
JÄMIJÄRVEN KUNNAN KUNTATIEDOTE 5/2020 
Joka talouteen Jämijärvellä jaettava kunnan tiedote 

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

etunimi.sukunimi@jamijarvi.fi 

 

 

Kuntatiedote  6-7/2020 
Aineiston viimeinen jättöpäivä 29.5.2020 

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

Seuraava kuntatiedote ilmestyy 4.6.2020  

 
KUNNANVIRASTO PIDETÄÄN 

SULJETTUNA PERJANTAINA 22.5.2020  
SEKÄ 

KESÄLLÄ 6.7.-31.7.2020 välisen ajan 
 

Lupahakemukset pyydetään laittamaan 
vireille ja toimittamaan tekniseen 
toimistoon 30.6.2020 mennessä. 

 
 
 
 

Koronaviruksen johdosta  
Jämijärven kunnassa (tilanne 5.5.2020) 

-         kunnan henkilöstön työmatkat ja fyysiset 
tapaamiset on edelleen karsittu 
välttämättömään 

 
-         kunnanvirasto on auki. Fyysinen asiointi 

vain välttämättömissä tapauksissa. Myös 
kannattaa huomioida, että työntekijät 
ovat pitkälti etätöissä. 

 
-         varhaiskasvatus ja koulu palaavat 

”normaaliin” 14.5. alkaen 
 
-         kunnan tiloissa tapahtuva järjestöjen ja 

muiden toimijoiden toiminta on 
mahdollista 1.6. alkaen 

 
-         maaseutusihteeri on etätöissä. 

Paperilomakkeet voi jättää 
kunnanviraston lukittavaan 
postilaatikkoon 

 
-         Kunta pyrkii tavoittamaan puhelimitse yli 

70-vuotiaat kuntalaiset. Tarkoituksena on 
tiedustella koronakriisin aiheuttamasta 
tilanteesta, tarpeista ja tiedottaa 
palveluista. 

 
 

 

 

 

  

Asiointiapua koronatoimenpiteiden 
johdosta Jämijärvellä    

  

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. 025471253,  katja.tasala@jaminportti.com.  

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.   Ruokatilaukset tehdään 
sähköpostilla ruokatilaukset@jamijarvi.fi ja 
tarvittaessa puhelimitse  
numeroon 050 911 3834.   
Puhelin päivystää ma – pe klo 9 – 12  
(ei pyhäpäivinä) 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. 

   

Yrittäjien tuet 

Kunta välittää tukea yksinyrittäjille, 
ks. https://jamijarvi.fi/ajankohtaista/hakemus-
yksinyrittajan-avustus/. Yrittäjille on myös muita 
tukimuotoja; https://jamijarvi.fi/ajankohtaista/yri
ttajien-tuet-koronatilanteessa/. Yrittäjät voivat 
olla yhteydessä Kirsti Mansikkamäkeen,  
p. 0500 591 772, ma-pe klo 8:30 – 15:30. 
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KIRJASTO 
 
Jämijärven kunnankirjastosta voi taas 
lainata 

 Päivittyvät ohjeet Jämijärven 
kunnankirjaston osalta löydät 
kirjaston ulko-ovesta ja osoitteesta 
https://jamijarvi.fi/asiointi-ja-
paatoksenteko/palvelut/kirjasto/  

 Kirjasto ilmoittaa mahdollisista muutoksista 
myös Jämijärven kunnan Facebook-sivulla 

 Kirjaston tilat ovat suljettuja 31.5. asti, jos ei 
muuta ilmoiteta 

 Varausten noutaminen ja puhelimitse tai 
sähköpostilla pyydettyjen aineistojen 
lainaaminen on mahdollista 5.5. alkaen 
kirjaston aukioloaikoina (huom! ke 20.5. 10-
15, to 21.5. suljettu) 

 Ilmoita kirjastoon puhelimitse 040 7699181, 
kun tulet noutamaan varauksia tai 
lainaamaan 

 Muista turvaväli, jos muita asiakkaita on 
odottamassa 

 Jos mahdollista, sovi noutoaika etukäteen, 
niin aineisto lainataan valmiiksi kortillesi 

 Kirjaston ikkunalla on esillä joitain uutuuksia, 
myös niitä saa lainata 

 Nouda varaukset 7 vuorokauden kuluessa, 
muista noutaa myös ennen sulkua ja sulun 
aikana saapuneet varaukset 

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

 Emme peri myöhästymismaksuja sulun ajalta 

 Ajalle 18.3. - 13.5. osuvat eräpäivät siirretty 
siten, että aikaisin eräpäivä on 26.5. 

Jämijärven kirjaston yhteystiedot 

 puhelin  040 769 9181 

 sähköposti
 jamijarvi.kirjasto@jamijarvi.fi 

Ohjeita e-aineistojen käyttöön YouTube-videoista 
Porin kaupunginkirjasto on tehnyt videot e-aineistoista 
ja Ellibs-sovelluksen lataamisesta ja käytöstä (e-kirjat 
ja e-äänikirjat). Esitellyt aineistot ovat käytössä 
kaikissa Satakirjastoissa. 

- https://www.youtube.com/watch?v=9TGkS6
Vd5fY 

- https://www.youtube.com/watch?v=bzx5O-
Ng308 (Ellibs) 

 

Haluaisiko yhdistyksesi järjestää 
tietokoneiden, kännyköiden ja 
tablettien käyttöön liittyvää 
neuvontaa? 

Ilmoita yhdistyksesi mukaan SataDigi-
hankkeeseen.  
Jämijärven kirjasto on ilmoittautunut mukaan, 
mutta myös vapaaehtoisia neuvojia tarvittaisiin. 
Esimerkiksi sellaisia, jotka haluaisivat oppia 
neuvomaan muita. 
Lisätietoa saat projektipäällikkö Joni Jokelalta 
Satakuntaliitosta 
puh. 044 711 4338  
sähköposti joni.jokela@satakunta.fi 
http://www.satakuntaliitto.fi/satadigi  
 

Haastepyöräily –kampanja JÄMIJÄRVELLÄ 

                     1.5- 21.6.2020 sekä vielä jatkoa 31.8. saakka 

Haastepyöräily starttasi vappuna 

poikkeusoloissa koko Satakunnassa. 

Mobiilisovellus laatikkokirjausten 

ohessa. Laatikkokirjauksissa hanskat 

kädessä ja mahdollisesti oma kynä 

taskussa! 

Laatikoissa myös kuntovihkot, joihin voi merkitä 

kävelylenkit tuttuun tapaan. 

 

SUORITUSPAIKAT:  

Vauhdin lava 

Jämi, yläpihan ilmoitustaulu  

Tykköön koulu 

Äiti- muistomerkki 

Kuusijoen kylä, entisen koulun tienhaara 

Raharinne (kirjaston ala-piha) 

Vihu, Palokosken- ja Kuninkaanlähteentien risteys 

Suurimaa, entisen koulun tienhaara 

 

Perinteinen Haastepyöräily -kampanja starttaa taas 

vappuna 31 kunnan alueella, mutta 

koronavirusepidemian johdosta laatikkokirjausta 

käytetään erityistä varovaisuutta noudattaen,  

HANSKAT KÄDESSÄ ja oma kynänpätkä taskussa! 

Mobiilisovellus on ilmainen sovellus, joka kerää ja 

tallentaa henkilön omat pyöräilyt, sekä lähettää 

merkatut kilometrit suoraan Haastepyöräilysivun 

kuntarankingiin, josta näkee pyöräilymäärät kunnittain 

reaaliajassa.  

 

 

 

 

 

https://jamijarvi.fi/asiointi-ja-paatoksenteko/palvelut/kirjasto/
https://jamijarvi.fi/asiointi-ja-paatoksenteko/palvelut/kirjasto/
mailto:jamijarvi.kirjasto@jamijarvi.fi
https://www.youtube.com/watch?v=9TGkS6Vd5fY
https://www.youtube.com/watch?v=9TGkS6Vd5fY
https://www.youtube.com/watch?v=bzx5O-Ng308
https://www.youtube.com/watch?v=bzx5O-Ng308
mailto:joni.jokela@satakunta.fi
http://www.satakuntaliitto.fi/satadigi


Poikkeustilassakin tarvitaan liikuntaa ja ulkoilua 

Koronavirusepidemian takia on erittäin tärkeää 

huomioida viranomaisten suositukset ja määräykset.  

Suositusten mukaan liikkumista ja ulkoilua ei ole 

kielletty ja ne on sallittu myös riskiryhmään kuuluville.  

Mutta on hyvä seurata viranomaisten antamia 

määräyksiä ja ohjeita: 

- muistetaan hygienia  

- vältetään lähikontakteja ja väkijoukkoja  

- pyöräilyä on hyvä suosia yksin tai oman perheesi 

kanssa. 

Poikkeustilasta huolimatta jokainen ihminen tarvitsee 
liikuntaa. Liikunta kehittää fyysistä hyvinvointia ja 
ulkoilu auttaa henkiseen hyvinvointiin, kuten 
rentoutumiseen ja mielialan nousuun. Pyöräillessä 
saakin liikunnan ja ulkoilun hyödyt helposti, kertoo 
LiikUn terveysliikunnan kehittäjä Juha Koskelo. 
 

Haastepyöräily -kampanja järjestetään yhteistyössä 

LiikUn sekä kampanjaan osallistuvien kuntien 

liikuntatoimien kanssa 1.5.-21.6. ja joissakin kunnissa, 

kuten Jämijärvellä,  kampanja jatkuu syksyyn asti.  

LiikU ja kunnat arpovat kaikkien pyöräilijöiden kesken 

palkintoja, kuten polkupyöriä, joista ilmoitetaan 

voittajille erikseen.  

Tarkemmat kampanjan tiedot sekä netti- ja 

mobiilikirjausohjeet löytyvät osoitteesta 

www.liiku.fi/haastepyoraily. 

 
 

Jämijärven kesän leirit, kurssit ja 

tapahtumat: 

Päiväleiri  

8.-12.6.2020 klo 10.00-15.00,  Nuorisotila Cellari 

Ohj. Sirpa Mäenpää 

Askartelua (mm. hyönteishotelli), liikuntaa, retki 

seikkailupuistoon ja ruokailut kuuluvat leiriin. 

Leiri ensisijaisesti 8 – 13 vuotiaille. 

Leirin hinta 50 €/ hlö, sisarus 30 €. Ilmoittautumiset 

29.5. mennessä. 

Uimakoulu 

22.- 26.6.2020 klo 12.15-13.30,  Kankaanpään 

uimahalli.  

Tarkoitettu vuonna 2015 tai aikaisemmin syntyneille. 

Leirin hinta 30 €/lapsi, sisarus 25 €. Ilmoittautumiset 

5.6. mennessä 

Sirkusleiri 

29.6- 1.7.2020 klo 10.00-15.00,  Jämijärven 

keskuskoulu. 

Sorin sirkuksen ohjaajat johdattelevat sirkustelemaan, 

ruokailu kuuluu leiriin. 

Leirin hinta 50 €/ hlö. Ilmoittautumiset 12.6. 

mennessä. 

Taidemaalausleiri  

29.- 31.7.2020 klo 10.00-15.00, Jämijärven 

keskuskoulu. 

Ohjaajana graafikko, taiteilija Helmi Koiviola 

Tarvikepaketti ja opetus sekä ruoka kuuluvat leiriin. 

Myös vasta-alkajille. 

Leirin hinta 50 €/ hlö. Ilmoittautumiset 10.7. 

mennessä. 

Retki Power Parkiin järjestetään kesäkauden 

aikana, seuraa tiedotteita! 

Ilmoittautumiset numeroon  

0500 591 772/Mansikkamäki tai  kunnantalon 

neuvontaan 02 572970   

Lisätietoja leireistä ja kursseista löytyy 

https://jamijarvi.fi/matkailu-ja-vapaa-

aika/harrastukset-ja-vapaa-aika/nuoriso/ 

HUOM!  KAIKKI TAPAHTUMAT OVAT 

KORONAVARAUKSELLA! 

 
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. 
 
Maksatushakemukset  toimitetaan 15.10.2020 
mennessä Jämijärven kunnanvirastoon  Peijarintie 5 A, 
38800 Jämijärvi tai jamijarvi@jamijarvi.fi. Puh. 02-
572 970 
Maksatushakemuksia saa kunnanvirastolta. 
 
 
 
ELÄKELIITTO  Toukosiunaus ja 
Sokkomatka peruutettu 
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Löydetty avain. Vihje: LONDON, voi noutaa 
kunnanvirastolta tuntomerkkejä vastaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
JÄMIJÄRVEN 

KAPPELISEURAKUNTA 
 

KESÄLEIRIT VANHASSA PAPPILASSA 

alustavan suunnitelman mukaan: 

2.-4.6. päiväleiri 1-2-luokkalaisille sekä 
eskareille klo 9.30-15.00, 

osallistumismaksu 20 € sisältäen ohjelman 

ja ruokailun. 

16.-18.6. leiri vanhassa pappilassa yöpyen 

3-6-luokkalaisille, osallistumismaksu 30 € 
sisältäen ohjelman, ruokailut ja majoituksen. 

(Leirille on mahdollista osallistua myös kotoa 

päin päiväleirityyppisesti). 

Leireillä nautitaan kesästä kavereiden 

kanssa, retkeillään lähiympäristössä, 

askarrellaan ja puuhaillaan monenlaista 
mukavaa yhdessä. 

HUOM! koronatilanteesta johtuen tällä 

hetkellä on vielä avoinna, voimmeko järjestää 

leirejä, mutta voit kuitenkin ilmoittautua ja 

saat tiedon leirin toteutumisesta heti kun 
asia on ratkennut. 

Ilmoittaudu lastenohjaaja Virpi Haville 

puh. 040 8049 646 tai  

virpi.havi@evl.fi 18.5. mennessä 

(ilmoittautumisaikaa pidennetty) 

 
Linkit lähetyksiin (kuva ja ääni) löydät 

seurakunnan verkkosivuilta 

www.kankaanpaanseurakunta.fi 

Jumalanpalvelukset verkkolähetyksenä 

www.kankaanpaanseutu.fi 
 

Su 3.5. klo 10 Sanajumalanpalvelus, Nyman, 

Karvonen, Raikaslehdot 

Su 10.5. klo 10 Sanajumalanpalvelus, 

Kyllönen, Rainerma, Raikaslehdot 

Su 17.5. klo 10 Sanajumalanpalvelus, 
J.Erkkilä, Havi, R.Raikaslehto 

To 21.5. Klo 10 Lampinen, Nyman, 

Raikaslehdot ja Havi 

Su 24.5. klo 10 Sanajumalanpalvelus, 

Nyman, Rainerma 

Su 31.5. klo 10 helluntain 
sanajumalanpalvelus, Nokelainen, Karvonen, 

Raikaslehdot, Havi 

Su 7.6. klo 10 Sanajumalanpalvelus, 

Kyytinen, Lampinen, Havi, M.Raikaslehto, 

Josefiina Varis 
Voit olla yhteydessä seurakunnan 

työntekijöihin puhelimitse tai sähköpostilla 

Vaihde 044 7133 569 

kankaanpaan.seurakunta@evl.fi 

Etunimi.sukunimi@evl.fi 

 
Jos haluat seurakunnan kiertokirjeen, 

ilmoita osoitetietosi Taina Karvoselle 

040 804 9641 taina.karvonen@evl.fi 

 

Hautausmaalla on talven jäljiltä paljon 

kallistuneita kiviä, joiden oikaisusta 
omaisten tulisi huolehtia vahinkojen 

välttämiseksi. 

 

 

 
 

 

ILOA JA KUNTOA LIIKUNNASTA 

Palokosken seudulle EI LAITETA tänä keväänä 
PULS:n kuntovihkolaatikoita koronan takia. 
Pidämme siis välivuoden.  

Silti toivomme, että liikuntakärpänen iskisi 
mahdollisimman moneen ja toisi väkeä ulos 
kuntoilemaan ja nauttimaan pikkuhiljaa 
lämpenevistä kevätpäivistä. Pyöräillen, juosten, 
kävellen tai kuinka vaan, samalla havainnoiden 
kevään merkkejä. Tai ulkoilua omassa 
kotipihassa.  

 
MA-KISOJEN tilanne on epävarma. Ilmoitamme 
heti kun asia selviää. Seuratkaa Puls:n Facebook-
sivuja.  
 
Liikunnallisiin terveisin Palokosken Urheilu-ja 
Liikuntaseura PULS ry 

 
 
.  
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Jämijärvi-Seura tiedottaa: 
 
Vallitsevan tilanteen vuoksi 
kevätkokouksemme siirtyy syksyyn 
syyskokouksen yhteyteen. 
 
Pakohuone toivoo pääsevänsä kuitenkin 
Jämijärven kesään/syksyyn heti kun se on 
vain mahdollista. Varmaa paikkaa ei vielä ole, 
mutta korona-aikana olemme jo tottuneet 
nopeisiin liikkeisiin. Vinkkejä paikasta saa 
edelleen laittaa Lellelle! 
 
Avoimet Pihat siirtyvät vanhan mallin 
mukaisena pidettäväksi kesälle 2022. Itse 
päätapahtuma Avoimet Kylät järjestetään 
nyt verkossa, ja siihen me Jämijärvi-Seurana 
laitamme panoksemme koko Jämijärveä 
edustaen.  
Teemme kirkonkylälle tuttujen tuotteidemme 
JÄMIJÄRVI AMAZING RACE JA 
PAKOHUONEEN ULKOHYBRIDIN. WHAT?!  
Ei me itsekään ihan vielä tiedetä mitä tulee 
tapahtumaan, mutta "Perheet ulos ja 
pähkäilemään yhdessä" -teemalla mennään.  
Kirkonkylälle tulee kuuteen ennakolta 
salaiseen kohteeseen lukittuja 
arvoitusbokseja. Ainakin osassa on 
valittavana kaksi eri tasoista tehtävää 
(aikuiset, alakouluikäiset), joista molemmilla 
pystyy selvittämään kyseisen arvoituksen 
osion.  Reitin voit kulkea pyörällä tai kävellen. 
Kesto arviolta 1,5-2 tuntia ja joukkueiden 
lähtöjä tullaan porrastamaan 15 minuutin 
välein ruuhkan minimoimiseksi. Nyt nopeus 
ei ratkaise voittajaa vaan arvomme 
mahtavien osallistujien kesken jotain kivaa. 
Jotta päivä toteutuu tarvitsemme vähintään 
10 joukkuetta. Maksimia ei ole! Tai ei nyt 
ihan sataa ehkä päivään mahdu :). Mukaan 
suojakäsineet lukkojen avaamista varten, 
älypuhelin ja muistiinpanovälineet.  
Seuraa meidän Facebook -sivuja ja 
Instagramia niin pysyt parhaiten ajantasalla ja 
löydät sieltä myös aikanaan linkin 
ilmoittautumiseen sekä lisäohjeita päivään. 
Tapahtuma ajoittuu iltapäivään. 
 
 
 

Kotiseuturetken päivä edelleen la 22.8. ellei 
tilanne muutu. Matkaillaan melko lähialueilla 
ja tuetaan näin nyt alueemme matkailu- ja 
kulttuuriyrittäjiä. 
 
Sahdin SM kisojen tilannetta seurataan. Tällä 
tietoa kisat pidetään la 8.8. Jämi Areenalla, 
mutta epävarmuudesta johtuen aiottua 
karsitumpana tapahtumaviikonloppuna. 
 
Nuorisoteatteri osallistui #karanteenitaidetta 
haasteeseen somessa. Kertakaikkisen upeat 
taideteokset on nähtävissä Jämijärvi-Seuran 
Facebook ja Instagram sivuilla. Myös Oiva-
lehti teki tempauksestamme juttua.  
 
Pidämme auki Jämijärven kotiseutumuseota 
heinäkuussa sunnuntaisin klo 11-13, mikäli 
museoiden aukioloajat sallitaan silloin. Ellei 
niin tehdään jokin sunnuntaisin vaihtuva 
paikallishistoriapläjäys museon seinään sekä 
somekanavillemme. 
 
Mikäli kirjastot saadaan auki kesälle, teemme 
sinne kesänäyttelyn. Aineistoksi kaivataan 
kiiltokuvia, paperinukkeja, ystävänkirjoja tms. 
muistokirjoja kouluvuosien takaa.  
Minä kirjoitin lempiammatikseni niihin 
karjakko. Mitä sinä olet laittanut? :)  
Lisätietoja kaikesta antaa Lelle,   
puh. 040 7663 663; 
leena.saloniemi@centrum.cz. Viestit 
parhaiten tavoittaa. 
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