JÄMIJÄRVEN KUNNAN KUNTATIEDOTE 11/2019

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

ITSENÄISYYSPÄIVÄJUHLA
JÄMIJÄRVELLÄ 6.12.2019

Kuntatiedote 12/2019

Aineiston viimeinen jättöpäivä 29.11.2019
Voit jättää aineiston
• sähköpostilla, osoitteelle jamijarvi@jamijarvi.fi
• soittamalla tai tekstiviestillä p. 040 769 9189
Seuraava kuntatiedote ilmestyy 5.12.2019

PÄÄSKYN PÄIVÄKOTI TÄYTTÄÄ 30 VUOTTA

klo 09.00 Seppeleenlasku vakaumuksensa puolesta
menehtyneiden muistomerkillä
Lauttakankaalla
klo 10.00 Juhlajumalanpalvelus Jämijärven kirkossa
Seppeleenlasku ja kunniakäynti
sankarihaudoilla
klo 11.30 Juhlakahvitus seurakuntakodilla
Itsenäisyyspäiväjuhla seurakuntakodilla
Järjestää Jämijärven kunta ja Jämijärven
seurakunta
Jämijärven vanhusneuvosto järjestää ikääntyneille
kuntalaisille kyydityksen Itsenäisyyspäiväjuhlaan.
Ilmoittautumiset kuljetukseen 29.11.2019 klo 14.00
mennessä
Sirpa-Liisa Ritakorpi puh. 040 – 772 9858 tai
sähköpostilla sirpa-liisa.ritakorpi@jamijarvi.fi

Tervetuloa avoimien ovien iltapäivään
torstaina 14.11.2019 klo 14.00-17.00
Kuntalaiset ja entiset pääskyläiset; tulkaahan
muistelemaan menneitä ja tutustumaan
nykyiseen varhaiskasvatusmaailmaan.
Nähdään!!

Parkano, Ikaalinen ja
Jämijärvi ovat hankkineet
Jämin Hiihtotunnelista
kuntalaisvuorot omille kuntalaisilleen,
jolloin hiihdot näiden kuntien asukkaille
ovat ilmaiset🙂.
Kuntalaisvuoro on torstaina 7.11. klo 14-19, mutta klo
19 jälkeen saa vielä jäädä hiihtämään👍

Ota sukset mukaan ja suuntaa tunnelin luistaville
laduille!

LENTOPALLOA
Keskuskoulun liikuntasalissa maanantaisin alkaen
11.11. klo 17.00-18.30 yläkouluikäisistä aina
18-vuotiaisiin saakka.
Ohjaajina toimii KeTaLe:n ohjaajat. Osallistujille
ilmainen. Ota mukaan juomapulloon vettä,
sisäpelikengät ja liikuntaan sopiva asu.
Järj. vapaa-aikatoimi ja KeTaLe.

toivoo Pääskyn isot ja pienet

Vapaa-aikalautakunta arpoi
kuntovihkoista seuraavat voitot:
Kuntosaliaikaa 1 v.
Kuntosaliaikaa 1 v.
Pyyhe
Pyyhe
Juomapullo
Juomapullo
Sytytin
Putkihuivi
Putkihuivi

Esko Löytöluoma
Heikki Niemenmaa
Erkki Linna
Ari Kauramäki
Susan Saarenpää
Eila Välimaa
Arja Mustonen
Hanna Virtanen
Juhani Linnamäki

Onnea voittajille!
Palkinnot voi noutaa kunnanvirastolta.

Nuorisotila Cellari avoinna
TI klo 17-21, alle 18v
TO klo 13-18, alakoululaisille
PE klo 18-22, alle 18v
LA klo 18-22, alle 18v

Ehkäisevän päihdetyön viikkoa vietetään
viikolla 45, 4-10.11.2019.
Tavoitteena on vähentää päihdehaittoja, lisätä
päihteisiin liittyvää tietoutta sekä edistää
päihteettömiä elintapoja.
Tervetuloa torstaina 7.11 klo 17.00 Kankaanpääsaliin
ehkäisevän päihdeviikon teematunnille.
Ohjelmassa kannabis-tietoutta sekä
kokemusasiantuntijan puheenvuoro.
”Kannabiksen kokeilu ja käyttö on arkipäiväistynyt
2010-luvulla etenkin nuorten aikuisten kohdalla.
Kannabiksen käytöstä saattaa aiheuttaa riippuvuutta,
joka on luonteeltaan psyykkistä ja sosiaalista. Suurilla
käyttömäärillä ja pitkään jatkuneen käytön jälkeen voi
ilmetä myös fyysisiä vieroitusoireita”
Ehyt; Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkko
Lisätietoja: palveluohjaaja/ehkäisevän päihdetyön
koordinaattori, Ursula Vainionpää
ursula.vainionpaa@eposa.fi

Jämijärven nuortenvaikuttajaryhmään
otetaan uusia jäseniä ympäri vuoden, eli mikäli sinua
kiinnostaa toiminta, ota yhteyttä toimihenkilöihin!
Nuorten vaikuttajaryhmän puheenjohtajana Viivi
Salmela ja Vilja Haapaniemi jatkaa sihteerinä sekä on
nyt myös varapuheenjohtaja. Perttu Yli-Rämi on
edelleen vapaa-aikalautakunnassa edustajana, jos
Perttu ei pääse niin silloin menee joku muu joka
pääsee. Viestintä- ja somevastaavana toimii edelleen
Viivi Salmela, jonka parina on Aada Eloranta.
Valtuustoon nuorten vaikuttajaryhmän edustajaksi
menee kutsuttaessa joku ryhmän jäsenistä.

Vapaa-aikasihteeri Jonna Haavisto on virkavapaalla
1.11.2019-31.7.2020, sijaisena toimii Kirsti
Mansikkamäki,
puh. 0500 591 772, kirsti.mansikkamaki@jamijarvi.fi

KIRJASTO
Näyttely: muotoilubetonikurssin tuotoksia
5.11. - 29.11.
Tonttutaloja nähtävänä kirjaston vitriinissä
marraskuussa.
Tervetuloa!
Hoikemmaksi hulavanteella, vetreämmäksi
venyttelykepillä
Kirjastossa on nyt lainattavana uusia vapaaaikatoimen hankkimia liikuntavälineitä, kaksi
hulavannetta (1,2 kg), kaksi venyttelykeppiä ja
kaksi jumppakeppiä, joissa eri vastukset. Lainaaika on 14 vrk. Aikaisemmin hankitut
liikuntavälineet ovat 2 selätintä, säädettävät
kävelysauvat, sählymailoja ja -palloja ja jalkapallo.
Katso hulavanteeseen liittyvä video
https://areena.yle.fi/1-50191265.
Marraskuun lukupiiri ke 20.11. klo 16 - 17.30
Jokainen esittelee itse valitsemansa kirjan.
Michelle Obaman kirja Minun tarinani siirtyy
joulukuulle, koska kirjasta on paljon varauksia.
Ohjaajana Marita Frigård.
Tervetuloa uudetkin lukupiiriläiset!

Kirjastokino – elokuvia kirjastokortilla
Kirjastokino-palvelussa on tarjolla koti- ja
ulkomaisia elokuvia ja dokumentteja. Palveluun
kirjaudutaan osoitteessa kirjastokino.fi
kirjastokortin numerolla ja PIN-koodilla.
Valitse valikosta Satakirjastot.
Kirjastokino toimii niin tietokoneella kuin
mobiililaitteillakin 4G-verkossa. Voit joutua
säätämään videon asetuksia oman laitteen
näytön koon mukaan.
Lisää neuvoja saat kirjastosta. Palvelu on
kokeilussa Satakirjastoilla 31.3.2020 asti.
Satakirjastojen uudet käyttösäännöt
1.10.2019 alkaen
Uudet käyttösäännöt löydät osoitteesta
satakirjastot.finna.fi tai voit pyytää uudet
käyttösäännöt kirjastosta. Pikalainojen laina-aika
on nykyään 2 viikkoa.

Varhaiskasvatuksen tietovaranto Vardaan
tallennetaan varhaiskasvatuksessa olevien
lasten huoltajien tietoja



Varhaiskasvatuksen tietovaranto (Varda) on vuoden
2019 alussa käyttöönotettu 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
varhaiskasvatuksessa olevien lasten huoltajista
Vardaan 1.9.2019 lähtien. Tallennettavat tiedot
sisältävät henkilötietoja huoltajista. Vardaan
tallennettavat henkilötiedot huoltajista ovat:
 nimi, henkilötunnus, oppijanumero, äidinkieli,
kotikunta ja yhteystiedot
 varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määrä ja
palvelusetelin arvo
 varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun
lain mukainen perheen koko
 maksupäätöksen alkamis- ja
päättymispäivämäärä
Vardaan tallennetaan huoltajakokonaisuuteen liittyen
ainoastaan varhaiskasvatuksen piirissä olevien lasten
sekä heidän Väestötietojärjestelmässä olevien
huoltajiensa tiedot.
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 siirtää operatiivisesta varhaiskasvatuksen
tietojärjestelmästä tiedot Vardaan
järjestelmäintegraation avulla 1.11.2019 lähtien.
Rekisteröidyn oikeuksista Vardaan liittyen kerrotaan
Jämijärven kunnan nettisivulla kohdassa Varda.
Lisätiedot:
 Rekisteröityjen informointi: Jämijärven
kunnan nettisivut kohdassa
Varhaiskasvatus/Varda.



Varhaiskasvatuksen tietovaranto Varda
Opetushallituksen verkkopalvelussa
https://oph.fi/fi/palvelut/varhaiskasvatuksentietovaranto-varda
Varhaiskasvatuksen tietovarannon
tietosuojaseloste:
https://opintopolku.fi/wp/tietosuojaseloste/v
arda-palvelun-tietosuojaseloste/
Varhaiskasvatuslaki (540/2018):
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/2018
0540

ELÄKELIITTO
Syyskokous ke 13.11. klo 13.00
Osuuspankilla.
Tarinapäivä ke 13.11. klo 14.00
Osuuspankilla.
Piirin pikkujoulu ti 26.11. klo 13.00- 17.30
Sammin ratsutilalla. Hinta 30€ +matka. Sisältää
jouluruokailun ja kakkukahvit.
Ilm. to 14.11.mennessä Seija 0407169678
Sekasointu kuoron harjoitukset
ke 20.11. klo 15.30
Osuuspankilla. Lisää laulajia saa tulla.
Karaoketanssit la 23.11.klo
19.00-24.00 Kovelahden
Nousulassa. Liput 8 € sis.
puuro, kahvit ja torttu.
Tanssit Suodenniemen urheilutalolla
la 9.11. klo 13.00
Tanssittajina Seppo Niemi ja Jussi Henttonen.
Oma pikkujoulu ke 11.12.klo 14.00
Osuuspankilla.
Puuro ja torttukahvit. Ilm. ma 2.12. menn.
Ritva 0407169345
Havupallojen ja kranssien teko Niinimajalla
pe 22.11. klo 10.00
Kävelyt ja Boccia jatkuvat marraskuun.

KUNTOSALIOHJAUKSET ELÄKELÄISILLE

JÄMIJÄRVI SEURA TIEDOTTAA

Yleensä parittomalla viikolla klo 9.00-10.30

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

KE 6.11, 20.11, 4.12. ja 18.12.
HUOM! PÄIVÄ TO 2.1.2020
HUOM! Kuntosali (kunnantalon alakerrassa) on ilmainen
jämijärveläisille eläkeläisille
ma - su klo 6.00 - 15.00 välisenä aikana.
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
maanantaina 11.11.2019 klo 17.00 Raharinne,
Koulutie 2 b, kirjaston alakerta

Jämijärven Osuuspankin järjestämä
DIGIPÄIVÄ
ke 13.11.2019 klo 16.00 – 18.00
pankin kokoushuoneessa.

LASTEN PIKKUJOULU
Keskiviikkona 4.12.2019 klo 18.00
Tykköön kylätalolla Yhdessä
Jämijärven MLL:n kanssa
Ohjelmaa lapsille ja tonttujen vierailu.
Tontut jakavat lapsille pienen joulupussin.
Tarjolla joulupuuroa ja kahvit!

MAALAISKYLÄN JOULU
Maanantaina 16.12.2019 klo 18.00
Tykköön kylätalolla
Esiintymässä jämijärveläisiä kuoroja ja
yhteislauluna joululauluja.
Joulupuuro ja kahvit!
LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!
TYKKÖÖN SEUDUN KYLÄYHDISTYS RY
JÄMIN JÄNNE RY:N
SYYSVUOSIKOKOUS tiistaina10.12.2019
Jämin Jänne ry:n sääntömääräinen
syysvuosikokous pidetään seuran
toimistolla Jämi Areenassa
tiistaina 10.12.2019 alkaen klo 19:30.
Tervetuloa!
Johtokunta

Henkilökuntamme opastaa
asiakkaitamme POP Mobiilin ja POP
Avaimen käyttöönotossa.

Ota mukaasi henkilötodistus, laitteesi
(esim. älypuhelin, tabletti tai
kannettava tietokone) sekä
avainlukulista.

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA
JÄMIJÄRVEN POP PANKKIIN

Ikaalisten kansalaisopisto
Jämijärven osasto
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
23.-24.11.2019, 10 t
Tule maalaamaan viikonlopun ajaksi. Voit käyttää
akvarelli- ja 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

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

MLL Jämijärven paikallisyhdistys ry:n
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS
pidetään osoitteessa Aaltosentie 5
torstaina 21.11.2019 klo 18.30.
Hallitus kokoontuu klo 18.00.
TERVETULOA!

VALMISTAUDU TALVEEN JA ISÄNPÄIVÄÄN
MLL JÄMIJÄRVEN AVULLA

INFLUENSSAROKOTUKSET
JÄMIJÄRVELLÄ 2019
Maksuttomaan influenssarokotukseen ovat
oikeutettuja
 kaikki 65 vuotta täyttäneet
 sairautensa vuoksi riskiryhmäläiset
 raskaana olevat
 6kk-6v. ikäiset lapset
 vakavalle influenssalle alttiiden
henkilöiden lähipiiri
 varusmiespalvelukseen tai
vapaaehtoiseen asepalvelukseen astuvat
 sosiaali- ja terveydenhuollon sekä
lääkehuollon henkilöstö
 henkilöt, jotka asuvat tai oleskelevat
pitkäaikaisesti laitosmaisissa olosuhteissa
kuten vastaanottokeskuksissa ja
vankeinhoitolaitoksissa
ROKOTUKSET ILMAN AJANVARAUSTA

lauantaina 9.11.2019 klo 10-12 järjestämme:
TALVIVARUSTEIDEN
VAIHTOPÄIVÄ
NUORISOTILA
CELLARISSA
Voit tuoda vaihtotorille tarpeettomaksi
jääneitä talviurheilutarvikkeita sekä
talvivaatteita tai tehdä löytöjä omiin
tarpeisiin, ”tuo tullessas tai vie mennessäs”.
Tapahtuman ohessa myynnissä kahvia,
mehua ja vohveleita!
MYYJÄISET JA ARPAJAISET
K-MARKETIN EDUSTALLA
Myynnissä leivonnaisia isänpäivän kahvipöytään, mm.
kakkupohjia.
Arpajaisissa paljon hyviä voittoja!

PULS on jälleen mukana Jämin joulukylissä
omalla pöydällä la 14.12.
Myynnissä mm. gluteenittomia tuotteita,
saaristolaisleipää, pikkuleipiä.
PULSin kuntovihkoarvonnassa Anu Lepistö ja Ari
Kauramäki voittivat lahjakortit
urheiluliikkeeseen. Onnea voittajille ja kiitos
kaikille osallistuneille.
KIITOS myös kaikille kasvihuonetalkoisiin
osallistuneille!
Palokosken Urheilu-ja Liikuntaseura PULS ry

JÄMIJÄRVI PERUSPALVELUKESKUS
ke 20.11.
klo 12.00 – 16.00
ma 25.11. klo 08.00 – 11.30
Muuna aikana ajanvaraus etukäteen puh.
040 652 4340.
PERUSPALVELUKESKUS AVOINNA
ma-to 8-16, pe suljettu
Lasten, koululaisten ja opiskelijoiden
influenssarokotukset hoitaa oma terveydenhoitaja
ajanvarauksella. Ajanvaraus omalta
terveydenhoitajalta.
Raskaana olevat saavat rokotteensa äitiysneuvolasta.
Ajanvaraus omalta terveydenhoitajalta.
Työterveyshuolto hoitaa sopimustensa mukaisesti
influenssarokotuksia työpaikoilla tai toimipisteessään.
Kotihoidon asiakkaat rokotetaan kotihoidon
toimesta.
Muutkin henkilöt voivat pienentää sairastumisriskiään
ottamalla influenssarokotteen itse maksaen. Reseptin
saa ilman lääkärissäkäyntiä ottamalla yhteyttä
peruspalvelukeskukseen.
THL suosittelee ottamaan rokotuksen marrasjoulukuun aikana. Suojan syntymiseen menee noin 2
viikkoa. Suurin osa rokotteen ottaneista välttyy
influenssalta. Jos rokotettu saa influenssan, on tauti
yleensä lievempi ja toipuminen nopeampaa.
ENNAKKOTIETONA: JÄMIJÄRVEN
PERUSPALVELUKESKUS ON SULJETTUNA
vkot 52 ja 1. Huomioithan reseptien uusinnat ja
hoitotarvikkeiden riittävyyden ajoissa.

To 7.11 . klo 10 Toivontupa, ”kolmet tutut kasvot
menneitä muistellen” Eija, Kaija ja Kirsti
srk kodilla
Su 10.11. klo 16 Isänpäivän sanajumalanpalvelus,
Rainerma, Havi
Ti 12.11. klo 14 Joulunlapsi -keräyksen
pakettitalkoot srk-kodilla.
Lahjoitustavaraa voi tuoda jo etukäteen
Sailalle tai Virpille. Lahjan saajat ovat
Euroopan vähävaraisia 2-14 v. lapsia.
Paketteihin laitetaan uusia tavaroita:
lelu, vihko, penaali jossa on lyijykyniä,
puuvärit, pyyhekumi ja viivoitin,
villasukat, käsineet, päähine,
pitkähihainen paita, palasaippua, kampa
ja hammasharja. Halutessasi voit tehdä
koko laatikon itse, jolloin laatikoita voi
hakea Sailalta p.040-8049643
Ke 13.11. klo 13 Raamattu- ja rukouspiiri,
srk kodilla, Karvonen.
Klo 18.30 Heikin kerhon (gosbel-kuoro)
harjoitus vanhassa pappilassa
To 14.11. Klo 14.30 Hopearinteen hartaus
Kuuskoski
Su 17.11. klo 10 messu, Karvonen, Havi
Ke 20.11. klo 18.30 Enkelikirkko yhteistyössä
MLL:n ja Tykköön koulun kanssa
Su 24.11. klo 10 messu, Karvonen, R. Raikaslehto
Ke 27.11. klo 13 Raamattu- ja rukouspiiri,
rk-kodilla, Karvonen
klo 18.30 Heikin kerhon harjoitus
vanhassa pappilassa.
To 28.11. klo 10 Toivontupa srk-kodilla
"Kokonainen ihminen", fysioterapeutti
Sirpa Ervelä
Su 1.12. klo 10 perhemessu, Karvonen, Havi,
Partio

Partiolippukunta Jämijärven
Miilunvartijat myy perinteistä
Jämijärven Joulu -lehteä
Jämijärven kunnan keskustan alueella ovelta ovelle
lauantaina 30.11. . Lehden hinta on 7 €, maksu
käteisellä.
Jos haluaisit lehden keskustan ulkopuolelle kotiin
toimitettuna, ole yhteydessä Marita Hakalaan
puh. 0400 258 267 ja sovi toimituksesta.
Lisäksi lehtiä on saatavilla Jämijärvellä K-Marketista,
Kukkakaupasta ja Jämin Lomahotellilta, sekä
Suurimaan Kyläkaupasta, Kankaanpään ja Ikaalisten
kirjakaupoista sekä Kovelahden Kyläkaupasta.
Lehdessä on jälleen terveisiä partiotoiminnasta,
seurakunnasta ja kunnan tapahtumista, kertomuksia
vanhoista asioista sekä tietenkin kuva-arvoituksia.
Ostamalla lehden tuet paikallista nuorisotoimintaa!

JÄMIJÄRVEN MIILUNVARTIJAT 35 V.
Vietämme sunnuntaina 1.12.2019
seurakuntakodilla perhemessun jälkeen
Miilunvartijoiden 35-vuotisjuhlaa kahvien
merkeissä.
Tervetuloa!

JÄMIN JOULUKYLÄ 2019
Avoinna

Torstaisin klo 9.30 Avoin päiväkerho
vanhassa pappilassa.

Papin päivystys
torstaisin vanhassa pappilassa klo 15-17
0408049641 Taina Karvonen taina.karvonen@evl.fi

Kirkkoherraehdokkaat Anna-Kaisa
Hautala ja Mika Kyytinen vierailevat
Jämijärven seurakuntakodissa ke 4.12.
klo 18.00. Kahvitarjoilu.

la 14.12. klo 10 – 16
su 15.12. klo 11 – 16
Myyntipaikoista voi tiedustella
Jarmo Lehtilä puh. 044 595 3636 tai
Liisa Leinonen puh.044 502 5770
TERVETULOA!

