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

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

JÄMIJÄRVEN KESKUSKOULUN TILOJEN
KIRJALLISET VARAUSANOMUKSET lv 2019-2020
tulee toimittaa rehtorille pe 23.8.2019 mennessä.
Anomuksessa tulee ilmetä anoja, vastuuhenkilö ja tämän
yhteystiedot (puhelin + osoitetiedot).
Lisätietoja rehtorilta p. 050 572 1709.
Tuomo Pesonen rehtori
tuomo.pesonen@jamijarvi.fi
JÄMIJÄRVEN KUNNAN YLLÄPITÄMÄT VIRALLISET
UIMARANNAT OVAT
Urheilukentän, Perhepuisto ja Mielahden uimaranta
Rannoilla ei järjestetä uimavalvontaa!
Eläinten uittaminen näillä yleisillä
rannoilla on KIELLETTY!
Koirien uittamiseen on käytetty
Markunlahden venepaikkaa.
LIIKUNTAPAIKAT
Ylläpitäjän yhteystiedot: Jämijärven vapaa-aikatoimi,
p. 0500 591 772
Huolto: Sähköliike Sillanmäki Oy p. 050 442 3537
VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN MYÖNTÄMÄT
AVUSTUKSET
Avustusten hakuaika: 1.9.2019-30.9.2019.
Yhdistyksille lomakkeen täyttämiseen yleinen ohjeilta
pidetään 17.9.2019 klo 18.00
Hakemukset tulee olla perillä 23.9.2019 klo 15.00.
Jämijärven kunta, vapaa-aikatoimi, Peijarintie 5A,
38800 Jämijärvi tai jamijarvi@jamijarvi.fi
Vapaa-aikalautakunnan tulosalueiden alaiset
avustukset yhdistyksille, järjestöille ja yksityisille
harrastajille, joiden kotipaikka on Jämijärvi.
Kohdeavustusta haetaan kuittien mukaisesti, tilitys
yhdistyksille tehdään tammikuussa.
Lisätiedot, ohjeet ja lomakkeet vapaa-aikatoimistosta
tai kunnanvirastolta.
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Aineiston viimeinen jättöpäivä 29.8.2019
Voit jättää aineiston
• sähköpostilla, osoitteelle jamijarvi@jamijarvi.fi
• soittamalla tai tekstiviestillä p. 040 769 9189
Seuraava kuntatiedote ilmestyy 5.9.2019

NUORISOTILA
Vintin valvoja: Sirpa Mäenpää
Aloitamme syyskauden tiistaina 6.8. klo 17-21
Tiistaisin ja torstaisin alle 18 v. klo 17-20
Perjantaina ja lauantaina klo 18–22 pääsääntöisesti
alle 18 vuotiaille.
NUORTEN KUULEMINEN tapahtuu Jämijärvellä
jatkuvasti, nuoret voivat ottaa koska tahansa
yhteyttä vapaa-aikasihteeriin tai Nuorten
vaikuttajaryhmän jäseniin.
NIINIMAJA ON VUOKRATTAVISSA
juhliin, kokouksiin, leireihin…
NIINIMAJAN HINNASTO
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 6 h) 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.
Varaukset ja tiedustelut Jämijärven kunta
p. 02 572 970 tai jamijarvi@jamijarvi.fi.
Kiinteistönhuolto: Pekka Halme p. 040 769 9187
Yhdistyksille annetaan ilmaista käyttöaikaa Jämi
Areenalla entiseen tapaan. Vuoroa tulee anoa 15.9.
mennessä. Ehdot pysyvät myös entisellään eli
mahdollisten maksullisten varauksien tullessa
yhdistyksien vuorot peruuntuu.
Vapaamuotoiseen hakemukseen laitetaan
yhdyshenkilön nimi, puhelinnumero ja sähköposti,
sekä mahdollinen ajankohtatoive.
Vuoron pituus on 45 min-1,5 h riippuen hakijoiden
määrästä. jonna.haavisto@jamijarvi.fi

KIRJASTO
Barbie-kesänäyttely jatkuu elokuun loppuun
Barbie-nukke täyttää 60 vuotta tänä vuonna.
Jämijärvi-seuran järjestämässä näyttelyssä on
esillä paitsi nukkeja, myös Barbien talo,
autoja, huonekaluja, vaatteita jne. Pienimmille
näyttelyvieraille on pöytä, jolla olevilla leluilla
saa leikkiä.
Vielä ehdit: lasten ja nuorten kesälukukampanja 30.8. asti
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.
Eräpäivämuistutukset
Merkitse eräpäivä 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.
Syksyn ensimmäinen lukupiiri ke 11.9. klo 16 - 17.30
Keskustellaan Joel Haahtelan kirjasta Adèlen kysymys
(2019). Ohjaajana Marita Frigård. Tervetuloa uudetkin
lukupiiriläiset!

KUNTOSALIOHJAUKSET ELÄKELÄISILLE
Yleensä parittomalla viikolla klo 9.00-10.30
HUOM! Ke 14.8. PERUTTU
HUOM! PÄIVÄ JA PARILLINEN VK TO 22.8.
KE 28.8, 11.9. JA 25.9.
HUOM! PÄIVÄ TO 10.10.
HUOM! Kuntosali (kunnantalon alakerrassa) on ilmainen
jämijärveläisille eläkeläisille
ma - su klo 6.00 - 15.00 välisenä aikana.
Ohjaaja
Marita Frigård
045-8437477

SPR Jämijärven osasto tiedottaa:
EA 1 kurssi lähestyy.
Kurssipäivät ovat to 15.8, to 22.8 ja la 24.8. Arki-iltoina
kokoonnutaan klo 17.30-20 ja lauantaina 9-15.30. Paikkana
toimii Yhdistysvintti
(Peijarintie 3, Jämijärvi). Hinnat jäsenille 50 €,
ei jäsenet 80 €. Ilmoittautumiset Anja Tunturille,
puh. 040 5821 272.
Tervetuloa kurssille oppimaan hyödyllisiä ensiaputaitoja!

Avoimet Pihat
SUURKIITOS kaikille Avoimiin Pihoihin osallistujille, saimme
jälleen aikaan huippuhienon päivän kylässämme. Tarkoitus
olisi järjestää tapahtuma myös ensi vuonna, jotta se
jatkossa olisi joka toinen vuosi ja eri rytmissä alueemme
suurtapahtuman Pirkanmaan Erämessujen kanssa. Päivä siis
jo kalenteriin, la 13.6.2020.

Pakohuone "Väinön tunkki ja varaosa" siirtyy
elokuulla syysaukioloaikoihin. Ennen koulun alkamista
peliaikoja voi kuitenkin vielä kysellä joka päivä klo 10-19
väliltä, Lellelle vain viestiä 040 7663 663.
Tämän jälkeen pelaan pääsee lähinnä iltaisin ja
viikonloppuisin. Älä missaa tätä kivaa yhteistä tekemistä!
Katso lisäohjeet www.jamijarviseura.fi

Jämijärvi Amazing Race
starttaa la 7.9. klo 16.00 Jämijärven Urheilukentältä.
Joukkueet täynnä, mutta talkoolaisia ja katsojia mahtuu
vielä mukaan!

PS. Olethan muistanut kerätä Jämpän kesäpassiin "leimoja".
Vielä elokuu aikaa osallistua kylän kuhinaan!
Palautuslaatikko on viety kirjastoon. Lisätietoja
kampanjasta vanhoissa kuntatiedotteissasekä
www.jamijarviseura.fi.
Leena Saloniemi
hankeneuvoja
Leader Pohjois-Satakunta
Keskuskatu 51 b
38700 Kankaanpää
040 683 8852
leena.saloniemi@kankaanpaa.fi

Senior-ryhmän jumpat syyskaudella maanantaisin
klo 10.00 alkaen joka viikko
Ensimmäinen kerta 19.8. jatkuen 9.12. asti.
ei viikolla 38 (16.9.)
Ensimmäinen kerta Jämijärven koulukeskuksen
läheisyydessä olevassa uudessa kuntopuistossa, jossa
tutustumme uusiin laitteisiin.
Sateen sattuessa ryhmä pidetään fysioterapeutti Sirpa
Ervelän tiloissa, Jämijärven tie 28 C 2.

TERVETULOA!
Palvelutalolla kevyttä tuolijumppaa/pelejä
torstaisin klo 13.00.
Tule mukaan tai seuraksi omaiselle/tuttavalle
kannustamaan kuntoiluun!
Ym. jumpat ilmaisia!

Vapaa pääsy!
Järj. yhdessä vapaa-aikalautakunnan kanssa

pitäville su 18.8. klo 14.00 Keskuskoulun piha-alueella.

4) HUOM. perjantaina 16.8.2019 klo 10.00-14.00 voit
ilmoittautua myös Jämijärven kirjastossa. Paikalla
ilmoittautumisia vastaanottamassa Jämijärven
osastonjohtaja Marjut Saarenpää, jolta voit tulla kysymään
myös tarkempia tietoja kurssien sisällöistä.

Kari Tapion elämästä konsertti “olen suomalainen

Esimerkkejä uusista kursseista:

Eläkeliitto
Yhteislaulutilaisuus kaikille laulusta

teema-ilta” Pori Promenadi
su 6.10. liput 34€ +matka. Vähintään 22 lähtijää, että
matka toteutuu. Ilm. 30.8. mennessä Seija 0407169678

Musikaali My Fair Lady pe 18.10. klo 13.00
Porin teatterissa. Piirin järjestämä.
Liput 30€+7€ kahvi+matka yhdessä K:pään kanssa.
Varattu 20 lippua, sitovat ilmoittautumiset
ti. 20.8. menn. Seija 0407169678

Kaamoksentorjuntaristeily Ti 5.-ke 6.11.
Turku-Tukholma Baltik Prinsess.
Soittaa Pekka Niskan pojat.
Ilm. pe 30.8. mennessä Seija 0407169678

El:n Vampulan yhdistys kutsuu 35-vuotisjuhlaan
ke 21.8. klo 12.00 kesäjuhlan merkeissä.
Seuratalo Jukola, Sallilant.7. VAMPULA

EL:n Lavian yhdistys kutsuu
Eloriehaan la. 17.8. klo 12.00-17.00
Tahosten lavalle. Noormarkunt. 978 KALLIALA

IKAALISTEN KANSALAISOPISTO
Jämijärven osasto
Kansalaisopiston opinto-ohjelma jaetaan koteihin torstaina
8.8.2019. Opinto-ohjelmia on saatavilla myös kirjastosta.
Ajantasaisen kurssiohjelman löydät:
www.opistopalvelut.fi/ikaalinen
Syyslukukausi 9.9.-7.12., syysloma Ikaalinen 14.-20.10. ja
Jämijärvi 21.-27.10. Kevätlukukausi 7.1.-19.4., talviloma
Ikaalinen 24.2.-1.3. ja Jämijärvi 17.2.-23.2.
Ilmoittautuminen kursseille alkaa perjantaina 16.8.2018
klo 8.30.
Kursseille voit ilmoittautua:
1) Internet-osoitteessa:
http://www.opistopalvelut.fi/ikaalinen * Opinto-oppaassa
jokaisella kurssilla on kurssinumero, jonka avulla voit hakea
kurssin pikahaun kautta. Kursseja voi hakea myös ainehaun
kautta. * Alle 16-vuotiaan ilmoittautumisen
laskutusosoitetiedoiksi on laitettava huoltajan tiedot.
2) Puhelimitse klo 8.30-15.30 p. 044 7301 398. Huom!
Ilmoittautumisia ei oteta vastaan puhelinvastaajaan eikä
sähköpostiin. Netti-ilmoittautuminen on avoinna
vuorokauden ympäri.
3) Käymällä toimistossa osoitteessa Koulunpolku 4,
Valkean ruusun koulu 2. kerros, Ikaalinen.

KiddieJam 3-6-vuotiaille 830120
KiddieJam 7-8-vuotiaille 830121
Kahvipussitaiteilua ja klipsuilua 110435
Moninaista muotoilua kotiin ja puutarhaan 110440
Vapaan maalauksen viikonloppu 110309
Klassinen Yksinlaulu 110144
Ukulelen alkeiskurssi 110146
Muistathan ennakkoilmoittautua niille kursseille, joissa on
ko. maininta kurssin kohdalla. Kurssit eivät ala ellei sinne
ole ilmoittautunut 7 opiskelijaa, siksi ilmoittautuminen on
tärkeää.

Tervetuloa uusien ja vanhojen harrastusten
pariin!
Lisätietoja kursseista opiston toimistosta puh. 044 7301
398 tai osastonjohtaja Marjut Saarenpäältä,
marjut.saarenpaa@ikaalinen.fi tai puh. 040 564 6041.

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.

Jämijärven Keskustan kunnallisjärjestön sekä
paikallisosastojen
kokous tiistaina 13.8. klo 18> valtuustosalissa
Kokouksen asialista:
§ Käydään keskustelu kunnallisjärjestön lopettamisesta
ja paikallisyhdistyksien yhdistymisestä sekä päätetään
kokousaikataulu asian osalta
§ Valitaan tarvittava määrä puoluekokousedustajia
ylimääräiseen puoluekokoukseen 7.9.
Kahvitarjoilun lomassa myös muuta keskusteltavaa!
-johtokunta-

pyöräillen tai muulla lihasvoimaa vaativalla menopelillä
oikeuttaa yhteen nimeen. Jokaisesta kymmenestä
suorituksesta saat yhden lipukkeen arvontaan. Arvonta
suoritetaan syyskuulla ja voittajat ilmoitetaan
kuntatiedotteessa.

☀️Lähdemme jälleen talkoilemaan
kasvihuoneelle 24.8.19. Jos haluat lähteä Honkajoelle
meidän avuksi, ota yhteyttä seuran jäseneen.

☀️Seuran näkyvä toiminta hiljenee syksyn mittaan.
Monenlaisia hommia ja talkoita teemme kuitenkin koko
ajan. Jämin joulukylissä olemme mukana muutaman
vuoden tauon jälkeen.

Kiitos kaikille meidän tapahtumissa viihtyneille!
Palokosken Urheilu-ja Liikuntaseura Puls ry.

Tule mukaan partioon!
Jämijärven VPK:n harjoitukset pyörähtävät käyntiin
paloasemalla
*miehistön harjoitukset jatkuvat to 1.8 klo 18
*nuoriso-osaston harjoitukset jatkuvat ma 19.8 klo 18 -19.30
( mukaan pääsee 2012 syntyneet ja sitä vanhemmat)

Elorieha päivänä paloasemalla tapahtuu
klo 10-15 välisenä aikana
*sammutintarkastus ( klo 10-14)
*lapsille toimintaa ja tekemistä, esim. minipaloauto
*pyörähdysauto
*osastojen esittelyä
*kalustoesittelyä
Löydät meidät facebookissa Jämijärven VPK ja
instagramissa @jamijarvenvpk , ja pääset mukaan
seuraamaan meidän toimintaa ja tapahtumia.
Kysymyksiä ilmetessä ota yhteyttä somessa tai VPKn
päällikkö Merviin 0405500100
Tervetuloa mukaan toimintaamme!

☀️Lämmin kiitos Maanantaikisoihin
osallistuneille perheille.
Kisat keräsivät yhteen 104-131 lasta kuutena peräkkäisenä
maanantaina, lisäksi huoltojoukot ja muu väki, joten
kentällä oli aikamoinen kuhina joka ilta.

Kiitos yhteistyöstä Rahtipalville ja Jämijärven
kunnalle.
☀️Kiitos Tykköön kouluiltaan 6.5.19
osallistuneet lapset ja perheet. Ilta oli mukava ja
yhteistyö koulun henkilökunnan kanssa sujui loistavasti niin
kuin aina!

☀️Pulsin kuntovihkolaatikot ovat paikoillaan
elokuun loppuun asti. 5 km matka kävellen, juosten,

Partiossa saat elinikäisiä kavereita, pääset leireille ja
retkille, opit hyödyllisiä taitoja, pääset nukkumaan
ulkona vaikkapa teltassa tai riippumatossa ja ennen
kaikkea saat upeita kokemuksia!
Uusi kausi starttaa kesäloman jälkeen
tiistaina 20.8 klo 17.30 Niinikodalla.
Luvassa mm. partioon tutustumista ja nuotiolettuja.
Ota siis kaverit ja vanhemmat mukaan ja suuntaa
elokuussa Niinikodalle!
Jämijärven Miilunvartijat ry

JÄMIJÄRVEN
KAPPELISEURAKUNTA
Su 11.08. klo 10 Sanajumalanpalvelus kirkossa ja
kouluun menevien siunaus, Lempinen, Evans, Virpi
Havi
Ke 14.8. klo 19 Heikin kerhon harjoitus vanhassa
pappilassa
Su 18.8. klo 10 Sanajumalanpalvelus kirkossa
Elias Lammi, Havi
Ma 19.8. klo 9.30 Päiväkerhot alkavat
To 22.8. klo 9.30 Avoin päiväkerho vanhassa
pappilassa (kokoontuu torstaisin 22.8. alkaen)
Su 25.8. klo 10 Messu Jämijärven kirkossa
Iivonen, Havi
Su 1.9. klo 10 messu kirkossa, Piispa Kaarlo
Kalliala toimittaa messun ja asettaa virkaan
kappalainen Taina Karvosen. Messun jälkeen Taina
Karvosen tulojuhla seurakuntakodissa.

