JÄMIJÄRVEN KUNNAN KUNTATIEDOTE 4/2020

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

Koronaviruksen johdosta Jämijärven kunnassa
(tilanne 23.3.2020):












kirjasto on suljettuna toistaiseksi ja
kunnan vapaa-aika -aktiviteetteja ei
järjestetä
koulutiloja ei saa käyttää mihinkään
muuhun kuin 0-3 luokkien opetukseen
kunnan henkilöstön työmatkat ja fyysiset
tapaamiset on karsittu välttämättömään
kunnanvirasto on auki. Fyysinen asiointi
vain välttämättömissä tapauksissa. Myös
kannattaa huomioida, että työntekijät
ovat pitkälti etätöissä.
varhaiskasvatus on toiminnassa, mutta
niiden perheiden, jotka voivat hoitaa
lapsia kotona, odotetaan toimivan niin
kunnan tiloissa tapahtuva järjestöjen ja
muiden toimijoiden toiminta on
keskeytetty / keskeytetään
maaseutusihteeri on etätöissä.
Paperilomakkeet voi jättää
kunnanviraston lukittavaan
postilaatikkoon

Yrittäjien talousapu-neuvontapalvelua
p. 0295 024 880 ollaan resursoimassa lisää.
Yrittäjät saavat tilapäisen oikeuden
työttömyysturvaan. Oletettavasti tietoja saa myös
myös te-palveluista.

Kuntatiedote 5/2020

Aineiston viimeinen jättöpäivä 29.4.2020
Voit jättää aineiston
• sähköpostilla, osoitteelle jamijarvi@jamijarvi.fi
• soittamalla tai tekstiviestillä p. 040 769 9189
Seuraava kuntatiedote ilmestyy 7.5.2020

Puhelin päivystää aluksi ainakin ma – pe klo 9 – 12 ja
tilaukset toimitetaan samana päivänä, ellei kysyntä
muuta aiheuta. Tilausten osalta tarkkoja pyyntöjä ei
voida taata eikä kaikkien tilattujen tuotteiden
saatavuutta. Ensitilauksen yhteydessä tulee antaa
laskutustiedot eli nimi, osoite, puhelinnumero ja
henkilötunnus (kaupan laskutusta varten varten).
Palvelujen kysyntää on haastava ennakoida, mutta
kysyntään vastataan lisäämällä resursseja.
Ajantasaisin tieto löytyy kunnan nettisivuilla.

Yleistä asiointipalvelua hoitaa Kirsti Mansikkamäki,
p. 0500 591 772, ma-pe klo 8:30 – 15:30.
Kuntaan voi olla yhteydessä asioissa, joita ei muuten
saa hoidettua koronatoimenpiteiden johdosta.
Jämijärven apteekki (p. 02 547 1040) on järjestänyt
lääkkeiden kotiinkuljetuksen.
Jämijärven Nesteeltä on saatavissa ateriapalvelua.
P. 02 5471253, katja.tasala@jaminportti.com.

KUNNAN KESÄTYÖPAIKAT
NUORILLE VUONNA 2020
Kunta työllistää enintään kymmenen vuosina 2004 – 2005
syntynyttä jämijärveläistä nuorta kesätöihin kahden viikon
pituisiin työsuhteisiin kunnan omiin kohteisiin.

Asiointiapua koronatoimenpiteiden
johdosta Jämijärvellä

Työpaikat on tarkoitettu niille nuorille, jotka eivät ole
aikaisemmin olleet töissä Jämijärven kunnalla, eivätkä ole
saaneet kesätyöpaikkaa muualta. Mikäli em. kriteerit
täyttäviä hakijoita on enemmän kuin kymmenen,
kesätyöpaikat arvotaan hakijoiden kesken. Palkkaus on
KVTES:in tai TS:n mukainen riippuen työtehtävästä.

Jämijärven K-Market on järjestänyt ruoan
kotiinkuljetuspalvelun yhteistyössä Lions Club
Jämijärven ja Jämijärven kunnan kanssa. Palvelu on
tarkoitettu niille yli 70-vuotialle ja lapsiperheille, jotka
eivät saa asiointiaan hoidettua koronatoimenpiteiden
johdosta. Kotiinkuljetus on toistaiseksi ilmainen
palvelu ja kertaostoksen tulisi olla vähintään 20 euron
arvoinen. Ruokatilaukset maksetaan laskutuksella.

Jätä vapaamuotoinen työhakemus 24.4.2020 klo 14:00
mennessä osoitteella Jämijärven kunta, kesätyöpaikat,
Peijarintie 5 A, 38800 Jämijärvi tai jamijarvi@jamijarvi.fi.
Mainitse hakemuksessasi missä kohteessa haluat toimia ja
mihin aikaan kesästä. Töitä on tarjolla seuraavissa
kohteissa: kirjasto, tekninen toimi, päiväkoti ja vapaaaikatoimi.

Ruokatilaukset tehdään
sähköpostilla ruokatilaukset@jamijarvi.fi ja
tarvittaessa puhelimitse
numerosta 050 911 3834.

Lisätietoja: Kirsi Leppihalme, p. 040 769 9183,
kirsi.leppihalme@jamijarvi.fi

NUORTEN KESÄTYÖLLISTÄMISTUKI
JÄMIJÄRVELÄISILLE YRITYKSILLE VUONNA 2020
Jämijärven kunta myöntää hakemusten perusteella
kesätyötukea Jämijärvellä toimiville yrityksille ja yhteisöille,
jotka työllistävät jämijärveläisen vuonna 1996 -2004
syntyneen nuoren vähintään yhden kuukauden ajaksi
touko-syyskuun aikana. Työajan tulee olla vähintään
25 h/vko. Tuen suuruus on 400 €/kesätyöntekijä. Tukea
myönnetään samalle yritykselle tai yhteisölle korkeintaan
kahdesta kesätyöntekijästä.
Tukea on haettava työsuhteen päätyttyä viimeistään
15.10.2020. Tuki maksetaan yritykselle kesätyöjakson
toteuduttua palkanmaksukuittia ja työtodistusta vastaan.
Työtodistuksesta on ilmettävä työnantajan yhteystiedot,
työllistämisaika, työaika per viikko, työllistetyn nimi ja
syntymäaika.
Hakemukset toimitetaan Jämijärven kunnanvirastoon
Peijarintie 5 A, 38800 Jämijärvi tai jamijarvi@jamijarvi.fi.

KIRJASTO
Jämijärven kunnankirjasto on suljettu toistaiseksi
 Kaikki Satakirjastot ovat kiinni ainakin ma 13.4. asti


Kirjaston verkkopalvelut toimivat normaalisti ja eaineistot ovat saatavilla



Voit palauttaa aineistoa palautusluukkuun ja uusia
lainasi verkkokirjastossa tai ottamalla yhteyttä
kirjastoon



Emme peri myöhästymismaksuja sulun ajalta



Ennen sulkua saapuneita varauksia säilytetään
kirjastossa 7 vrk avaamisen jälkeen



Sulun aikana saapuvista varauksista lähetetään
ilmoitus sulun päätyttyä



Ajalle 17.3. - 15.4. osuvat eräpäivät siirretty siten,
että aikaisin eräpäivä on 26.5.



e-aineisto-ohjeita osoitteesta satakirjastot.finna.fi

Lisätietoja: Kirsi Leppihalme, p. 040 769 9183,
kirsi.leppihalme@jamijarvi.fi

VETERAANIKUNTOUTUS
Jämijärven kunnanhallitus julistaa
rintamatunnuksen omaavien henkilöiden
haettavaksi kunnan järjestämän kuntoutuksen.
Hakulomakkeita saa kunnanvirastolta.
Hakemukset tulee palauttaa 29.4.2020 mennessä
osoitteeseen Jämijärven kunta, Peijarintie 5 A,
38800 Jämijärvi. Tiedustelut:
kanslisti Sirpa-Liisa Ritakorpi puh. 040 772 9858.

Jämijärven kirjaston yhteystiedot
 puhelin
040 769 9181


sähköposti
jamijarvi.kirjasto@jamijarvi.fi



jos Jämijärven kirjastosta ei esim. sairastumisen
vuoksi vastata, voit ottaa yhteyttä Porin
pääkirjastoon (02 623 4200)

VPK Nuoriso-osasto

Jämijärvi-Seura tiedottaa:
Vallitsevan tilanteen vuoksi kevätkokouksemme
siirtyy myöhemmin pidettävään aikaan.
Tiedotamme sitten lisää.
Pakohuone toivoo pääsevänsä kuitenkin
Jämijärven kesään. Vielä ei paikkaa ole löytynyt.
Vinkkaa, jos tiedät missä voisimme nuoria
työllistää tänä kesänä.
Avoimien Pihojen valmistelu jatkuu ja toivomme,
että päivä voidaan viettää la 13.6. Tiedotamme
lisää myöhemmin. Seuraa meidän Facebook
sivuja niin pysyt nopeiten ajantasalla.
Kotiseuturetken päivä edelleen la 22.8. Saatetaan
matkailla ihan lähialueella ja tukea näin nyt
alueemme matkailu- ja kulttuuriyrittäjiä.

Koronavirustartuntojen estämiseksi nuoriso-osaston
harjoitukset on toistaiseksi peruutettu. Palaamme
asiaan, kun saamme lisää tietoa. Muistakaa hyvä
käsihygienia joka paikassa!
******************

Jämijärven Miilunvartijat
Kaikki partiotoiminta (viikkokokoontumiset, kisat,
koulutukset, tarpojien taitopäivä, ym) on PERUTTU
ainakin 15.4. asti.
*28.3. Himoksen laskettelureissu siis perutaan!*
*17.-19.4. Lpk:n yöretki perutaan*
Isommat tapahtumat (yli 500hlö) peruttu toukokuun
loppuun saakka.
Eli,
*3.5. Partioparaati peruttu!*
Tiedotamme lisää heti tarpeen vaatiessa.

Sahdin SM kisoihin ja tullut muutama
talkoolaisilmoitus. KIITOS! Kisat pidetään la 8.8.
Jämi Areenalla, vielä mahtuu mukaan
markkinamyyjäksi tai muuten vain talkoilemaan.
Kirjaston kesänäyttelyyn kaivataan kiiltokuvia,
paperinukkeja, ystävän kirjoja tms. muistokirjoja
kouluvuosien takaa. Minä kirjoitin
lempiammatikseni niihin karjakko. Mitä sinä olet
laittanut? :) Lisätietoja kaikesta antaa Lelle, 040
7663 663; leena.saloniemi@centrum.cz. Viestit
parhaiten tavoittaa!

******************

Ikaalisten kansalaisopisto
Valtioneuvoston antamien ohjeiden mukaisesti
kansalaisopiston kurssitoiminta Jämijärvellä on
keskeytetty toistaiseksi. Poikkeuksena ovat
etäopetuksena toteutettavat kurssit, joista
tiedotetaan erikseen ko. kurssien opiskelijoita.
Päivitämme tietoja myös opiston kotisivuille
Ajankohtaista-osioon: ikaalinen.fi/kasvatus-jakoulutus/kansalaisopisto/ajankohtaista

PERUUTUKSET
Jämijärven Työväenyhdistyksen
sääntömääräinen kokous on suositusten mukaan
siirretty eteenpäin. Ilmoitamme uuden kokouspäivän
myöhemmin.
Työväenyhdistyksen johtokunta
******************

ELÄKELIITTO
Kaikki tilaisuudet peruutetaan toistaiseksi.
******************

Kevätnäyttely Jämijärven keskuskoululla 26.4. on
peruttu.
Lisätietoja opiston toimistosta puh. 044 7301 398 tai
osastonjohtaja Marjut
Saarenpäältä, marjut.saarenpaa@ikaalinen.fi tai puh.
040 564 6041.

Kansalaisopistotoiminnan katkosta huolimatta
mukavia harrastushetkiä koteihin!
******************

Kolmostietä kylille hankkeen infotilaisuus
Luomajärven kievarissa 1.4.2020 peruttu

KUNTOSALIOHJAUKSET ELÄKELÄISILLE
TAUOLLA TOISTAISEKSI
******************
Ohjaaja
Marita Frigård
045-8437477

Seniorijumpat keskeytetään toistaiseksi !

Jämijärven kappeliseurakunnan terveiset


















Kaikki seurakunnan tilaisuudet on peruttu,
eikä sen tiloissa järjestetä toimintaa.
Tervehdyskäynnit on tauolla.
Kirkkoherranvirastot on suljettu. Ota yhteyttä
ensisijaisesti puhelimitse.
Vaihde 044 7133 569 sähköposti
kankaanpaan.seurakunta@evl.fi
Ota rohkeasti yhteyttä asiassa kuin asiassa.
Yhteystiedot löytyvät seurakunnan nettisivulta.
Kappalainen Taina Karvonen, 040 804 9641.
Sunnuntaisin klo 10.00 Jumalanpalvelus välitetään
sähköisin viestimin seurakuntalaisten kuultavaksi.
Linkin löydät Kankaanpään seurakunnan
verkkosivulta.
Jämijärven kirkko on avoinna sunnuntaisin klo
14.00-16.00 hiljentymistä varten. Läsnä on
seurakunnan työntekijä.
Kasteet, vihkimiset ja hautaan siunaamiset
pyritään toteuttamaan. Tilaisuuteen saa osallistua
korkeintaan 10 hlöä.
Hiljaisuuden polku kirkon ympäristössä 29.3. klo 10
alkaen. Kierräthän polulla yksin tai perheväen
kanssa. Polku alkaa hautausmaan pääportilta.
Kappeliseurakunnan sähköisen kiertokirjeen voi
tilata Tainalta.
Pyrimme järjestämään välttämättömät käynnit
(esim. saattohoito) mahdollisuuksien mukaan!
Yhteisvastuukeräykseen voi osallistua
lahjoittamalla tilille: Kirkkopalvelut
ry/Yhteisvastuukeräys,
FI82 4055 0010 4148 41,
käytä viitenumeroa 301149 ,
30.4. mennessä. Teemana on vanhemmuuden
tukeminen.

KESÄLEIRIEN JA KERHOJEN ILMOITTAUTUMINEN
lastenohjaaja Virpi Haville puh. 040 8049 646 tai
virpi.havi@evl.fi
PÄIVÄKERHO LUKUVUODEKSI 2020-2021
Syksyllä alkaviin kerhoihin voivat tulla mukaan
vuosina 2015-2017 syntyneet lapset. Lisätiedot ja
ilmoittautuminen 23.4. mennessä. Ilmoittautuneille
lähetetään kerhokirje, jossa tarkempaa tietoa kerhon
aloittamisesta.
KESÄLEIRIT VANHASSA PAPPILASSA
2.-4.6. päiväleiri 1-2-luokkalaisille sekä eskareille klo
9.30-15.00, osallistumismaksu 20e.
16.-18.6. leiri vanhassa pappilassa yöpyen
3-6-luokkalaisille, osallistumismaksu 30e. (Leirille on
mahdollista osallistua myös kotoa
päin päiväleirityyppisesti).
Kankaanpään seurakunnan koko leiritarjonnan näet
osoitteessa mercyjunior.fi.

VIHUN KYLÄYHDISTYS RY
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS MÖÖKELISSÄ
TORSTAINA 23.04.2020 KLO 18.00.
TERVETULOA !
JOHTOKUNTA

