JÄMIJÄRVEN KUNNAN KUNTATIEDOTE
3/2020

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

A.OPPILAIDEN KOULUUN
ILMOITTAUTUMINEN

Kuntatiedote 4/2020

Aineiston viimeinen jättöpäivä 27.3.2020
Voit jättää aineiston
• sähköpostilla, osoitteelle jamijarvi@jamijarvi.fi
• soittamalla tai tekstiviestillä p. 040 769 9189
Seuraava kuntatiedote ilmestyy 2.4.2020

KIRJASTO

Oppivelvollisuuden suorittaminen alkaa sinä vuonna, jonka

kuluessa lapsi täyttää seitsemän vuotta. Syksyllä 2020
aloittavat koulunsa vuonna 2013 syntyneet lapset sekä
muut oppivelvolliset lapset, jotka syksyllä ovat
aloittamassa koulunkäynnin Jämijärvellä.
Ilmoittautumislomake jaetaan nykyisille
esiopetusoppilaille esiopetuspaikassa ja muut
koulutulokkaat saavat lomakkeen sivistystoimistolta sekä
kunnan nettisivuilta
jamijarvi.fi/kunta/palvelut/sivistystoimi/lomakkeet.
Lomakkeet on toimitettava viimeistään
ti 10.3.2020 mennessä sivistystoimistoon.
Mahdolliset lisätiedustelut A-kohtaan Ritva Mäkinen puh.
040-7699 184
***
B. ESIOPETUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN
Esiopetus järjestetään Pääskyn päiväkodin Tykköön
toimipisteellä. Esiopetukseen ilmoitetaan vuonna 2014
syntyneet lapset. Kuljetus järjestetään alkuopetuksen
kuljetusperusteiden mukaan.
***
C. LASTEN VARHAISKASVATUSPAIKAT 1.8.2020 ALKAEN
haettavina.
Varhaiskasvatukseen haku koskee kunnalliseen
varhaiskasvatukseen tulevia uusia lapsia.
***
D. KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään
Pääskyn päiväkodin Tykköön toimipisteellä. Toiminta on
tarkoitettu 1-2 luokan oppilaille sekä kaikkien
vuosiluokkien erityisopetukseen otetuille tai siirretyille
oppilaille.
Esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen ilmoittautumis/
hakemuslomakkeen saa Pääskyn päiväkodin
toimipisteiltä, sivistystoimistolta sekä kunnan
nettisivuilta
jamijarvi.fi/kunta/palvelut/sivistystoimi/lomakkeet.
Hakemuksia otetaan vastaan edellä mainituissa paikoissa
ti 10.3.2020 saakka.
Lisätietoja B-D kohtiin antavat: Varhaiskasvatusjohtaja
Leena Peurala
puh. 050- 5776 323 tai esikoulunopettaja
Marjo Leikkola puh. 040 -5481 581.
Sivistyslautakunta

Kolmostietä kylille hankkeen infotilaisuus
Luomajärven kievarissa 1.4.2020
klo 17.30 kahvi ja 18.00 alkaa itse tilaisuus.
TERVETULOA kaikki asiasta kiinnostuneet!
Ilmoittautuminen Kirsi Leppihalme
27.3. mennessä puh. 040 769 9183

Pääsiäisen poikkeusaukiolot
to 9.4. auki 10 - 15
pe 10.4. suljettu
ma 13.4. suljettu
Valokuvanäyttely: Niina Rantalahden maskeeraustöitä
24.2. - 20.3.
Työt ovat esillä kirjaston vitriinissä.
Maksujen tehostettu perintä alkaa ma 16.3.
Satakirjastot perivät kertyneitä maksuja tehostetusti
vuosittain.
Kaikki 16.3.2020 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
Palvelun osoite: satakirjastot.emagz.fi
Palveluun kirjaudutaan samoilla tunnuksilla kuin
verkkokirjastoon.
Muista myös kirjastossa luettavat e-lehdet! Voit lukea
monia sanoma- ja aikakauslehtiä kirjaston laitteilla tai
kirjaston verkossa.
Maaliskuun lukupiiri ke 18.3. klo 16 - 17.30
Voit esitellä itse valitsemasi kirjan tai lukea Mika Waltarin
Sinuhe egyptiläisen osan 2. Ohjaajana Marita Frigård.
Tervetuloa uudetkin lukupiiriläiset!
Kirjastokino-palvelu käytössä jatkossakin
Kirjastokino-palvelussa on tarjolla koti- ja ulkomaisia
elokuvia ja dokumentteja. Palveluun kirjaudutaan
osoitteessa kirjastokino.fi kirjastokortin numerolla ja PINkoodilla. Valitse kirjastoksi Satakirjastot.

Cellarin aukioloajat
tiistaisin klo 17-21
torstaisin klo 13-18
perjantaisin klo 18-22
lauantaisin klo 18-22
SEURAAVA YÖKAHVILA
pe 6.3. klo 18-24, mukana menossa PULS

Punaisen Ristin Jämijärven osaston
"Kämpällä" avajaiset
ja tapaturmapäivään liittyviä tietoiskuja,
toiminnan esittelyä yms perjantaina
13.3.2020 klo 14 alkaen iltaan asti. Osoite on
Jämijärventie 29 C 16 (kerrostalon toinen
kerros).
Tervetuloa kakkukahville
ja
tutustumaan toimintaamme!
Punaisen Ristin Jämijärven osaston
sääntömääräinen kevätkokous
maanantaina 30.3.2020 klo 17.30 Kämpällä,
os. Jämijärventie 29 C 16 (toinen kerros).
Kokouksessa käsitellään kevätkokoukselle
määrätyt asiat.
Tervetuloa kaikki jäsenet!
Hallitus

Yksityistie seminaari
to 19.3. klo 15:00 -19:00
Kankaanpään kuntoutuskeskus
Ohjelma:
- kaapelin asennus tiealueelle, ohjeet tiekunnalle
sopimuksen tekoon
- tiekunnan ilmoitukset digiroadiin ja
yksityistierekisteriin
- miksi tiekunnalle oma y: tunnus
Tauko / kahvitarjoilu
- tien kuntoarvio ja kantavuuden mittaus
- tiekunnan hallinto ja yksityistielaki
- ohjeita tieyksiköintiin
- valtion tuet yksityisteiden perusparantamiseen

Jämijärven sotaveteraanit ja
kannattajajäsenet
Vuosikokous osuuspankilla
to 12.3.2020 klo 14.00
Sääntömääräiset asiat ja kahvitarjoilu
Tervetuloa
Johtokunta

HUOM!
KUNTOSALIOHJAUKSET ELÄKELÄISILLE
jokaviikkoisia
Yleensä parillisilla viikoilla TIISTAISIN ja parittomilla
viikoilla KESKIVIIKKOISIN
klo 9.00-10.30 seuraavasti:
KE 11.3.
KE 8.4.
TI 28.4.

TI 17.3.
TI 14.4.

TI 31.3
KE 22.4.

HUOM! Kuntosali (kunnantalon alakerrassa) on
ilmainen jämijärveläisille eläkeläisille
ma - su klo 6.00 - 15.00 välisenä aikana.
Ohjaaja
Marita Frigård
045-8437477

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

Tilaisuus on maksuton.
ilmoittautuminen 16.3. mennessä:
www.metsakeskus.fi/tapahtumat tai
puh. 050 3289017

Kahilaluoman yksityistien
tiekunnan yleinen kokous
ma 23.3.2020 klo 19.00
Profil-Listan toimistolla
(Kyläkeskus 1)
Tervetuloa!
Hoitokunta/Tapio Kemi
puh. 0500335017

Tervetuloa!
Jämijärven Työväenyhdistyksen
sääntömääräinen kevätkokous
Torpalla 22.3 klo 16.00.
Kokouksen alussa kansanedustaja Heidi
Viljanen kertoo eduskuntavuodestaan,
päivän polttavista aiheista ja vastaa
kysymyksiin.
Tervetuloa!
Jämijärven Työväenyhdistyksen hallitus

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.
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.

P.S. Onhan Sahdin SM la 8.8.2020 jo
kalenterissasi? Talkoolaisia kaivataan mukaan vielä
lisää!

Nuorisoteatterin suosittu IMPROILTA
pe 20.3. klo 18-19.30
POP Pankin kerhohuoneella (Jämijärventie 22,
käynti takapihan kautta) Tule mukaan kannustamaan taitavia
nuoriamme! Vapaaehtoinen kannatusmaksu.

Sääntömääräinen kevätkokouksemme
pidetään ma 20.4.2020 klo 17 Raharinteellä,
Kipinäkellarissa (Koulutie 2, kirjaston alakerta,
Jämijärvi). Esitellään tulevia toimintoja. Mahdollisuus
ostaa kotiseututuotteita tai tutustua arkistoon. Nähtävillä
myös kunnanjohtajana toimineen Pekka Reiton 80-90 -luvun
vaihteessa Jämijärvestä keräämät lehtileikekansiot.
Tervetuloa!

Kirjaston kesänäyttely
Keräämme jälleen kesänäyttelyn Jämijärven kirjastoon
juhannuksesta elokuulle. Tämän vuoden aiheena on
kiiltokuvat, paperinuket, ystäväkirjat sekä muut. vastaavat
kouluajan muistivihot. Ota yhteyttä Lelleen, jos sinulla olisi
aineistoa näyttelyyn. Viestillä saat paremmin kiinni,
leena.saloniemi@centrum.cz, 040 7663 663

Kotiseuturetki tulossa elokuulle tuttuun tapaan
päiväretkenä. Tarkempi ohjelma myöhemmin,
mutta laita jo päivä muistiin eli la 22.8.

Ikaalisten kansalaisopisto
Kevätnäyttely Jämijärven keskuskoululla sunnuntaina
26.4. klo 12-16.
Huhtikuussa pidetään myös Villiruokakurssi: Älä vihaa
rikkaruohoja, syö ne. Muista varmistaa paikkasi
ajoissa, kurssinumero on 810211, tarkemmat tiedot
www. opistopalvelut.fi/ikaalinen tai opiston
toimistosta p. 044 730 1398.

⛷ Jämijärven Miilunvartijoiden
laskettelureissu Himokselle
la 28.3.🏂
Ilmoittautuminen 1.-8.3.
HUOM. Vain täysi-ikäinen voi ilmoittaa osallistujan
mukaan!
Osallistumismaksu (hintaan sisältyy bussi, hissiliput
ja ruoka): 7-11 v 35 €, yli 11 v 50 €.”Turisti aikuinen”
25 € (ei laskettele). Alle 7 v on ilmainen.
Välinevuokra maksetaan itse.
Jos tulee kysyttävää, ota yhteyttä matkanjohtajaan:
Iida Voutilainen, 0509128989⛷
Ilmoittatumislinkki: http://kuksaan.fi/33603

Jämijärven kappeliseurakunta
To 5.3. klo 10 Toivontupa srk kodilla, ”Terveisiä
Jakutiasta” Kylväjän aluekoordinaattori Jarmo MäkiMikola
Su 8.3. klo 10 messu kirkossa, Karvonen, Havi
To 12.3. klo 18.30 Kinkerit seurakuntakodilla,
Karvonen, Havi
La 14.3. klo 10-16 Tivolitapahtuma Move Areenalla
Su 15.3. klo 10 messu kirkossa, kummikirkko,
Karvonen, M.Raikaslehto. Messun jälkeen tarjoilua ja
yhteistä puuhaa seurakuntakodilla.
18.3. klo 13 Raamattupiiri srk kodilla.
klo 18 Riparilauluilta srk kodilla. Lauletaan nuoren
seurakunnan veisuja rippikoululaisten ja Heikin Kerhon
kanssa.
19.3. klo 18-20 Donkkis! Toiminnallinen ilta
alakouluikäisille vanhassa pappilassa

Su 22.3. klo 10 messu kirkossa, Tom Nyman, Havi
To 26.3. klo 10 Toivontupa srk kodilla, Eläkeliitto
ohjelmoi!
klo 18.30 Kinkerit seurakuntakodilla, Karvonen, Havi
Su 29.3. klo 10 messu kirkossa, Karvonen; Havi.
Messun jälkeen Jämijärven kappeliseurakuntalaisten
yhteissyntymäpäivät 70- ja 75 vuotta täyttäville
seurakuntakodilla.
Su 5.4. klo 10 messu kirkossa, Karvonen, Havi
8.4. klo 9.30 Ristin tie lapsille, pääsiäisen tapahtumia
näytelmän muodossa, kirkossa
8.4. klo 18.30 Ristin tie, pääsiäisen tapahtumia
näytelmän muodossa, kirkossa
Torstaisin vanhassa pappilassa
klo 9.30 Avoin päiväkerho
klo 15-17 Papin päivystys

MAALISKUUSSA 2020
KASEVALLA
Taipaleenkatu 5,
Kankaanpää
Maanantaisin
•
Tuolijumppa klo
10-10.45
Tiistaisin
• Kaikille avoin vesijumppa
Kuntoutuskeskuksella klo 11-11.45
(Ei ilmoittautumista)
Keskiviikkoisin
• Tuolijumppa klo 10-10.45
• Yhdessä liikkuen ryhmä päiväaikaan ehtivälle
klo 13-14
Ryhmässä kokeillaan erilaisia
liikuntamuotoja ja vietetään aikaa yhdessä.
• Hyvis-illat (yhdessäoloa ja ystäviä)
klo 16-18.30
• Sosiaaliasiamies paikalla 18.3. klo 12-15
• Yhteislaulu -ilta Kasevalla 11.3. klo 18.30
Torstaisin
• Neulekahvila klo 12-14
Toteutamme yhdessä rupatellen, virkaten
ja kutoen, pipoja, sukkia, turvalonkeroita
yms. lahjoitettavaksi. Omia tarvikkeita
mukaan.
• Bingo (palkinnot kierrätystuotteita)
to 12.3. ja to 26.3. klo 15
• Erityisnuorten -ryhmä Turbo klo 17-18
Perjantaisin
• Raamattupiiri 3.3. ja 20.3. klo 10
• Kaikille avoin vesijumppa Uimahallilla klo 1414.45 (Ei ilmoittautumista)

Paikalla tietotekniikan tukihenkilö,
joka auttaa älylaitteiden ja netin käytössä
ma - to klo 10-14.
Ota yhteyttä:
Pirjo 040 771 7425,
tsto.kaseva@gmail.com
Jerina 044 761 1302,
ohjaaja.kaseva@gmail.com

ELÄKELIITTO
Kevätkokous TIISTAINA 10.3. klo 13.00
Osuuspankilla.
Tarinapäivä TIISTAINA 10.3. klo 14.00
Osuuspankilla.
Tietoviisas- ja karaokekarsinta ti 24.3. klo 13.00
Tykköön kylätalolla.
Toivontupa to 26.3. klo 10.00 Eläkeliiton
ohjelmaa.
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

Mielenterveyden ensiapu 1 – koulutus
6.-7.3. klo 9-16 Kasevalla
Tervetuloa oppimaan mielenterveydestä ja sen
edistämisestä.
Koulutus on maksuton. Ilmoittauminen
Koulutus on tarkoitettu omaistaan hoitavalle tai itse
vammautuneille henkilöille
Tule avuksi, ole iloksi
Vapaaehtoistyö- ja avustajakoulutus 9.-12.3. Koulutus
päivittäin Kasevalla klo 10-15.30
Aiheina mm. vapaaehtoistyö sekä näkö- ja
liikuntavammaisen avustaminen. Kurssi sisältää
käytännön harjoituksia. Kurssi on maksuton, aiempaa
kokemusta ei vaadita.
Viestintää ja varanhankintaa, koulutus
yhdistyksille 17.3. klo 17.30-19.30 Kasevalla
– Sosiaalisen median mahdollisuudet
yhdistystoiminnan tukena
Toimisto avoinna ma - to klo 10-15

Heinäkuussa 5.-19.7 Jämin Kesäteatterissa
Rakkautta Terassilla.
Kiinnostaako sinua talkootyöt teatterilla?
Ota yhteyttä
Miiaan 045 639 81 46.
Lisätietoja näytöksistä
www.kulttuurijami.weebly.com

