETTUNA
KESÄLLÄ 1.7.- 28.7.2019 välisen ajan
Lupahakemukset pyydetään laittamaan vireille
ja toimittamaan tekniseen toimistoon
14.6.2019 mennessä.
KOTITALOUKSIEN VAARALLISTEN JÄTTEIDEN
KERÄYS maanantaina 10.6.2019
Jämijärven kunnan alueella järjestetään kotitalouksien
ongelmajätteiden keräystempaus ma 10.6.2019.
Keräyksen järjestävät yhteistyössä Jämijärven kunta ja Lassila &
Tikanoja Oyj. Kotitalouksien vaarallisten jätteiden vastaanotosta ei
peritä maksua.
Keräily suoritetaan seuraavan aikataulun mukaisesti:
* Tykköön koulu
9.00 – 12.30
* Kunnan varasto (Puhdistamontie) 13.30 – 18.00
Tavallisimpia kotitalouksien ongelmajäteryhmiä ovat:
- jäteöljyt (keräykseen vain pieniä määriä, ei tynnyreitä)
• tynnyritilaukset erikseen noudettavana
• erikseen noudettavat jäteöljyt: asiakas maksaa
itse kustannukset noudosta
• pienerä noudot kappaletavarana 50 € / nouto +
astian käsittely 25,50 € / kpl
• säiliöautonouto 85 € / nouto
- akut
- raskasmetalleja sisältävät paristot
- lääkkeet
- maalit, liimat ja lakat
- liottimet
- elohopeaa sisältävät kuumemittarit yms.
- elohopeaa sisältävät loistelamput
- torjunta-aineet ja myrkyt
- hapot ja emäkset tms. kemikaalit

Kuntatiedote 8/2019

Aineiston viimeinen jättöpäivä 31.7.2019
Voit jättää aineiston
• sähköpostilla, osoitteelle jamijarvi@jamijarvi.fi
• soittamalla tai tekstiviestillä p. 040 769 9189
Seuraava kuntatiedote ilmestyy 8.8.2019

Kj:n mietteitä, vielä kerran
On hyvästien ja kiitoksen aika. Jämijärvi asioineen on kasvanut
hyvin tiiviiksi osaksi minun elämääni näiden reilun 3,5 vuoden
aikana. Tai taitaa olla niin, että minä olen kasvanut tiiviisti kiinni
pieneen ja lennokkaaseen kuntaan. Siitä on tullut minulle rakas.
Siksi lähtöön liittyy paljon haikeutta. Muutoksissa on aina myös
paljon hyviä asioita ja mahdollisuuksia. Alullaan on monenlaisia
tulevaisuuteen liittyviä isoja asioita. Näin myös Jämillä, jossa on
hiljakseen kehitelty aivan uudenlaisia juttuja ja niistä sitten
toivottavasti poikii taas uusia, hyviä ja innostavia, asioita.
Kiitos teille jokaiselle, jotka olette kasvattaneet minusta juuri
Jämijärven kunnanjohtajan näiden reilun 3,5 vuoden aikana. Minä
tallennan sydämeeni palasen tästä kaikesta, pysyvästi.
Kiitos!
Yt, kj

MATTOJEN PESUPAIKKA ON AVATTU
MARKUNLAHDELLE.
VAPAAEHTOISEN MAKSUN VOI SUORITTAA
KUNNAN TILILLE no FI13 4722 1020 0003 34
Viesti: matonpesupaikka

MATKA LINNANMÄELLE HELSINKIIN ke 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

MUINA AIKOINA VAARALLISTEN JÄTTEIDEN TUONTI
KERÄYSPAIKOILLE ON KIELLETTY!
Vaaralliset jätteet tulee toimittaa keräysautolle jäteryhmittäin
lajiteltuna. Lisätietoja saa kunnan teknisestä toimistosta.

Cellarin aukioloajat

Lisätietoja: Tekninen toimisto Antti Alarotu 040 581 0108 tai Riikka
Koivumäki 040 769 9182

Tiistaisin ja torstaisin vain alle 18-vuotiaille klo 17-21
perjantaisin ja lauantaisin klo 18-22
pääsääntöisesti alle 18-vuotiaille

JÄMIJÄRVEN KUNTA
Tekninen lautakunta

HEINÄKUUSSA NUORISOTILA CELLARI ON SULJETTU
6.8. aloitamme jälleen!

Jos nuorisotilassa on tunti niin, ettei ole ketään, ovet sulkeutuvat.

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.

KIRJASTO

KUNTOSALIOHJAUKSET ELÄKELÄISILLE
Yleensä parittomalla viikolla klo 9.00-10.30

Ke 5.6. ja 19.
TO 27.6. HUOM! Päivä ja parillinen viikko Tässä
kolmen viikon väli.
Ke 17.7. ja 31.7.
HUOM! Kuntosali (kunnantalon alakerrassa) on ilmainen
jämijärveläisille eläkeläisille
ma - pe klo 6.00 - 15.00 välisenä aikana.

Kirjaston aukioloajat
ma
14 - 19
ti
10 - 15
ke
14 - 19
to
14 - 19
pe
10 - 16

Ohjaaja
Marita Frigård
045-8437477

Kirjaston puhelinnumero 040 769 9181

Karvian kesäteatteri

Poikkeuksia kirjaston aukioloajoissa kesäkuussa
to 20.6. auki 10 - 15
pe 21.6. suljettu (juhannusaatto)
Poistomyynti alkaa 10.6.
Poistettuja kirjoja ja lehtiä on myynnissä kesäkuussa ainakin
kahden viikon ajan. Hinnat: lehtinippu 1 €, aikuisten kirjat, 1
€, lasten ja nuorten kirjat 0,50 €.
Barbie-kesänäyttely kirjastossa 24.6. alkaen elokuun
loppuun
Barbie-nukke täyttää 60 vuotta tänä vuonna. Jämijärviseuran järjestämässä näyttelyssä on esillä nukkeja ja
tarvikkeita eri vuosikymmeniltä.
Kesälukukampanja lapsille ja nuorille ”jäätelökesä” 3.6. 30.8.
Ohje: hae kirjastosta osallistumislappu, lue tai kuuntele
kolme kirjaa, merkitse kirjat ja yhteystietosi lappuun ja
palauta se kirjastoon. Kirjastossa saat lappua vastaan
paperisen ”jäätelöpallon”, joka kiinnitetään
”jäätelötötteröön”. Voit osallistua monta kertaa (3
kirjaa/lappu). Osallistuneiden kesken arvotaan palkintoja.
Eräpäivämuistutusten lähettämisessä häiriöitä
Merkitse eräpäivä aina ylös esimerkiksi kalenteriin tai
kännykkään. Eräpäivä on sitova, vaikka eräpäivämuistutusta
ei tulisikaan.
Lainaa lautapeli
Kirjastossa on nyt 9 lainattavaa lautapeliä. Pelejä voit pelata
myös kirjastossa.
Automatkalle mukaan cd-äänikirja
Ajatko yksin tai lasten kanssa? Pitkäkin automatka tuntuu
lyhyemmältä kirjaa kuunnellessa.
Syksyn ensimmäinen lukupiiri ke 11.9. klo 16 - 17.30
Keskustellaan Joel Haahtelan kirjasta Adèlen kysymys
(2019). Ohjaajana Marita Frigård. Tervetuloa uudetkin
lukupiiriläiset!

to 13.6. klo 19.00
Lippu+matka 30 € sisältää kahvit, maksu kerätään autossa.
Lähtö Nesteeltä klo 18.00

Tanssit su 14.7. klo 15.00-19.00
Vauhdin lavalla, Soittaa Jämijärven Pelimannit
Lippu 15 € sis. kahvit.
Järj. EL: Ikaalisten ja Jämijärven yhdistykset.

Jämi-Areena la 20.7.
Luxenburgin kreivi klo 14.00 Lippu 36 €
Helmien yö konsertti klo 19.00
Lippu 42.50 € (jos yli 10 h 36 €)
varattu 10 lippua.
Ilm. viimeistään 15.6. menn. Seija

Piirin teatteri pe 18.10. klo 13.00
Porin teatterissa. Musikaali My Fair Lady.
Liput 30€ +kahvi 7€ +matka.
Sitovat ilmoittautumiset 23.8.
menn. Seija 0407169678

Kaamoksentorjunta risteily ti 5. – ke 6.11.2019 ilm.
Seijalle

TANSSIT
Vauhdin lavalla
ke 31.7. klo 18.00-22.00
soittaa Ikivihreät orkesteri ja
vuorottelee karaoke laulajat
Lippu 15 € sisältää kahvit

Järj. Eläkeliiton Jämijärven yhdistys

SPR Jämijärven osasto tiedottaa:
Joko on kalenterissa merkintä?
Sillä EA 1 kurssi on tulossa elokuussa Jämijärvelle.
Kurssipäivät ovat to 15.8, to 22.8 ja la 24.8.
Kellonajat tarkentuvat lähempänä, mutta arki-illat
ja la aamupäivällä.
Paikkana Yhdistysvintti (Peijarintie 3, Jämijärvi).
Hinnat jäsenille 50 €, ei jäset 80 €.
Lisätietoja elokuun kuntatiedotteessa.
Ilmoittautumiset Anja Tunturille, 040 5821 272.
Tervetuloa kurssille oppimaan hyödyllisiä
ensiaputaitoja!
KESÄRETKI ETELÄ-POHJANMAALLE
Eläkkeensaajat suuntaavat kesäretkelle 3.7.klo 8.00
Nesteen pihalta ja tutustumiskohteina ovat ensin
Lauhavuoren kansallispuistossa sijaitseva "Kivijata",
mahtava luonnon ihme!
Näkötornilla kahvitauko, sitten jatketaan
" Alpon Savannille", ITE-taiteilijan teospuistoon,
syödään "Valkoinen Puu" ravintolassa Kauhajoella ja
sitten poiketaan Kammikylässä Nummijärvellä ja
vielä käydään Annen taidekahvilassakin.
Paluu n klo 18.
Matkan hinta on 35€ , sitovat ilmoittautumiset 25.6.
mennessä Riitalle 0400 216374, mukaantulo ei
edellytä yhdistyksen jäsenyyttä.
Palokosken kodalla tapahtuu
8.6.2019 klo 10-16
Lapsille: ratsastusta sään salliessa, tutustumista
kotieläimiin, puuhanurkka ja ilmainen mehutarjoilu,
aikuisille tarjolla ilmaiset nokipannukahvit
Lounaaksi omatekoista ja herkullista pyttipannua
edullisesti
Myyjäispöydällä tuoreita leivonnaisia ja arpajaiset hyvillä
palkinnoilla
TERVETULOA!
Palokosken kyläyhdistys ry

JÄMIJÄRVEN PERUSPALVELUKESKUS
TIEDOTTAA:
JÄMIJÄRVEN PERUSPALVELUKESKUS ON
SULJETTU 24.6.-14.7.2019
Sulun aikana ajanvaraus ja neuvonta palvelee
ma-to 8-16 ja pe 8-15 p. 040-6524340
Lääkärin kiireellinen päivystysvastaanotto
Kankaanpäässä arkipäivisin klo 8.00-20.00,
viikonloppuisin ja arkipyhinä klo 9.00-18.00,
ajanvaraus p. 02 577 3265

Yöpäivystys arkipäivisin klo 20.00-8.00,
viikonloppuisin ja arkipyhinä klo 18.00-9.00 on
Satasairaalassa, sairaalantie 3, Pori. Soita ennen
lähtöäsi vastaanotolle numeroon 02 627 6868
Laboratorionäytteenotto Kankaanpäässä
ajanvarauksella www.satadiag.fi tai p. 02 627 6410
Äitiysneuvolan palvelut keskitetään sulun ajan
Kankaanpään Tapalaan ajanvaraus ja neuvonta p. 044577 3706

Perhesuunnitteluneuvola on suljettu heinäkuun.
Raskaudenkeskeytysasiakkaat hoidetaan
äitiysneuvolassa.
Lastenneuvolassa hoidetaan kesän aikana alle 1v.
lapsia, ajanvaraus ja neuvonta 044-5773707

Hammashoidon ajanvaraus numerosta 02-577
3550
Pyydämme asiakkaitamme ottamaan huomioon
kesän rajoitetut vastaanottoajat ja huolehtimaan
mm. hoitotarvikkeiden haut ja reseptien, myös
ehkäisyvalmisteiden, uusinnat ennen juhannusta.
*********************************

Avoimet pihat la 8.6.
Kartta kohteista ladattavissa www.jamijarviseura.fi.
Kirjastolla on saatavissa muutama paperinen, jonka saa
lunastettua kopiomaksun hinnalla. Myös Google Maps
versio on käytössä. Toivotaan hyvää säätä ja paljon kiertäjiä
joka pisteelle!
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. Cindyt ja
muutkin ”kopiot” pääsevät mukaan😊.
Näyttely on esillä juhannuksesta elokuun
loppuun.

POP UP Pakohuone
"Väinön tunkki ja varaosa"
"Runoileva autokorjaaja 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." Nuorisoteatterin rakentama
huippukiva UUSI pakohuone on auki tilauksesta joka päivä
osoitteessa Rajakalliontie 25. 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 040 7663 663 ja viestillä saa paremmin kiinni.
Lisäohjeet kotisivuilla www.jamijarviseura.fi. Teemana
autokorjaamo, joten älä pue parhaimpia vaatteitasi
tullessasi ratkomaan arvoitusta.

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 kuin 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? Emme 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", Jämi
Tärisee tapahtuma 24.-25.8., Kesämarkkinat keskuskoulun
pihamaalla 17.8. 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. Hyviä
kesäretkiä!

Amazing Race kilpailuun ilmoittautuminen avautuu
kesähelteillä. Laita meidän Facebook ja Instagram
seurantaan niin pysyt hollilla! Itse kisa la 7.9. klo 16 alkaen.
Talkoolaisia kaivataan mukaan myös.

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 dkirjainta :).
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 040 7663
663/leena.saloniemi(at)centrum.cz viimeistään ma 22.7.
mennessä. Paikkoja enää 20 jäljellä!

Jämijärven Työväenyhdistyksen kesäilta
Kankaanpään Ty:n mökillä Niinisalossa
11.6 klo 18:00.
Luvassa saunomista, makkaraa ja mukavaa
yhdessä oloa.
Jos olet kyytiä vailla niin soita
Miialle 045 639 81 46, niin keksitään kyyti.

Kesäretki Noormarkkuun
perjantaina 12.07.2019,
hinta 25€ henkilöltä,
lähtö Nesteen parkkialueelta klo 13:30.
Paluu Jämijärvellä viimeistään klo 19:00.
Ilmoittaudu
Miialle p. 045 639 81 46 30.6 mennessä.
Työväen Eetu - Kertomus Eetu Salinin
elämästä tiistaina 20.8. klo 18.00
Työväentalo Soihtula, Torikatu 9, Kankaanpää
Näytelmä perustuu tietokirjailija Pertti Rajalan kirjaan
”Työväenjohtaja Eetu” sekä Kansan arkiston tallentamiin
Eetu Salinin kirjeisiin ja muihin dokumentteihin. Sen on
tämän aineiston pohjalta käsikirjoittanut ja dramatisoinut
sekä ohjannut näyttelijä Marju Kauppinen. Rooleissa
nähdään Kalle Högbacka, Jan-Henrik Holmlund sekä Marju
Kauppinen. Näytelmän toteuttamista varten Kansan
Sivistysrahaston Eetu Salinin rahasto on myöntänyt
apurahan. Tuottaja Susanna Virkki.
Eetu Salin oli Suomen työväenliikkeen perustajia ja alkuajan
maineikkain puhuja. Hän joutui vankilaan ensimmäisen
kerran vuonna 1908. Tuomion Salin sai
majesteettirikoksesta, koska hänen lehtikirjoituksensa
katsottiin loukkaavan keisaria. Vankilassa Eetu Salin kirjoitti
runokokoelman ”Tyrmässä I." Salinin kuolemasta on tänä
vuonna kulunut 100 vuotta.
Näytelmän kesto on 45 minuuttia.
Liput 8 euroa, kaksi lippua 15 eurolla.
Sisältää näytelmän jälkeen kahvituksen ja keskustelun
yhdessä kirjailija Pertti Rajalan kanssa.
Tapahtuman järjestäjänä
Kankaanpään Työväenyhdistys ry.
Lippuvaraukset Katilta p. 0500 932 712.

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
Miialle 045 63 98 146 tai miia.sjoman@gmail.com
Leirille tarvitsemme myös talkoolaisia erilaisiin tehtäviin
satujen lukijasta aina ruuanlaittajiin. Ilmianna itsesi Miialle.

HAASTE
Jämijärven Kalastuskunta haastaa kaikki
jämijärveläiset, mökkiläiset, yhdistykset ja yhteisöt
järvenrantojen siivoustalkoisiin!
Siivoamme yhdessä järvien rannat muovi-, metalli- ja
sekajätteestä.
Lauantaina 29.6.2019 kokoonnumme klo 9:00.
Kokoontumispaikat:
Urheilukentän uimaranta
Markunlahti
Rannanperäntien ja Rantatien risteys (Palosaari)
Sauvaniementien lossi
Kauppilantie 105 (Viertola)
Uimaluodontien lossi
Mielahti, uimaranta
Kontintie 102 (Ylirämi)
Saloniementie 82 (Jätkän
savusauna)
Päivikkeentie 65 (Sillanpää)
Ainajärvi, Järveläntie 25
(Kontti)
Tykkööjärvi, koulunpiha
Mertiörannan toimintakeskus (länsipään
karavaanariparkki>polku rantaan)
Toivottavasti mahdollisimman moni tulisi veneellä!
Kokoontumispaikoilla jaetaan ohjeet ja perustetaan
jätepisteet.
Mukaan sään mukainen varustus, pelastusliivit,
hanskat, juomaa ja reipasta mieltä!
Jämijärven Kalastuskunta, Jämijärven Kunta, Jämin
Erämiehet ja Jämijärven Metsästysseura

Su 9.6. klo 10 messu kirkossa Nyman,
Havi
Su 16.6. klo 10 messu kirkossa, Kyllönen,
Havi
Ti 18.6.-To 20.6. klo 9.30-15 Päiväleiri 1-4
luokkalaisille, Vanha pappila lisätiedot
Virpi Havi 0408049646
La 22.6. klo 10 Messu kirkossa, Lammi,
Havi
Su 23.6. klo 10 Metsäkirkko
Soininharjulla, Paikalle opastus
keskustasta, Lempinen, Havi
Su 30.6. klo 10 Konfirmaatiomessu
kirkossa, Lempinen, Havi
Su 7.7. klo 10 Messu kirkossa, Kyllönen,
Havi
Retki Jyväskylään
Tiedustele vapaita paikkoja
Saila p.0408049643

