
JÄMIJÄRVEN KUNNAN KUNTATIEDOTE 9/2019 
Joka talouteen Jämijärvellä jaettava kunnan tiedote 

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

etunimi.sukunimi@jamijarvi.fi 

 

Kuntatiedote  10/2019 
Aineiston viimeinen jättöpäivä 27.9.2019 

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

Seuraava kuntatiedote ilmestyy  3.10.2019

 
 

KIRJASTO 
 
Satakirjastojen uudet käyttösäännöt 
1.10.2019 alkaen 
Uudet käyttösäännöt löydät lokakuussa 
verkkosivuilta satakirjastot.finna.fi tai voit 
pyytää uudet käyttösäännöt kirjastosta. 
Pikalainojen laina-ajaksi tulee jatkossa 2 
viikkoa. 
 
Haluaisitko pitää näyttelyn kirjastossa?  
Kysy lisää kirjastosta. Syksylle ei ole vielä 
sovittuja näyttelyitä. 
 
Lue ja lainaa lehtiä 
Lehtien laina-aika on 2 viikkoa. Uusinta 
numeroa ei lainata. Voit tehdä varauksia 
myös muihin Satakirjastoihin tuleviin lehtiin. 
Kirjastossa voit myös lukea monia e-lehtiä 
tietokoneella ja (kirjaston tai omalla) 
tabletilla. Tule kokeilemaan! 
 
Lainattavat lautapelit 
Kirjastossa on 9 lainattavaa lautapeliä: Blitz, 
Kimble, Hoksaa, Pengoloo, Junior Alias 
kuvaselityspeli, iKnow junior, Kivat kirjaimet, 
Vauhtia ja vipinää ja Robogem. Mikä peli 
kirjaston kannattaisi hankkia seuraavaksi? 
 
Syksyn ensimmäinen lukupiiri 
 ke 11.9. klo 16 - 17.30 
Keskustellaan Joel Haahtelan kirjasta Adèlen 
kysymys (2019). Ohjaajana Marita Frigård. 
Tervetuloa uudetkin lukupiiriläiset! 
 
Eräpäivämuistutukset 
Merkitse eräpäivä ylös esimerkiksi kalenteriin 
tai kännykkään. Eräpäivä on sitova, vaikka 
eräpäivämuistutusta ei tulisikaan. 

 
 
 

VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN 
MYÖNTÄMÄT AVUSTUKSET 
 
Avustusten hakuaika: 22.8.-23.9.2019. 
 
Yhdistyksille lomakkeen täyttämiseen yleinen ohjeilta 
pidetään 17.9.2019 klo 18.00 Raharinteellä,  
Koulutie 2. 
 
Hakemukset tulee olla perillä 22.9.2019  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. 

 
Nuorisotila Cellarin yökahvila  

perjantaina 27.9. klo 18.00-24.00 
Menossa mukana  Sirpa, Mervi ja Noora mukanaan 
jännä ja aivonystyröitäkin tarvitseva tehtävä, Valtti-
työpajan mysteeriboxin muodossa. Tämä on Valtti 
työpajan kehittelemä liikkuva "mysteerihuone". 
Nuoret pääsevät ratkaisemaan kyseistä mysteeriä 
 klo 20.00. Mysteerin ratkaisusta on tiedossa palkinto.  
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KUNTOSALIOHJAUKSET ELÄKELÄISILLE 
  
Yleensä parittomalla viikolla klo 9.00-10.30 

 
 
KE  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 

 
 
 
TERVETULOA ”TUPAANTULIAISIIN”  
 
Palokosken kodalla vietetään ”tupaantuliaisia” 
21.9.2019 klo 16 alkaen uudella terassilla ja 
ihastellaan jokimaisemia kulkemalla turvallisesti 
joen rantaan uusia portaita pitkin.  
 
Palokosken Kyläyhdistys tarjoaa 
muurinpohjalettuja ja nokipannukahvia. Lapsille on 
tarjolla mehua ja nuotiolla voi paistella 
vaahtokarkkeja. 
 
Arpajaisetkin paikan päällä hyvin palkinnoin! 
 
Palokosken Kyläyhdistys toivottaa kaikki 
kiinnostuneet lämpimästi tervetulleiksi 
tutustumaan uudistettuun kodan ympäristöön! 

 

 Jämijärvi  kappeliseurakunta 

 
Ke 4.9. klo 18.30 Heikin kerhon harjoitus,  
Vanhassa Pappilassa.  
To 5.9. klo 9.30 avoin päiväkerho  
Vanhassa Pappilassa.  
    Klo 10 Toivontupa, "Valoa päin!", srk-kodilla,  
    Markus Ojakoski, Havi, Kuuskoski, Taina Karvonen. 
    Klo 15 junnusäbä 1. - 6. lk  
    keskuskoulun liikuntasalissa.   
    Klo 18 varhaisnuorten askartelukerho  
    Vanhassa pappilassa.  
Su 8.9. klo 10 messu, K. Rainerma, Havi.  
To 9.9. klo 18 varhaisnuorten nikkaripiiri keskuskoulun 
puutyöluokassa, Esa Vuorenmaa.  
Lisätietoja kerhoista: Virpi Havi 040 8049646 
virpi.havi@evl.fi 
Su 15.9. klo 10 messu, Taina Karvonen, Havi.   
Ke 18.9. klo 18.30 Heikin kerhon harjoitus. 
To 19.9. klo 15 junnusäbä 1. - 6. lk keskuskoulun 
liikuntasalissa.   
La 31.9. lähetyksen syystori Kankaanpään torilla, 
leivonnaisia, maan tuotteita, kahvia, ohraryynipuuroa 
ja paljon muuta ostettavaa.  
Su 22.9. klo 10 messu, Karvonen, Havi. 
To 22.6. klo 10 Toivontupa, "Päivä Pietarissa", 
lähettiterveisin Merja Kramsu, Karvonen, Havi, 
Kuuskoski. 
Su 29.9. klo 10 messu, Karvonen, M. Raikaslehto. 

Nyt viimeiset mahdollisuudet tulla pelaamaan 

pakohuonetta "Väinön tunkki ja varaosa" 

Pelaan pääsee vielä iltaisin klo 16.30-20 välillä ja 
viikonloppuisin klo 10-20 välillä. 
Viimeinen peli käynnistyy su 22.9. klo 13.30. 
Katso lisäohjeet www.jamijarviseura.fi tai kysy 
Lelleltä 040 7663 663. Viesti tavoittaa paremmin. 
 
 

Jämijärvi-Seura järjestää mysteerien 
ystäville Murhaillallisen "Ei tanssittu 
häävalssia" Korsukylässä  
(Kivimäenkuja 152, Jämijärvi) 
Esitykset: 
pe 8.11. klo 19 
la 9.11. klo 17 
Murhamysteeri on uuden ajan seurapeli ja 
interaktiivinen näytelmä, jossa näyttelijöiden 
esittämä tarina kietoutuu yhteisen illallisen 
ympärille. Nimestään huolimatta kyseessä ei ole 
kuolemanvakava tilaisuus vaan hauskaa yhdessä 
tekemistä. Illasta tekee kiehtovan sen ennalta 
arvaamattomuus, yllättävät juonenkäänteet sekä 
hyvässä hengessä tapahtuvat juonittelut. Katsojat 
eivät joudu myöskään näyttelemään vaan heidän 
tehtävänään on vain nauttia hyvästä ruuasta ja 
seurata tarkoin salapoliisin silmin esitystä.  
Liput tulevat myyntiin lähiaikoina Korsukaupan 
kautta. Oletko sinä seuraava Hercule Poirot tai 
Neiti Marple?  
Tule mukaan selvittämään mysteeriä!  
Illan kesto ruokailuineen n. 3,5-4 tuntia. Lisätietoja 
seuraavassa kuntatiedotteessa tai voit kysyä 
Lelleltä, leena.saloniemi@centrum.cz/ 040 7663 
663. 
 

Senior-ryhmän jumpat maanantaisin  syyskuussa 

klo 10.00, lokakuusta lähtien klo 9 ja 10 (kaksi ryhmää) 
9.12. asti, ei viikolla 38 (16.9.) 
Ryhmä pidetään fysioterapeutti Sirpa Ervelän tiloissa, 
Jämijärven tie 28 C 2. 

TERVETULOA! 
 
Palvelutalolla kevyttä tuolijumppaa/pelejä 
torstaisin klo 13.00 syyskuun ajan.  

Tule mukaan tai seuraksi omaiselle/tuttavalle 
kannustamaan kuntoiluun! 
Ym. jumpat ilmaisia! 

Vapaa pääsy! 

Järj. yhdessä vapaa-aikalautakunnan kanssa 
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IKAALISTEN KANSALAISOPISTO 
Jämijärven osasto 

 Ajantasaisen kurssiohjelman löydät: 
www.opistopalvelut.fi/ikaalinen 

Syyslukukausi 9.9.-7.12., syysloma Ikaalinen 14.-

20.10. ja Jämijärvi 21.-27.10. 

Kursseille voit ilmoittautua: 

1) Internet-osoitteessa: 
http://www.opistopalvelut.fi/ikaalinen 

Netti-ilmoittautuminen on avoinna vuorokauden 
ympäri. Opinto-oppaassa jokaisella kurssilla on 
kurssinumero, jonka avulla voit hakea kurssin 
pikahaun 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. 

3) Käymällä toimistossa osoitteessa Koulunpolku 
4, Valkean ruusun koulu 2. kerros, Ikaalinen. 

 

 Esimerkkejä uusista kursseista, joilla on 
vielä tilaa: 

KiddieJam 7-8-vuotiaille 830121 

Kahvipussitaiteilua ja klipsuilua 110435 

Moninaista muotoilua kotiin ja puutarhaan 
110440 

Vapaan maalauksen viikonloppu 110309 

Ukulelen alkeiskurssi 110146 

Käsityöpaja Suurimaa 110432 

Android puhelimen perustoiminnot 349810 

Villiruokakurssin säilöntäpäivä 810210  
Huom. voi ilmoittautua pelkkään säilöntäpäivään, 
vaikka ei olisikaan käynyt villiruokakurssia 
aiemmin.  

Ilmoittautua voi myös muille kursseille, kuten 
Miesten liikuntaan, Joogaan, Varttuneen väen 
jumppaan, Kuntojumppaan (Tykköö ja 
Kirkonkylä). Tilaa on myös Puutyö ja entisöinti-
kurssilla, Kankaankudonnassa (Suurimaa ja 
Kirkonkylä), Yhteislauluillat-kurssilla sekä Lasten 
musiikkileikkikouluryhmissä.  

Muistathan ennakkoilmoittautua niille kursseille, 
joissa on ko. maininta kurssin kohdalla. Kurssit 
eivät ala lainkaan 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. 

 
 
ELÄKELIITTO 
  
Tarinapäivä ke 11.9. klo 14.00 
Osuuspankilla. 
 
JämiÄijät kokoontuu ma 9.9. klo 14.00   
Vauhdin kodalla 
  
Boccia alkaa pe  13.9. klo 15.00-17.00  
koulun voimistelusalissa. 
  
Kävelyt alkaa  ti 17.9. klo 14.00  
Raharinne, kirjaston alakerta. 
  
Piirin kirkkopyhä su 15.9. klo 10.00  
Luvian kirkossa. 
Musiikkipitoinen hartaustilaisuus. 
 
 Menemme katsomaan “Olen suomalainen” 
elokuvaa ja konserttia Kari Tapion elämästä  
su 6.10. klo 16.00 Porin Promenadiin. 
Liput 30 € +matka. 
Ilm. 12.9. menn. Seija 0407169678 
  
Eläkeläisten kirkkopyhä su. 6.10. klo 10.00. 
Messun jälkeen ohjelmallinen kahvihetki 
seurakuntakodilla. 
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