JÄMIJÄRVEN KUNNAN KUNTATIEDOTE 10/2019

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

TARJOUSPYYNTÖ
KONETÖISTÄ
Jämijärven kunnan tekninen toimi pyytää
tarjouksia konetöistä vuosille 2020 – 2021.
Tarjousasiakirjat ovat noudettavissa Jämijärven
kunnan teknisestä toimistosta tai kunnan
nettisivuilta 24.9.2019 alkaen. Tarjousten viimeinen
jättöpäivä on 25.10.2019. Lisätietoja:
Riikka Koivumäki 040 – 769 9182

Huomaa petovahingon sattuessa
Vahingon laadusta riippuen ilmoita:
poliisille henkilövahingoista
tai milloin ihmiset ovat
vaarassa
paikkakunnan
maaseututoimistoon viljelys-,
irtaimisto- tai eläinvahingoista
Suurpedon aiheuttamasta vahingosta ilmoittaminen (ml
lemmikit, metsästyskoirat, mehiläispesät): Ilmoita
suurpedon aiheuttama vahinko välittömästi
vahinkopaikkakunnan maaseututoimistoon. Voit tehdä
vahinkoilmoituksen joko puhelimitse, sähköpostilla tai
lomakkeella 131 tai 149. Tärkeintä on, että maaseutusihteeri
pääsee toteamaan ja arvioimaan vahingon mahdollisimman
nopeasti.
Vahingon arvioiminen: Kunnan maaseutusihteeri tekee
vahinkoa koskevan maastotarkastuksen, jossa hän toteaa ja
arvioi vahingon sekä laatii vahinkoa koskevan arviokirjan.
Maastotarkastuksessa voi olla läsnä korvauksen hakijan
lisäksi riistanhoitoyhdistyksen edustaja.
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Aineiston viimeinen jättöpäivä 31.10.2019
Voit jättää aineiston
• sähköpostilla, osoitteelle jamijarvi@jamijarvi.fi
• soittamalla tai tekstiviestillä p. 040 769 9189
Seuraava kuntatiedote ilmestyy 7.11.2019

Lintujen liiallinen kesyyntyminen
saa ne hakeutumaan rohkeammin ihmisasumusten
läheisyyteen ja tahraamaan ulosteillaan asuntojen
ulkorakenteita ja pihoja
Syynä lintujen kesyyntymiseen on usein niiden
ruokkiminen. Koska luonnonvaraiset linnut saattavat
levittää ulosteiden välityksellä esim. salmonellaa, on
lintujen ruokinta järjestettävä asianmukaisesti.
Taajama-alueella on erityisesti huomioitava, ettei
ruokinnalla aiheuteta kenellekään häiriötä. Maahan
putoava ruoka houkuttelee lintujen lisäksi myös
tuhoeläimiä, kuten jyrsijöitä, jolloin tautien leviämisen
riski kasvaa. Varsinkaan kesällä ja sulan maan aikaan
ruokinta ei ole tarpeen.

Kuljetus SYYSLOMALLA Tampereelle
Tiistaina 22.10.2019
Lähtö Jämijärveltä Nesteen pihasta klo 10.30 ja paluu
matkalle lähdetään Tampereelta klo 17.50.
Matkalle mukaan lähtevät maksavat kuljetuksesta
10 €/hlö. Kuljetusmaksu kerätään menomatkalla linjaautossa, toivotaan jokaisen varaavan tasarahan.
Alle 15-vuotiaalla tulee olla oma yli 17-vuotias huoltaja
mukana. Ilmoittautuminen matkalle kunnanvirastolle
viimeistään 18.10. p. 02-572970.
Matka on omatoimimatka, ilmoittautuessasi sinun tulee
tietää mihin seuraavista kohteista jäät bussista ja mistä
tulet takaisin bussin kyytiin.
Pysäkki
Bussista pois
Särkänniemi
11.30
Keskusta(Plevna) 11.50
Muumimuseo
12.10
Ratina
12.20

Hyppään bussiin
17.50
17.30
17.10
17.00

Korvauksen hakeminen: Toimita korvaushakemus
(lomake 131 tai 149) kotikuntasi maaseututoimistoon yhden
kuukauden kuluessa vahingon arvioinnin valmistumisesta.
Korvauksen maksaminen: Ruokavirasto maksaa
korvaukset korvauksen hakijoille kerran vuodessa maa- ja
metsätalousministeriön myöntämistä määrärahoista.
Viljelys-, eläin- ja irtaimistovahingot korvataan
täysimääräisinä.
Kankaanpään maaseututoimi

Nuorisotila Cellarissa
YÖKAHVILA 18.10. klo 18.00-24.00 syysloman
aloituksen kunniaksi LEFFAILTA,
valitaan elokuva joka katsotaan illan aikana.

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.
Kirjastokino – elokuvia kirjastokortilla
Satakirjastot kokeilevat Kirjastokino-palvelua 7.10. alkaen.
Jos sinulla on kirjastokortti ja asiakastietoihin tallennettuna
nelinumeroinen PIN-koodi, voit katsella palvelusta elokuvia
kirjautumalla. Valitse valikosta Satakirjastot. Voit joutua
säätämään videon asetuksia oman laitteen näytön koon
mukaan. Palvelu toimii 4G-verkossa. Jos katsot videoita
oman nettiliittymäsi kautta, huomioi, että tiedonsiirrosta
voi tulla maksuja. Tarkista palvelun osoite Satakirjastojen
verkkosivuilta satakirjastot.finna.fi. Lisää neuvoja saat
kirjastosta.
Liikuntavälineitä lainaksi kirjastosta
Kokeile syksyllä sauvakävelyä lainaamalla kirjastosta
säädettävät sauvat. Kirjastosta voit lainata myös selättimen,
sählymailoja ja -palloja sekä jalkapallon. Laina-aika on 14
vuorokautta.
Lokakuun lukupiiri ke 23.10. klo 16 - 17.30
Jokainen esittelee itse valitsemansa kirjan. Ohjaajana
Marita Frigård. Tervetuloa uudetkin lukupiiriläiset!
Haluaisitko pitää näyttelyn kirjastossa?
Kysy lisää kirjastosta. Syksylle ei ole vielä sovittuja
näyttelyitä.

RUSKARETKI
13.10.2019 KLO 11.00
Lähtö Vauhdin lavalta
Järj. Kontin-Pitkäniemen kyläyhdistys ja
Kankaanpään Seutu

KUNTOSALIOHJAUKSET ELÄKELÄISILLE
Yleensä parittomalla viikolla klo 9.00-10.30
KE 23.10, 6.11, 20.11, 4.12. ja 18.12.
HUOM! PÄIVÄ TO 2.1.2020

VIHUN KYLÄYHDISTYS RY
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS MÖÖKELISSÄ
24.10.2019 KLO 18.00.
TERVETULOA!
JOHTOKUNTA
JÄMIJÄRVEN RESERVIUPSEERIKERHO RY
Syyskokous tiistaina 22.10.2019 klo 19.00
paikka Sotilaskoti, Niinisalo.
Käsitellään sääntömääräiset asiat.

Tervetuloa!
Hallitus

JÄMIJÄRVI SEURA TIEDOTTAA
Pakohuone "Väinön tunkki ja varaosa" on suljettu kesältä
2019.
KIITOS kaikille kävijöille toimintamme ja nuorten
työllistämisen tukemisesta.

Jämijärvi-Seura esittää murhamysteerin
"Ei Tanssittu häävalssia"
"Satumainen rakkaustarina on huipentumassa hulppeaan
hääjuhlaan. Menestyvän LifeHeels luonnonlääkintäfirman
yrittäjän Pirjo Laajavuoren poika, Mikko, on menossa
naimisiin yrityksen nuoren lupauksen Erika Remeksen
kanssa. Morsiamen polttareita on juhlittu lähimpien
ystävien ja tulevien sukulaisten kesken Korsun
metsämäisessä miljöössä. Toisen polttaripäivän aamiaiselle
morsian ei kuitenkaan saavu. Hänet löydetään kuolleena
Jyllinjoen ranta-alueelta. Mitä tapahtui? Onko kyseessä
murha? Kuka halusi päästä eroon Erikasta ja miksi? "

Esitykset Korsukylässä (Kivimäenkuja 152, Jämijärvi):
pe 8.11. klo 19
la 9.11. klo 17
Lippuja saatavilla verkkokaupasta, Korsukaupasta!
Lippuja myydään vain ennakkoon. Lipun hinta 55 €,
sisältäen esityksen tarvikkeineen sekä maittavan illallisen
alku-, pää- ja jälkiruokineen. Illan kesto ruokailuineen on
arviolta noin 3,5-4 tuntia.
Katso lisätietoja www.jamijarviseura.fi ja lähde
selvittämäään mysteeriä!

HUOM! Kuntosali (kunnantalon alakerrassa) on ilmainen
jämijärveläisille eläkeläisille
ma - su klo 6.00 - 15.00 välisenä aikana.

Jämijärvi-Seuran nuorisoteatteri esittää Jämin
Joulukylässä 14-15.12. pienoisnäytelmän "Joulun
kosketus".

Ohjaaja
Marita Frigård
045-8437477

Esitykset Jämi Areenan yläkerrassa
la klo 11.00, 12.30 ja 15.00
su klo 11.30, 12.30 ja 15.00
Nähdään Joulukylässä!

Jämijärvi-Seuran sääntömääräinen syyskokous
11.11.2019 klo 17.00 Raharinne,
Koulutie 2 b, kirjaston alakerta
Tarjoamme paketoitua vapaaehtoistyötä
tasaisin väliajoin, osallistu resurssiesi mukaan.
Tämän hetken pakettiesimerkkejä:
Paketti 1: hallituksen jäsen= 5-6 kokousta vuodessa.
Kotiseuturetkelle vapaalippu edulla. Projektien
toteuttamista halutessaan, ei pakoteta!
Paketti 2: Jäsen. Itse päätät mihin osallistut ja miten.
Maksamalla jäsenmaksun 10 €/v mahdollistat vähintään
hyvää ja monipuolista toimintaamme.
Paketti 3: Sahdin SM-kisat Jämijärvellä
la 8.8.2020. Koko päivän talkoolainen. Tapahtumassa
mm. sahdinkantaja, siivooja, tuotemyyjä tehtäviä tarjolla
Paketti 4: Avoimet pihat 13.6.2020 pisteen järjestäjä. Tätä
pakettia käytetty jo usein ihanan aktiivisesti!
Paketti 5: Avoimet Pihat pääorganisoija.
Lisätietoja Lelleltä, leena.saloniemi@centrum.cz tai 040
7663 663. Viestillä tavoitat parhaiten!

Sählyhöntsät maanantaisin Jämi Areenalla
klo.19.30-21.00 ikäraja yläasteikäisistä-ikämiehiin
(=ei yläikärajaa)
Rohkeasti porukkaan mukaan, tarvitset vain
sisäpelikengät ja mailan.
Tiedustelut
Toni Sorvali 040 510 0977

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.
Kahvipussitaiteilua ja klipsuilua/Jämijärvi
110435
Jämijärven keskuskoulu, taideluokka, Koulutie 6
Leila Lepistö
Kurssimaksu 30,00 €
su 11.00-14.00
3.-27.10.2019, 12 t
Tervetuloa kahvipussitaiteilun ja klipsuilun maailmaan.
Molemmissa on paljon uusia juttuja, jotka on helppo
yhdistää toisiinsa. Kahvipusseilussa aihepunonta on
monipuolinen tapa saada uutta ilmettä kahvipussitöihin.
Klipsuilussa on monenlaisia malleja. Kahvipussitaiteilu ja
klipsuilu ovat myös kätevä tapa kierrättää!
Kurssin aloitusta on siirretty viikolla opinto-oppaassa
olleesta ajasta, ennakkoilmoittautumiset tälle kurssille 8.10.
mennessä. Ennakkoilmoittautuminen on pakollinen, koska
kurssi ei ala, jos ilmoittautuneita on alle 7.

Tietokoneen käytön perusteet/Jämijärvi
349811
Jämijärven keskuskoulu, atk-luokka, Koulutie 6
Raili Haapala
Kurssimaksu 45,00 €
to 17.00-19.15
1.10.2019-5.12.2019, 18 t
Tutustutaan tietokoneeseen alusta lähtien: näppäimistö,
tietokoneen ohjelmat, kirjoittaminen, Internetin palvelut ja
sähköposti. Kurssi sopii aloitteleville tai asioita kertaaville
tietokoneen käyttäjille. Etenemme rauhalliseen tahtiin. Voit
ottaa halutessasi oman kannettavan tietokoneesi mukaan.
Ilmoittautuminen 24.10. mennessä. Huom.
Opintoseteliavustuksella tuettu kurssi. Opetushallitus on
myöntänyt Ikaalisten kansalaisopistolle avustusta
kurssimaksujen alentamiseen. Avustusta voivat saada 63
vuotta täyttäneet, eläkeläiset ja työttömät. Opiskelijoilta
laskutetaan omavastuu 20,00 € /kurssi.
Opintoseteliavustuksen saantiperuste tarkistetaan
tarvittaessa.
Vapaan maalauksen viikonloppu/Jämijärvi 110309
Jämijärven keskuskoulu, taideluokka, Koulutie 6
Leena Järvinen
Kurssimaksu 25,00 €
la 10.00-14.00
su 10.00-14.00
3.-24.11.2019, 10 t
Tule maalaamaan viikonlopun ajaksi. Voit käyttää akvarellija öljyvärejä, akryylimaalia jne. oman valintasi mukaan.
Sopii sekä aloittelijoille että aiemmin maalausta
harrastaneille. Ilmoittautuminen 15.11. mennessä.
Lisätietoja kursseista opiston toimistosta puh. 044 7301
398 tai osastonjohtaja Marjut Saarenpäältä,
marjut.saarenpaa@ikaalinen.fi tai puh. 040 564 6041.

KASTIKEKURSSI MIEHILLE
Keskuskoulun opetuskeittiöllä
maanantaina 4.11. klo 17.30
Tehdään erilaisia kastikkeita esim.
lihalle, kalalle, jälkiruuille.
Tarvikemaksu 10 €.
Ohjaajana Sari Raininko Lounais-Suomen Martoista.
Ilmoittaudu 30.10. mennessä Pirjolle
puh. 040 547 0363.
Ilmoita myös erityisruokavaliostasi.
Järj. Jämijärven Martat
Palokosken Kyläyhdistys ry
KIITTÄÄ LÄMPIMÄSTI
kaikkia Palokosken kodalla tupaantuliaisissa
21.9.2019 käyneitä!
Kiva, kun kävitte 

Palokosken Kyläyhdistys ry:n
SYYSKOKOUS
pidetään Palokosken kodalla keskiviikkona
6.11.2019 klo 18.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät
asiat.
Tarjolla pikkupurtavaa ja kahvia.
Hallitus kokoontuu klo 17.30.
Tervetuloa!
Hallitus

Ke 2.10 klo 18.30 Heikin kerhon harjoitus
vanhassa pappilassa
To 3.10 klo 18.30 Lähetysilta srk kodilla, Sisko
Toppinen kertoo markasta Etiopiaan sanoin ja kuvin
To 3.10 klo 19 Toivon tunti srk salissa
Su 6.10. klo 10 Eläkeläisten kirkkopyhä messu
kirkossa, Karvonen, Havi, messun jälkeen
seurakuntakodilla ohjelmallinen kahvihetki
To 10.10 klo 18.30 Toivon Torstai Jämijärven
kirkossa, Rainerma, Houseband
Su 13.10 klo 10 messu Timo Ylitalo, Rainerma, Havi
Ke 16.10 klo 18.30 Heikin kerhon harjoitus
vanhassa pappilassa
To 17.10 klo 10 Toivontupa ”Jeesus Kristus on
sama eilen, tänään ja iankaikkisesti”, Karvonen,
Kuuskoski, srk kodilla
To 17.10 klo 19 Toivon tunti Kankaanpään
seurakuntasalissa, Keijo Rainerma
Su 20.10 klo 10 messu kirkossa, Karvonen,
Josefiina Varis, Gideonit esittelevät työtään.
Su 27.10 klo 10 lähetysmessu kirkossa, Karvonen,
Havi, Katariina Leskelä
Ke 30.10 klo 18.30 Heikin kerhon harjoitus
vanhassa pappilassa
To 31.10. klo 18.30 Toivon Torstai Kankaanpään
seurakuntasalissa, Puhujavieras Marja-Kaarina
Mattila
Su 2.11. Pyhäinpäivän messu, Karvonen, Kuuskoski,
Havi
Su 3.11 klo 18.30 Iltamessu, Laulut viisikielisestä,
Nyman, Havi, Heikin kerho
Torstaisin klo 9.30 Avoin päiväkerho vanhassa
pappilassa.
Papin päivystys Torstaisin vanhassa pappilassa klo
15-17
0408049641 Taina Karvonen taina.karvonen@evl.fi

ELÄKELIITTO
Eläkeläisten kirkkopyhä 6.10. klo 10.00
Kahvit ja ohjelmaa seurakuntakodilla.
Tarinapäivä ke 9.10. klo 14.00 Osuuspankilla.
Saamme vieraaksi kappalainen Taina Karvosen.
Digikoulutus ma 14.10. klo 10.00- 14.00 Tykköön
kylätalolla. Opastaa Jussi Pälä. Tietokone tai
kännykkä mukaan.
Olen Suomalainen konserttiin Poriin su 6.10.
lähtö Nesteeltä klo 14.15 Kankaanpää 14.40
Musikaaliin Porin teatteriin pe 18.10.
lähtö Nesteeltä klo 10.30 Kankaanpää 11.00,
Lavia 11.30. Esitys alkaa klo 13.00.
Kaamoksentorjuntaristeily ti 5. – ke 6.11.
lähtö Nesteeltä klo 16.30, Kankaanpää 16.50.
Kävelyt ja Boccia jatkuvat

