JÄMIJÄRVEN KUNNAN KUNTATIEDOTE 6-7/2020

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

Kuntatiedote 8/2020

Aineiston viimeinen jättöpäivä 31.7.2020
Voit jättää aineiston
• sähköpostilla, osoitteelle jamijarvi@jamijarvi.fi
• soittamalla tai tekstiviestillä p. 040 769 9189
Seuraava kuntatiedote ilmestyy 6.8.2020

Haastepyöräily –kampanja JÄMIJÄRVELLÄ
KUNNANVIRASTO PIDETÄÄN
SULJETTUNA
KESÄLLÄ 6.7.-31.7.2020 välisen ajan
Lupahakemukset pyydetään laittamaan
vireille ja toimittamaan tekniseen
toimistoon 30.6.2020 mennessä.

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:

Jämijärven K-Market on järjestänyt yhdessä
Lions Club Jämijärven ja Jämijärven kunnan
kanssa kuljetuspalvelun, jota jatketaan
kesäkuun ajan seuraavasti:
kuljetukset ke, to, ja pe (lukuunottamatta
juhannusta edeltävää perjantaita.
Kuljetukset järjestetään klo 12-18 välisenä
aikana.
Palvelu on tarkoitettu niille yli 70 vuotiaille ja
lapsiperheille, jotka eivät saa asiointiaan
hoidettua.
Kotiinkuljetus on toistaiseksi ilmaista.
Kertaostoksen tulee olla vähintään 20 €
suuruinen.
Ruokatilaukset maksetaan laskutuksella.
Tilaukset: ruokatilaukset@jamijarvi.fi tai
tarvittaessa puhelimitse
numeroon 050 911 3834.
Puhelin päivystää arkisin ma-pe klo 9-12.
Tilausten tulee olla tarkkoja, eikä aina
kaikkien tilattujen tuotteiden pyyntöjä voida
taata.
Ajantasaista tietoa löytyy kunnan sivuilta
sekä numerosta 0500 591772 Mansikkamäki

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 starttasi 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.
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 kunnan leirit, kurssit ja
tapahtumat kesällä 2020:
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

KIRJASTO
Kirjasto aukeaa asiakkaille maanantaina 1.6.
Tervetuloa kirjastoon!
Ohjeita kirjastokäynteihin
Pyri asioimaan nopeasti ja vältä oleskelua. Muista
turvavälit asiakkaisiin ja henkilökuntaan. Jos
haluat keskustella tuttujen kanssa, siirry ulos.
Tietokoneiden käyttöaikaa on rajattu (enintään 1
tunti / asiakas / päivä). Tästä voidaan joustaa, jos
asia liittyy esim. opintoihin tai työhön.
Tietokoneaikoja ei anneta pelaamiseen.

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.

Kirjaston aukioloajat
ma
14 - 19
ti
10 - 15
ke
14 - 19
to
14 - 19
pe
10 - 16

Ilmoittautumiset numeroon
0500 591 772/Mansikkamäki (tai kunnantalon
neuvontaan 02 572970 heinäkuun 3.päivään asti)

Kirjaston puhelinnumero 040 769 9181
Jos kirjasto on suljettu esim. sairastumisen
vuoksi, voit ottaa yhteyttä Porin pääkirjastoon
puh. 02 623 4200.

UIMAKOULU JA PÄIVÄLEIRI TÄYNNÄ JA
TOTEUTETAAN SUUNNITELLUSTI.
Lisätietoja leireistä ja kursseista löytyy
https://jamijarvi.fi/matkailu-ja-vapaaaika/harrastukset-ja-vapaa-aika/nuoriso/

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. 02572 970
Maksatushakemuksia saa kunnanvirastolta sekä
kunnan sivuilta https://jamijarvi.fi/lomakkeet/

Poikkeuksia kirjaston aukioloajoissa kesäkuussa
to 18.6. auki 10 - 15
pe 19.6. suljettu (juhannusaatto)
Jämijärvi-seuran kesänäyttely kirjastossa
juhannuksen jälkeen
Esillä on tänä vuonna kiiltokuvia, paperinukkeja,
ystäväkirjoja ja muistokirjoja. Näyttely pyritään
kokoamaan juhannukseksi ja se on nähtävänä
elokuun loppuun.
Asiaa varauksista
Voit varata kaikkien Satakirjastojen aineistoa
lainattavaksi Jämijärvelle. Varaaminen ei maksa
(noutamaton varaus 1 €). Vaikka aineisto on
hyllyssä Jämijärvellä, se saatetaan ehtiä lähettää
toisesta kirjastosta. Voit noutaa varauksen, kun
olet saanut saapumisilmoituksen. Hyllyssä olevan
kirjan voit varata myös esim. sähköpostitse.
Kotona luettavat e-lehdet
Osoitteessa satakirjastot.emagz.fi ovat vielä
kesäkuun ajan luettavissa aikakauslehtien lisäksi
Helsingin Sanomat, Turun Sanomat ja Maaseudun
Tulevaisuus. Kirjaudu verkkokirjaston tunnuksilla.

Vihun vesiosuuskunnan Varsinainen
osuuskuntakokous pidetään
Möökelissä, Kuninkaanlähteentie 909,
sunnuntaina 14.6.2020 klo 12.00
Käsitellään 16 §:n osuuskuntakokoukselle
määräämät asiat.
Hallitus kokoontuu klo 11.30.
Hallitus

LEIKKEJÄ JA PELEJÄ sekä JALKAPALLOA
Jämijärveläisille lapsille PULSIN TAPAAN
kuutena peräkkäisenä maanantaina
klo 18-19.
Kokoonnutaan kaikin 1.6. ministadionille.
Seuraavat neljä maanantaita 2007-2010
syntyneet urheilukentälle ja
2011-2013 syntyneet ministadionille.
Viimeisellä kerralla 6.7. kaikki kokoontuvat
urheilukentälle.
Ota vesipullo mukaan. Pieni vesisade ei meitä
pelota.

KulttuuriJämi Ry surukseen ilmoittaa
kesäteatteri näytösten peruuntumisen.
Syksyllä kuitenkin luvassa jotain.

Partio - Täyden kympin harrastus!
Partiossa oppii hyödyllisiä taitoja, tapaa
uusia kavereita, pääsee nukkumaan mm.
teltassa ja tutustumaan leirielämään.
Partiosyksy alkaa elokuussa.
Kutsummekin koko perheen tulemaan
tutustumaan partioon tiistaina
18.08. klo 17.30-19 Niinikodalle.
Voit myös ottaa yhteyttä puhelimitse tai
viestillä, 0509128989
(Lippukunnanjohtaja Iida Voutilainen)
Jämijärven Miilunvartijat ry

Jämijärven kuntayhdistyksen
sääntömääräinen kevätkokous
ma 8.6.2020 klo. 18:30,
Tykköön kylätalolla.
Huikea Kesäpäivä Torpan mäellä!
4-10 -vuotiaille kesäpäivä seikkailua ja
toimintaa täynnä.
Torstaina 9.7 klo 9:00-16:30
Päivän hinta 5 €/lapsi sisältäen lounaan
ja välipalan.
Ilmoitathan lapsesi 30.6 mennessä
Miialle viestillä p. 0456398146.
Mukaan mahtuu 25 lasta.
Ja tietysti noudatamme koronaohjeistuksia.

Mikäli haluat osallistua kokoukseen etänä,
ota yhteyttä sihteeriin,
puh. 044 329 6635.
Kokouksessa kunnioitamme turvavälejä.
Tervetuloa!

Pohjois- Satakunnan Seutufoorumin kokous
ke 24.6.2020 klo. 18:00,
Tykköön kylätalolla.
-Kokouksessa puoluevaltuutettujen valinta
Tervetuloa!

Jämijärvi-Seura tiedottaa:
Avoimet Pihat siirtyivät vanhan mallin
mukaisena pidettäväksi kesälle 2022. Merkitse
jo kalenteriin ja pähkäile, mitä kivaa silloin
voisit pisteessäsi järjestää.
Itse päätapahtuma Avoimet Kylät järjestetään
nyt verkossa, ja siihen me Jämijärvi-Seurana
laitamme panoksemme koko Jämijärveä
edustaen. Tähän järjestämme la 13.6.2020
kirkonkylälle tuttujen tuotteidemme Jämijärvi
Amazing Race ja Pakohuone -pelien
ulkohybridin, joka sai nimekseen Jämijärvi
Seikkailu. Kyseessä on koronarajoitukset
huomioiden perheiden/kaveriporukoiden
yhteinen ulkoilupäivä seikkailumuotoisesti.
Mitä tämä tarkoittaa?
Jämijärven kirkonkylään ennakolta salaisiin
paikkoihin on viety mysteeribokseja
tehtävineen, joita kiertäen pääsee
ulkoilemaan ja samalla pohtimaan erilaisia
arvoituksia yhdessä. Tasoja on kaksi;
alakouluikäiset/perheet sekä aikuiset.
Jokaisella rastilla voi aina valita kumman
tehtävän ottaa ratkaistakseen ja jos ei toisesta
selviä, niin aina voi myös kesken vaihtaa.
Myös pienemmät perheenjäsenet menevät
hyvin mukana ja pääsevät osallistumaan
ainakin osiin tehtäviin ihan hyvin.
Tällä kertaa nopeus ei ratkaise voittajaa vaan
arpa ja rasteja kiertämään lähdetään
porrastetusti henkilökohtaisella lähtöajalla,
jotta ruuhkaa ei pääsisi syntymään. Mukaan
älypuhelin, muistiinpanovälinet ja
suojakäsineet lukkojen käsittelyä varten.
Rastit on muutenkin rakennettu niin, että
koskettaminen on minimaalista. Reitti on
pituudeltaan n. 3 km ja aikaa kuluu arviolta
1,5-2 tuntia riippuen siitä, kiertääkö kävellen
vai pyöräilen.
Osallistumismaksu 10 €/joukkue voidaan
maksaa paikan päällä käteisellä (tasaraha),
MobilePaylla tai verkkomaksuna. Tarkemmat
ohjeet lähtöajasta (klo 14 alkaen klo 18 asti) ja
lähtöpaikasta toimitetaan osallistujille
sähköpostilla. Viimeinen päivä ilmoittautua

9.6.2020 ja ilmoittautumiseen pääsee
kotisivujemme www.jamijarviseura.fi etusivun
tai Facebookin ilmoituksen kautta. Mukaan
otetaan mahdollisimman monta joukkuetta.
Ilmoittautuminen on sitova. Joukkueen koolla
ei ole väliä, yleisiä koronarajoituksia
noudattaen mennään tässäkin. Nyt jo 11
joukkuetta ilmoittautunut, joten pähkäilijöitä
kylänraitilla riittää.
Kotiseuturetken päivä edelleen la 22.8. mutta
täysin sokkomatka vielä. Matkaillaan
päiväretkenä melko lähialueilla ja tuetaan
näin nyt alueemme matkailu- ja
kulttuuriyrittäjiä sekä yhdistyksiä. Lellelle voi
pistää viestiä halukkuudestaan osallistua, niin
on myöhemmin sitten suoraan yhteydessä
kun suunnitelmat/kesän tilanne kehittyy.
Yhteystiedot alla. Hinta tulee olemaan jälleen
n. 40 euroa sisältäen matkat, mahdolliset
oppaat, pääsymaksut sekä ruokailun.
Sahdin SM kisat peruttiin tältä kesältä eli ei
kilpailuja 8.8.2020 Jämi Areenalla. Kisat
pidetään ensi kesänä. Lisätietoja myöhemmin.
Pidämme auki Jämijärven kotiseutumuseota
heinäkuussa sunnuntaisin klo 11-13.
Kesän aikana myös somekanavillemme
ilmestyy erilaisia kotiseutuknoppeja eli
esittelemme kotiseutumme helmiä
virtuaalisesti pientarinoin, kuvin ja videoin.
Seuraa siis meitä Facebookissa ja
Instagramissa.
Kirjastossa tänä kesänä pienimuotoinen
näyttely, jossa esillä kiiltokuvia, paperinukkeja,
ystävänkirjoja tms. muistokirjoja kouluvuosien
takaa. Näyttely on avoinna kirjaston
aukioloaikoina. Pyrimme saamaan aineiston
esille juhannukseksi ja pitämään elokuun
loppuun. Lellelle voi toimittaa aineistoa vielä
lisää. Tervetuloa kirjastoon!
Lisätietoja kaikesta antaa Lelle,
puh. 040 7663 663;
leena.saloniemi@centrum.cz. Viestit tavoittaa
parhaiten.

P.S. Pakohuone toivoo pääsevänsä vielä
jossain vaiheessa Jämijärven kesään/syksyyn.
Seuraa ilmoitteluamme niin pysyt kärryillä!
Tiedoksi myös, että meillä on valmiina myös
maksimissaan 36 hengen juhliin mysteeripeli
"Salaisuuksien Hollowood", jossa juhlijoilla
kaikilla on oma roolinsa tavoitteineen ja
ongelmineen. Pelin kesto n. 3,5 tuntia. Tätä
saa vaikka syksyn illanviettoihin tilata meiltä.

Jämijärven kappeliseurakunta
To 4.6.2020 klo 18.30 Lasten kevätkirkko
Jämijärvellä. Muistetaan päiväkerhonsa
päättäviä.
Perheiden leiripäivä Hakoniemen
leirikeskuksessa 16.6.
Mukavaa puuhaa perheille! Klo 9-15
Ilmoittautumiset ja lisätiedot diakonissalle Marika
Paavilaiselle 044 7133521, viimeinen
ilmoittautumispäivä 10.6.

Su 7.6. klo 13 messu kirkossa, Lampinen, Havi
Su 14.6. klo 10 messu kirkossa, Kyytinen, M.

Raikaslehto
Su 21.6. klo 13 metsäkirkko, Rainerma, Varis
Su 28.6. klo 10 messu kirkossa, Nyman, Varis
Su 5.7. klo 13 messu kirkossa,
Kyytinen, R.Raikaslehto
Su 12.7. klo 10 messu kirkossa, Karvonen, Varis

Lisätietoja www.kankaanpaanseurakunta.fi

