
JÄMIJÄRVEN KUNNAN KUNTATIEDOTE 1/2020 
Joka talouteen Jämijärvellä jaettava kunnan tiedote 

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

etunimi.sukunimi@jamijarvi.fi 

 

Kuntatiedote  2/2020 
Aineiston viimeinen jättöpäivä 31.1.2020 

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

Seuraava kuntatiedote ilmestyy 6.2 .2020

 

KIRJASTO 
 
Näyttely kirjastossa: Helmi Koiviolan 
grafiikkaa 13.1. - 13.2.2020 
 
UutisOivan digiklinikka to 16.1. klo 17 - 19 
Tule tutustumaan UutisOivan digilehteen 
omalla tai kirjaston laitteella. Opastaja tulee 
UutisOivasta. 
 
Tammikuun lukupiiri ke 22.1. klo 16 - 17.30 
Jokainen esittelee itse valitsemansa kirjan. 
Ohjaajana Marita Frigård.  
Tervetuloa uudetkin lukupiiriläiset! 
 
Varaa kevään uutuuskirjoja etukäteen 
Saat uutuuskirjat nopeammin, jos varaat ne jo 
ennen ilmestymistä. Voit varata kaikkiin 
Satakirjastoihin tilattua aineistoa ja noutaa 
varaukset Jämijärven kirjastosta. Varaaminen 
ei maksa (noutamaton varaus 1 €). Voit 
tutustua kustantajien uutuusluetteloihin 
kirjastossa. Verkkokirjastossa voit hakea 
vuoden 2020 kirjoja ja rajata haun koskemaan 
esimerkiksi aikuisten kaunokirjallisuutta. 
 
Verkkokirjastossa Jämijärvi 
oletusnoutopaikaksi 
Varausten tekeminen on helpompaa, jos 
tallennat verkkokirjaston omissa tiedoissa 
noutopaikaksi Jämijärven. Tällöin omaa 
kirjastoa ei tarvitse etsiä valikosta. 
 
Joko kokeilit Kirjastokinoa? 
Kirjastokino-palvelussa on tarjolla koti- ja 
ulkomaisia elokuvia ja dokumentteja. 
Palveluun kirjaudutaan osoitteessa 
kirjastokino.fi kirjastokortin numerolla ja PIN-
koodilla. Palvelu on kokeilussa Satakirjastoilla 
31.3.2020 asti. 

 

 

 

Lämmin kiitos Tykköön kyläyhdistyksen 
puuhaväelle suurenmoisesta avustanne 
joulujuhlajärjestelyissä! 

T. Tykköön koulun isot ja pienet 

 

AVOIMET OVET 

pe 24.1.2020 klo 10-17 
Jämijärven hakelämpölaitoksella 

os. Jämijärventie 10. 
Laitoksen vihkimisen suorittaa 

kunnanjohtaja Markus Ojakoski klo 11. 
 

Tervetuloa! 

 
 
    ELÄKELIITTO   
  
    Tarinapäivä ke 15.1. klo 14.00  
    Osuuspankilla. 
    PALAUTTAKAA kuntokortit ja  
    vapaaehtoistyön kortit. 
  
    Matka Kivitippuun  su 9.2.- ti 11.2.   
   2 vrk hinta  80 €/2vrk  tai 110 €/2vrk, jos  
   tilaa hieronnan TAI Kaustislaisen  
    jäsenkorjauksen. 
    Ilm. su 19.1. mennessä Seija 
    puh. 0407169678 
  
    Helmikuun tarinapäivä ja  
    Liiton 50-vuotisjuhla  
    ke 26.2. klo 13.00 Tykköön kylätalo. 
  
    Piirin järjestämä teatteri Poriin  
    pe 24.4. klo 13.00 
    Mannerheim ja saksalainen suudelma. 
    Lippu 20 €, kahvi 7 € + matka. 
    Ilm. Seijalle 
  

mailto:jamijarvi@jamijarvi.fi


 
KUNTOSALIOHJAUKSET ELÄKELÄISILLE 
  
Yleensä parittomalla viikolla klo 9.00-10.30 
 
KE 15.1, 29.1, 12.2, 26.2, 11.3. 
KE 18.3.(parillinen viikko) 
 
 
HUOM! Kuntosali (kunnantalon alakerrassa) 
on ilmainen jämijärveläisille eläkeläisille  
ma - su klo 6.00 - 15.00 välisenä aikana. 
 
Ohjaaja 
Marita Frigård  
045-8437477 

 
 

 

 Senior-jumpat alkavat joulutauon 
jälkeen maanantaina 13.1 klo: 9.00 
ja 10.00. Kevään aikana 
kokoonnumme maanantaisin 
yhteensä15 kertaa. Maksu 50 
€/kevätkausi tai 3,5 € kertamaksu. 
Ryhmän järjestää ft Sirpa Ervelä 
yhdessä Jämijärven vapaa-
aikatoimen kanssa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jämijärven Joulu -lehden kuntavisan 
oikeat vastaukset: 
 
1) Ilmajoki/Virrat 
2) Hanko 
3) Laihia 
4) Kurikka 
5) Perho 
6) Uusikaupunki 
7) Karkkila 
8) Varkaus 
9) Jyväskylä 
10) Kirkkonummi 
11) Luumäki 
12) Naantali 
13) Mustasaari 
14) Lapua 
15) Hailuoto 
16) Lieksa 
  

 

KAHVIKONSERTTI 
 

Jämijärven seurakuntakodissa  
su 12.1.2020 klo 14.  

Timo Hinttu, Sofia Palomäki,  
Ari Tamminen ja  

Heikin Kerho esiintyvät. 

 
Vapaaehtoinen kahviraha lähetystyölle 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ikaalisten kansalaisopisto 

Jämijärven osasto 

  

Kansalaisopiston kevätlukukausi on 7.1.-19.4.2020. 

Talviloma on Jämijärvellä 17.-23.2.2020 (vko 8). 

Yhteislauluillat 
Jämijärvellä/kevät                     110131 

Jämijärven keskuskoulu, 
taideluokka, 
Seppo Sjöman 
Kurssimaksu 25,00 €  

to 18.00-
19.30 
 
 

Yhteislaulua teemoilla kahvitarjoilun kera. 

Tervetuloa kaikki mukaan! Kokoonnumme 9.1., 

23.1., 6.2., 5.3., 19.3., 2.4. ja 16.4. Ei opetusta 

20.2.  

Lasten musiikkileikkikoulu 1-2 -vuotiaat 
(lapsi+aikuinen-ryhmä) 
Jämijärvi/kevät                          110132 

Pääskyn päiväkoti,  
Anne Kasittula 
Kurssimaksu 45,00 €  

ke 16.30-17.15 
 

8.1.-15.4.2020,  14 t  

Tuo lapsesi iloitsemaan ja nauttimaan musiikista. 

Laulamme, soitamme ja liikumme musiikin 

tahdissa. Opimme uusia loruja ja lauluja. 

Tutustumme myös erilaisiin rytmi- ja 

laattasoittimiin sekä opimme niiden soittotavat. 

Ryhmään otetaan 12 lasta. 

Lasten musiikkileikkikoulu 3-4 -vuotiaat 
Jämijärvi/KEVÄT       110133 

Pääskyn päiväkoti,  
Anne Kasittula 
Kurssimaksu 45,00 €  

ke 17.15-18.00 
 

8.1.-15.4.2020,  14 t  

4-vuotiaat voivat ilmoittautua kurssille 110141 tai 

110142. 

Lasten musiikkileikkikoulu 4-6 -vuotiaat 
Jämijärvi/KEVÄT       110134 

Pääskyn päiväkoti,  
Anne Kasittula 
Kurssimaksu 45,00 €  

ke 18.00-18.45 
 

8.1.-15.4.2020,  14 t  

4-vuotiaat voivat ilmoittautua kurssille 110141 tai 

110142.  

 

 

Ukulelen alkeiskurssi/kevät     110135 

Jämijärven keskuskoulu, 
taideluokka 
Jari Hiltunen 
Kurssimaksu 40,00 €  

ma 18.00-19.30 
 

13.1.-
6.4.2020,  24 t  

Tervetuloa tutustumaan iloiseen ja helppoon 

ukulelen soittoon! Kurssilla opetellaan ukulelen 

alkeita, säestystä sekä ryhmässä soittamista. 

Opettajalta saa soittimen lainaksi, mahdollista 

tilata myös opettajan kautta oma soitin (n. 70-100 

€ mallista riippuen). Kurssi ei sovellu lapsille.  

Vapaan maalauksen ja piirustuksen 
viikonloppu/Jämijärvi      110315 

Jämijärven keskuskoulu, 
taideluokka, 
Leena Järvinen 
Kurssimaksu 25,00 €  

la 10.00-14.00 
su 10.00-14.00 

 
25.-26.1.2020,  10 t  

Tule maalaamaan ja/tai piirtämään viikonlopun 

ajaksi. Voit käyttää akvarelli- ja öljyvärejä, 

akryylimaalia jne. oman valintasi mukaan. Sopii 

sekä aloittelijoille että aiemmin maalausta 

harrastaneille. Opettajalta saa hiiltä ja hiilitöihin 

sopivaa paperia, muutoin omat tarvikkeet 

mukaan. Ilmoittautuminen 20.1.2020 mennessä.  

Käsityöpaja Suurimaa               110433 

Suurimaan 
maamiesseurantalo,  
Elisa Niemi 
Kurssimaksu 30,00 €  

Joka toinen 
viikko  to 17.00-19.15 

 
16.1.-26.3.2020,  18 t  

Kurssilla tehdään monenlaisia kädentaitojen 

töitä. Ensimmäisillä kerroilla sovitaan 

kevätkauden aiheista, luvassa mm. huovutusta. 

Ilmoittautumiset 13.1. mennessä.  

Kahvipussitaiteilua ja klipsuilua/Jämijärvi 
kevät                       110436 

Jämijärven keskuskoulu, 
taideluokka, 
Leila Lepistö 
Kurssimaksu 30,00 € 

  la 10.00-12.15 
 

18.1.-28.3.2020,  18 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. 

Kokoontumiset parittomilla viikoilla. 

Ilmoittautuminen 14.1. mennessä.  

 

 



Moninaista muotoilua kotiin ja 
puutarhaan      110441 

Jämijärven keskuskoulu, 
teknisen työn luokat, 
Leena Järvinen 
Kurssimaksu 55,00 €  

ti 18.00-20.15 
 

7.1.-
14.4.2020,  42 t  

Tuunaa vanhaa tai tee uutta. Voi ideoida 

esineitä, koristeita ym. sisälle tai puutarhaan. 

Materiaaleissa löytyy valinnanvaraa eli voit 

käyttää esim. muotoilubetonia, erilaisia 

kovikeaineita, tehdä risu- tai pajutöitä jne. Voit 

tehdä myös keramiikkatöitä.  

Jooga/kevät     830126 

Jämijärven keskuskoulu, 
liikuntasali, 
Minna Tervalahti 
Kurssimaksu 35,00 €  

ma 18.30-20.00 
 

13.1.2020-
23.3.2020,  20 t  

Joogaharjoitukset lisäävät kehon liikkuvuutta, 

elinvoimaisuutta, keskittymistaitoa ja kykyä 

rentoutua. Mukaan voi ottaa oman alustan. Sopii 

kaikenikäisille, myös aloittelijoille.  

KiddieJam 3-6-vuotiaille/kevät 830128 

Jämijärven keskuskoulu, 
liikuntasali, 
Koivuniemi Marjo 
Kurssimaksu 25,00 €  

ti 18.00-18.45 
 

28.1.-
7.4.2020,  7 t  

KiddieJam tarjoaa alle kouluikäisille lapsille 

kurkistuksen eri tanssilajien maailmaan. 

KiddieJam-tanssitunnilla jammaillaan 

lajinomaisesti luovuutta ja leikkiä unohtamatta ja 

pienet tanssijan alut saavat opettajan valitsemia 

maistiaisia baletin, kansantanssin, showtanssin, 

streetlajien ja paritanssien perusteista ja 

kehittävät samalla tanssillisia perustaitojaan. 

Kokoontumiset parittomilla viikoilla. 

Esiintymiskerta sovitaan myöhemmin.  

KiddieJam 7-8-vuotiaille/kevät 830129 

Jämijärven keskuskoulu, 
liikuntasali, 
Koivuniemi Marjo 
Kurssimaksu 25,00 €  

  ti 18.00-18.45 
 

21.1.-
14.4.2020,  7 t  

KiddieJam tarjoaa kouluikäisille lapsille 

kurkistuksen eri tanssilajien maailmaan. 

KiddieJam-tanssitunnilla jammaillaan 

lajinomaisesti luovuutta ja leikkiä unohtamatta. 

Opettaja tarjoaa valintansa mukaan maistiaisia 

baletin, kansantanssin, showtanssin, streetlajien 

ja paritanssien perusteista ja samalla kehittyvät 

tanssilliset perustaidot. Kokoontumiset parillisilla 

viikoilla. Esiintymiskerta sovitaan myöhemmin.  

Villiruokakurssi: Älä vihaa rikkaruohoja, syö 
ne                        810211 

Tykköön 
kylätalo, Linnanperäntie 1 
Outi Karttunen 
Kurssimaksu 40,00 €  

ti, to17.00-20.00 
21.4.-

26.5.2020,  24 t  

Kurssilla tutustutaan kotipihan tuttuihin 

”rikkaruohoihin” ja niiden käyttöön ruokana ja 

rohtona: mm. voikukka, vuohenputki, poimulehti, 

mesiangervo, siankärsämö ja nokkonen. Niistä 

löytyy hyvä ruoka-aitta ja kotiapteekki koko 

kesäksi. Kurssilla tehdään joka päivä jotain 

pientä syötävää siitä mitä ollaan Tykkööllä 

pihasta kerätty. Kun kurssilaiset tulevat usein 

suoraan töistä kurssille, päästään heti vauhtiin 

alkusmoothien jälkeen. Puhtaat ruoka-aineet 

löytyvät heti taka-ovelta, jossa on iso villiyrttejä 

pursuva luomupelto vieressä. Ja kun yrtit 

kerätään yhdessä, oppii ne tunnistamaan 

varmasti. Kurssilla puhutaan myös yrttien 

viljelystä sekä tehdään tutustumisretki Frantsilan 

yrttitilalle myöhemmin kesällä. Kokoontumiset: 

21.4., 28.4., 5.5., 7.5., 12.5., 14.5., 19.5., 26.5. 

klo 17.00-20.00. Kurssilla otetaan huomioon 

ruokavaliot eli tarvittaessa on tarjolla myös täysin 

vegaaninen ja gluteeniton ruokavalio (tästä + 

muista allergioista pyydetään ilmoittamaan 

ilmoittautuessa). Ilmoittautuminen 14.4. 

mennessä. 

Muistathan, että ilmoittautuessasi jo syksyllä 
alkaneelle koko lukuvuoden kestävälle kurssille 
kevätlukukaudeksi, maksat vain puolet koko 
vuoden kurssimaksusta, esimerkiksi Puutyö ja 
entisöinti 42 € tai jumppa 27,50 €.  

  

Voit ilmoittautua kursseille 9.12. klo 8.30 

alkaen  www.opistopalvelut.fi/ikaalinen tai 

puhelimitse 044 7301 398. 

 
 

http://www.opistopalvelut.fi/ikaalinen

