
JÄMIJÄRVEN KUNNAN KUNTATIEDOTE 2/2020 
Joka talouteen Jämijärvellä jaettava kunnan tiedote 

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

etunimi.sukunimi@jamijarvi.fi 

 

Kuntatiedote  3/2020 
Aineiston viimeinen jättöpäivä 28.2.2020 

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

Seuraava kuntatiedote ilmestyy 5.3.2020 

 

KIRJASTO 
 
Näyttely kirjastossa:  
Helmi Koiviolan grafiikkaa 13.1. - 13.2.2020 
 
Tulossa näyttely:  
Niina Rantalahden maskeeraustöitä 24.2. - 20.3. 
Työt tulevat esille kirjaston vitriiniin. 
 
Maksujen tehostettu perintä alkaa ma 2.3. 
Satakirjastot perivät kertyneitä maksuja tehostetusti 
vuosittain.  
Kaikki 2.3.2020 mennessä muodostuneet maksut on 
maksettava, jotta lainausoikeus säilyy. Kirjaston maksut voi 
maksaa käteisellä kirjastossa tai verkkomaksuna 
verkkokirjastossa. Jos joudut lainauskieltoon tehostetun 
perinnän vuoksi ja maksat verkossa, muista ilmoittaa 
kirjastoon.  
 
Nyt voit lukea kymmentä e-lehteä kotona 
Osoitteessa satakirjastot.emagz.fi voit lukea omalla 
laitteella seuraavia e-lehtiä: Alibi, Hymy, KotiAarre, Kotiliesi, 
Kotivinkki, Suomen Kuvalehti, Tekniikan Maailma, TM 
Rakennusmaailma ja Viherpiha. Kaksplus-lehdestä 
luettavana on vuoden 2019 numeroita. Sen tilalle on 
tulossa Maalla-lehti. Palveluun kirjaudutaan samoilla 
tunnuksilla kuin verkkokirjastoon. 
Muista myös kirjastossa luettavat e-lehdet! 
 
Helmikuun lukupiiri ke 26.2. klo 16 - 17.30 
Keskustellaan Mika Waltarin kirjasta Sinuhe egyptiläinen 
(osa 1). Ohjaajana Marita Frigård. 
Tervetuloa uudetkin lukupiiriläiset! 
 
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. 

 

Attendo Jämijärven vihkimistilaisuus 
ja avoimet ovet 

ovat torstaina 20.2 klo 12 

Tangokuninkaallinen Jouni Keronen esiintyy klo 13.30 

Tervetuloa! 

Avoin kutsu tapahtumaan julkaistaan lähempänä 
ajankohtaa Kankaanpään Seutu -lehdessä. 

 

HUOM! 
 
KUNTOSALIOHJAUKSET ELÄKELÄISILLE tulevat 
jokaviikkoisiksi 
  
Yleensä parillisilla viikoilla TIISTAISIN  ja parittomilla 
viikoilla KESKIVIIKKOISIN 
klo 9.00-10.30 seuraavasti: 
 
KE 12.2. TI  18.2. KE 26.2 
TI     3.3. KE 11.3. TI  17.3. 
TI   31.3. KE 8.4. TI  14.4. 
KE 22.4. TI  28.4. 
 
 
HUOM! Kuntosali (kunnantalon alakerrassa) on 
ilmainen jämijärveläisille eläkeläisille  
ma - su klo 6.00 - 15.00 välisenä aikana. 
 
Ohjaaja 
Marita Frigård  
045-8437477 

 
 

 

 
Lämpöiset kiitokset kahvikonsertin 12.1.2020 
kaikille esiintyjille sekä kaikille teille, jotka 
tilaisuuteen saavuitte! 
Lahjanne lähetystyölle oli upea 1.565,95 € 
 
Terttu ja Jämijärven kappeliseurakunta 

 
 

  

NAPPULAHIIHDOT 

lauantaina 29.2.2020 

Jämillä hiihtoputkessa. 

Sarjat alle kouluikäisille. 

Ilmoittautuminen alkaa klo 13.30  

ja kisat klo 14.00. 

Tervetuloa kannustamaan pieniä hiihtäjiä! 

Mehu ja keksi tarjoilu! 

Järjestää MLL Jämijärvi 

mailto:jamijarvi@jamijarvi.fi


Jämijärven kappeliseurakunta 

Kirkkoherranvaali 
9.2.2020 Jämijärven kirkossa.  

Äänestys alkaa messun jälkeen klo 20 asti. 
 

 

To 6.2.   klo 09.30 Avoin päiväkerho, 

               klo 15 Papin päivystys, vanha pappila  

Su 9.2.   klo 10 Messu Jämijärven kirkossa  

               Karvonen, Havi 

To 13.2. klo 9.30 Avoin päiväkerho, vanha pappila  

               klo 10 Toivontupa, seurakuntakodilla, 

               yhteisvastuukeräys, arpajaiset 

               klo 15-17 Papin päivystys, vanha pappila  

Su 16.2.  klo 10 Messu Jämijärven kirkossa  

               Karvonen, M.Raikaslehto 

Ke 19.2. klo 13 Raamattupiiri, seurakuntakoti  

               klo 18.30 Heikin Kerhon harjoitus vanha pappila  

To 20.2. klo 15-17 Papin päivystys, vanha pappila  

Su 23.2.  klo 10 Messu Jämijärven kirkossa  

               Jaakko Rainerma, Havi 

To 27.2.  klo 09.30 Avoin päiväkerho, vanha pappila  

To 27.2.  klo 15-17 Papin päivystys, Seurakuntakoti  

Su 1.3.    klo 10 Messu Jämijärven kirkossa Karvonen,  

 Havi, Kirkkokuoro,  

               klo 14 Sanajumalanpalvelus Vauvakirkko  

Ke 4.3.   klo 13 Raamattupiiri, seurakuntakoti  

Ke 4.3.   klo 18.30 Heikin Kerhon harjoitus, vanha pappila  

To 5.3.   klo 09.30 Avoin päiväkerho, vanha pappila  

klo 10 Toivontupa, seurakuntakodilla, "Terveisiä  

Jakutiasta!", Kylväjän aluekordinaattori Jarmo 

Mäki-Mikola 

To 5.3.   klo 15.00 Papin päivystys, vanha pappila  

Su 8.3.   klo 10 Messu Jämijärven kirkossa  

               Karvonen, Havi 

              klo 16 Iltalamppu tilaisuus, Jämijärven srk-koti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palokosken kyläyhdistys ry:n kevätkokous 
 
pidetään kodalla 25.3.2020 klo 18 alkaen. 
Käsittelyssä sääntöjen määräämät asiat ja lisäksi 
yhdistyksen sääntöjen päivittäminen. 
 

Tarjolla iltapalaa. 
 

Tervetuloa! 
 
Palokosken kyläyhdistys on mukana somen maailmassa eli 
käypä kurkkaamassa ja tykkäämässä Facebook-sivuja. 
Laitamme sinne jatkossa tiedotteita, kutsuja ja muuta 
yhdistyksen asiaa. 
Jatkossa somenäkyvyys lisääntyy, seuraile! 

 

 

Teatterimatka Nokialle 

Nokian teatterissa esitetään suosittua näytelmää 

”Linnaisten kartanon vihreä kamari” ja sinne lähdetään 

la 7.3. klo 15 alkavaan näytökseen. Ennen esitystä käydään 

syömässä paikallisessa ravintolassa.  

Matkan hinta on 48 € ja se sisältää lipun ja ruokailun, 

matkan maksaa yhdistys. Lähtö on klo 11.45 Nesteen 

pihalta, ilmoittautuminen 14.2. mennessä  

puh. 0400 216374/Riitta. Mukaan voi lähteä myös ei-jäsenet 

Jämijärven Eläkkeensaajat 

 
 
Kotiseutukupposet Jämijärven kirjastossa 

 
Tervetuloa Jämijärvi-Seuran kotiseutukupposille Jämijärven 

kirjastoon  
ma 17.2. klo 17-18.30  

sekä ma 24.2. klo 17-18.30. 
Olit sitten uusi jämijärveläinen, tänne muuttoa 
suunnitteleva tai vaikka jo 100-vuotta paikkakunnalla 
asunut, olet tervetullut! 
Kotiseutukupposissa on tarkoitus kertoa sinulle Jämijärven 
nykyisiä mahdollisuuksia, vinkata kivasta tekemisestä (myös 
muustakin kuin Jämijärvi-Seurasta:)) tai sitten vaikka 
muistella historian helmiä kotiseutumme aarteista. 
  
Pääset halutessasi tutustumaan kotiseutuarkistoon, 
esittelemme sinulle kotiseudustamme kertovaa 
kirjallisuutta ja muita olemassa olevia materiaalejamme, 
voit vaikka tuoda omia muistojasi Jämijärvestä 
kuvattavaksi/tallennettavaksi arkistoon ym. 
Tuoreehkoille tai jämijärveläisiksi haluaville yritämme antaa 
ymmärrettävää ja ajantasaista tietoa tarjolla olevista 
harrastuksista, palveluista ja mahdollisuuksistamme. 
Tiedämme, että näihin asioihin liittyy paljon hiljaista tietoa, 
kun ”kyllähän kaikki tietää, missä on paikka X sekä kuka on 
henkilö Y”.  
 
Kuulisimme myös mielellämme, missä te uutena näkisitte 
meillä mahdollisuuksia tehdä toisin ja paremmin.  
 
Eli kupposten ohjelma on hyvin vapaa, paikalle saapuvat 
määrittelevät alkuillan aiheemme. Keskusteluja voidaan 
käydä suomeksi tai englanniksi. Varoituksena: kupposten 
äärellä voi Jämijärven kotiseuturakkauden kärpänen päästä 
puraisemaan :)!  
Ja nimensä mukaisesti tarjolla jutustelun parissa lämmintä 
juotavaa!  
 
Lisätietoja Lelleltä, leena.saloniemi@centrum.cz,  
puh. 040 7663 663 ja viestillä tavoittaa varmimmin 
 

Avoimet Pihat tulevat vauhdilla! 
LA 13.6.2020 on jälleen mahdollista osallistua koko kylän 
laajuiseen Avoimet Pihat tapahtumaan.  
 
Lähde mukaan olit sitten yritys, yhdistys, kaveriporukka tai 
yksityishenkilö. 

mailto:leena.saloniemi@centrum.cz


  
Tavoitteenamme on kerätä jälleen monia erilaisia 
mielenkiintoisia vierailukohteita. 
  
Voit pitää mm. autotallissasi tai terassillasi  
Pop UP kahvilaa tai ravintolaa, kirpputoria, askartelupajaa, 
yrityksessäsi avoimia ovia, seikkailupolkua, lasten peuhulaa, 
herkkumyymälää, perennanvaihtopistettä, jakaa 
puutarhaunelmiasi, esitellä vanhoja työtapoja tai vaikka 
tekemääsi remonttia. Mitä uniikimpi idea, sen 
houkuttelevampi. Mahdollisuuksia on monia, mielikuvitus 
vain liikkeelle!  
Aikaisemmin meillä on ollut vaikka mitä,  
KIITOS siitä edelleen!  
 
Tapahtuma voi olla avoinna vain pari tuntia tai sitten vaikka 
koko päivän klo 00-23.59 välillä, nyt saat siis itse määritellä 
täysin päivän aukioloaikasi.  
 
Osallistumismaksu pisteiltä 10 €. Tapahtumasta tulee 
pienet lehtimainokset (Oiva ja Kpään Seutu), 
ilmoitustaulumainontaan, Google Maps kartta sekä 
jokainen piste saa myös 5 kpl paperisia karttoja yhtenäisten 
kylttien ja infopakettien kera itse lähempänä tapahtumaa. 
Karttoja on saatavissa myös tulostettavina versioina 
kotisivuiltamme www.jamijarviseura.fi sekä niitä viedään 
myös muutama kirjastoon, mistä voi oman kopionsa käydä 
lunastamassa kirjaston kopiohinnalla (saatavilla noin viikkoa 
ennen tapahtumaa) JA tietenkin resurssien mukaan aina 
jotain somemainontaa! Muista myös itse mainostaa ja 
miettiä vaikka joitain hauskoja huomiota herättäviä 
lisäopasteita.  
 
Ja ellet itse pistettä tällä kertaa mukaan saa, niin muista 
sitten vierailla muiden luona!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lähdetään joukolla kiertämään kylää! 
 
Ilmoita kohteesi Lellelle viimeistään 29.5. mennessä; 
leena.saloniemi(at)centrum.cz tai 
puh. 040 7663 663.  
Ilmoittautumisessa anna vähintään seuraavat tiedot: 
nimesi, puhelinnumerosi, kohteesi tarkka osoite, 
aukioloajat, muutamalla houkuttelevalla sanalla mitä 
kohteessasi tapahtuu.  
 
Etsinnässä myös tilaa nuorten pakohuoneelle kesäkaudelle 
05-09/2020. Vaatimuksena tiloissa sähköt ja wc. Vinkkaa 
Lellelle, mitä sinulla olisi meille tarjota! 
 
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, tuotemyyjätehtäviä tarjolla 
 
Paketti 4: Avoimet pihat 13.6.2020 pisteen järjestäjä. 
 
Lisätietoja Lelleltä 
 

                            ELÄKELIITTO 
  
                            Kivitippuun  su 9.2.- ti 11.2. 
                            hotelli maksetaan perillä ja matka  
                            autossa. 
                            Lähtö Nesteeltä klo 11.30. 
                            Mennään Kuusijoki-Parkano, 
                            Tykköön kylätalolla pysähdytään. 
  
                            Helmikuun tarinapäivä ja   
                            Eläkeliiton 50-vuotisjuhla 
                            ke  26.2. klo 13.00 Tykköön 
                            kylätalolla. Kakkukahvit ja 
                            katsomme pääjuhlan suorana    
                            lähetyksenä Finlandia talolta. 
  

    Piirin järjestämä teatteri Poriin      
    pe  24.4. klo 13.00, Mannerheim   
    ja saksalainen suudelma.  
    Lippu 20 €, kahvi 7 € +matka.  
    Ilm. su  15.3. mennessä Seija  
   puh. 0407169678 

 

http://www.jamijarviseura.fi/


Ikaalisten kansalaisopisto 

Jämijärven osasto 
 

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

Kevyesti matkailuranskaa kevätkurssilla 

/Jämijärvi    120510 

Jämijärven keskuskoulu, taideluokka 

Outi Karttunen 

Kurssimaksu 45,00 €   

Oletko aina haaveillut matkasta Ranskaan, mutta et 

ole uskaltanut yksin lähteä matkaan kielitaidon 

puutteen takia?  

Ikaalisten Ranska-Suomi yhdistys, samoin kuin 

kansalaisopiston Matkailuranskan kurssi täyttävät 10 

vuotta ja juhlan kunniaksi Matkailuranskan kurssille 

osallistuville tarjotaan mahdollisuus osallistua Nizzan 

matkalle kurssin päätteeksi kesäkuussa 2020. 

Kurssilaisilla on mahdollisuus osallistua matkan 

suunnitteluun, mutta toki kurssille voi osallistua myös 

ilman matkaan sitoutumista.  

Kurssilla keskitytään matkailijan tarvitsemaan 

sanastoon käytännönläheisesti kielioppia 

pänttäämättä. Opitaan paljon ruokasanastoa ja 

ranskan kielen ääntämistä sekä myös ne tärkeimmät 

kohteliaisuusmuodot ja fraasit, joita matkailija 

tarvitsee pärjätäkseen.  

Kurssilla on mukana myös paljon kulttuuritietoa 

Ranskasta sekä hyviä vinkkejä matkailijalle. Tervetuloa 

mukaan, vaikka et osaisi sanaakaan ranskaa!  

Tarvittaessa kurssilla on kaksi tasoryhmää eli vasta-

alkajat sekä kieltä kertaavat. Kurssi on siis avoin 

kaikille ranskan kielestä ja kulttuurista kiinnostuneille. 

Mukana on paljon arkikielen puheharjoituksia 

leppoisasti ranskalaisittain yhteisen pöydän ympärillä.  

HUOM.! Kielikurssille osallistuminen ei edellytä 

matkaan sitoutumista ja matkalle voi osallistua myös 

ilman kielikurssia.  

Kursseja on tarjolla Jämijärvellä ja Ikaalisissa, sekä 

yhteinen matka molemmille kursseille (=sillä 

varauksella, että matkalle lähtijöitä on tarpeeksi). 

Sama ohjelma molemmissa eli jos joku kurssipäivä jää 

väliin, voit paikata sen naapurikunnassa.  

Matkakohteina alustavasti Nizza, Monaco, Antibes ja 

Saint-Paul-de-Vence. Taidetta, historiaa, upeita 

maisemia, maalaistoreja, tilavisiittejä maistiaisineen, 

shoppailua ja hyvää ruokaa. Matkaoppaana Outi 

Karttunen. Ikaalisten Ranska-Suomi yhdistys on tehnyt 

kulttuuri- ja kulinaarimatkoja eri puolille Ranskaa sekä 

ranskalaisia taidematkoja Suomessa jo 10 vuoden 

ajan. 

Kokoontumiset maanantaisin 9.3., 16.3., 

ma -ti 23.-24.3., ma 30.3. ja ma-ti 6.- 7.4.  

klo 17.00-20.00. Ilmoittautuminen 2.3.2020 mennessä 

www.opistopalvelut.fi/ikaalinen tai 

puhelimitse 044 7301 398. 

Villiruokakurssi: Älä vihaa rikkaruohoja, syö ne

 810211 

Tykköön kylätalo, Linnanperäntie 1 

Outi Karttunen 

Kurssimaksu 40,00 €  

Kurssilla tutustutaan kotipihan tuttuihin 

”rikkaruohoihin” ja niiden käyttöön ruokana ja 

rohtona: mm. voikukka, vuohenputki, poimulehti, 

mesiangervo, siankärsämö ja nokkonen. Kurssilla 

tehdään joka päivä jotain pientä syötävää siitä mitä 

ollaan Tykkööllä piha- ja peltoalueelta kerätty. 

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. 

Kesäretkeen voivat osallistua myös muut kuin 

kevätkurssille osallistuneet eli ystävän voi ottaa 

mukaan tutustumaan villiruokien maailmaan. Kurssilla 

otetaan huomioon ruokavaliot eli tarvittaessa on 

tarjolla myös täysin vegaaninen ja gluteeniton 

ruokavalio (tästä + muista allergioista ilmoitettava 

ilmoittautuessa). Ilmoittautuminen 14.4. mennessä 

www.opistopalvelut.fi/ikaalinen tai puhelimitse 044 

7301 398. 

KESÄRETKI 
Pielisen kierros 5. – 7.6.2020  

 
Nyt on hieno mahdollisuus lähteä katselemaan Itä-Suomen 
komeita vaaramaisemia! 
Reitti kulkee Varkauden kautta Joensuuhun, Lieksaan, 
Nurmekseen, Outokumpuun ja Heinävedelle. 
Tutustumiskohteita mm. Eva Ryynäsen taiteilijakoti, 
Paaterin kirkko, Ruunaankoski, Bomban talo, Outokummun 
kaivosmuseo, Valamon luostari. 
Majoitus Sokos Hotelli Kimmel Joensuussa ja  
Sokos Hotelli Koli Lieksassa. 
Matka sisältää kuljetuksen, matkanjohtajan palvelut, 
opastukset, yöpymiset, aamiaiset ja lounaat, 
Joensuun Kimmelissä saunomis- ja uintimahdollisuus. 
Matkan hinta 315 € / hlö / 2 hh  
(lisämaksu yhden hengen huoneesta 111 €). 
Ilmoittautumiset 29.2.2020 mennessä  
Rantasalon Juhanille puh. 040 085 4420 
(Ikaalisten Auto Oy/IKaalisten Matkatoimisto Oy) 
 
TYKKÖÖN SEUDUN KYLÄYHDISTYS RY 


