
 
        JÄMIJÄRVEN KUNNAN KUNTATIEDOTE 8/2020 

Joka talouteen Jämijärvellä jaettava kunnan tiedote 
Kunnanvirasto p. 02 572 970 

Sähköpostiosoitteet:     jamijarvi@jamijarvi.fi 
etunimi.sukunimi@jamijarvi.fi 

 

 

Kuntatiedote  9/2020 
Aineiston viimeinen jättöpäivä 28.8.2020 

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

Seuraava kuntatiedote ilmestyy 3.9.2020 

Kirjasto 
 
Jämijärvi-Seuran kesänäyttely 

kirjastossa elokuun loppuun 
Esillä on tänä vuonna kiiltokuvia, paperinukkeja, 
ystäväkirjoja ja muistokirjoja. 

 
Koululaiselle oma kirjastokortti 
Innosta lasta lukemaan hankkimalla koululaiselle 
oma kirjastokortti. Jämijärven kirjastokortilla voi 
lainata kaikkien Satakirjastojen aineistoa, kirjojen 
lisäksi mm. äänikirjoja, lehtiä, dvd-levyjä ja 
lautapelejä. 
Asiakastietoihin voidaan lisätä PIN-koodi, joka 
tarvitaan, jotta kortilla voi kuunnella e-äänikirjoja, 
lukea e-kirjoja ja katsella Kirjastokinon elokuvia. 
Satakirjastojen yhteisiä e-aineistoja esitellään 
mm. YouTube-videolla ”Esittelyssä Porin 
kaupunginkirjaston E-aineistot”. 
https://www.youtube.com/watch?v=9TGkS6Vd5fY   

 
Alle 15-vuotias lainaaja tarvitsee huoltajan 
takaajaksi. Jos huoltajalla ei ole kirjastokorttia, 
hänen pitää asiakkaaksi ilmoittautuessa esittää 
kuvallinen henkilöllisyystodistus. Lisää tietoa 
kirjastokortin hankkimisesta ja käyttösäännöistä 
saa kirjastosta ja osoitteesta 
https://satakirjastot.finna.fi/Content/asiakkaana  
 
Ilmoittautumislomakkeen voi tulostaa ja täyttää 
etukäteen 
https://satakirjastot.finna.fi/themes/custom/files
/Lainaaja.pdf  
 

Ovatko yhteystietosi muuttuneet? 
Muista ilmoittaa uusi nimi, osoite ja 
puhelinnumero myös kirjastolle.  
Jos olet valinnut kirjaston ilmoitusten ja 
muistutusten lähetystavaksi sähköpostin, muista 
ilmoittaa myös uusi sähköpostiosoite. 
 

Lukupiiri 
alkaa ke 23.9.2020 klo 16.00 kirjastolla 
Kirjana on Michelle Obaman Minun tarinani ja/tai 
Mika Waltarin Sinuhe, egyptiläinen 2. 
Voit myös lukea omavalintaisen kirjasi. 
 
 
 

 
Asiointivuoro Kankaanpäähän  

Jämijärvi-Kankaanpää-Jämijärvi  
13.8.-24.9. välisen ajan TORSTAISIN. 
Lähtö Jämijärveltä Osuuspankin edestä  
klo 11.00, paluu klo 11.30 Kankaanpäästä 
torilta. 
Taksi Timo Ranta puh. 0400 724 110 
 
Vakiovuorot Länsilinjat Oy, lähtee 
Jämijärveltä Kankaanpäähän arkisin klo 7.05, 
(15.55 ja 17.05)  ja  paluu klo 15.30. 
 

 
 
 

Koronatartuntaketjujen katkaisua tehostava 
mobiilisovellus on tavoitteena ottaa käyttöön 
Suomessa 1.9.2020 alkaen. 
 
Katso: 
 
https://uutiskirje.thl.fi/a/s/49010039-
20e51f399d3f8d3564c26e542e8bd2ce/681907 

 
 
NUORTEN KESÄTYÖLLISTÄMISTUKI 
JÄMIJÄRVELÄISILLE YRITYKSILLE VUONNA 2020 

 
Jämijärven kunta myöntää 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 sekä 
kunnan sivuilta 

https://jamijarvi.fi/lomakkeet/ 
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Jämijärven kuntokellari kunnanviraston 
alakerrassa on avoinna klo 6.00-22.00.  
Kulkulupia myydään kunnanvirastolta sen 
aukioloaikoina. 
Jämijärvellä kirjoilla oleville 
eläkeläisille kuntokellari on maksuton 
ajalla klo 6.00-15.00. Nouda kulkulupasi 
kunnanvirastolta. 
Jokaisen kuntoilijan tulee kirjautua 
omilla tunnuksillaan sisälle. 
 
 
Jämijärven keskuskoulun tilojen 
kirjalliset varausanomukset  
lv 2020-2021 tulee toimittaa rehtorille  
pe 21.8.20 mennessä sähköpostilla. 
Anomuksessa tulee ilmetä anoja, 
vastuuhenkilö ja tämän yhteystiedot 
(puhelin + osoitetiedot). 
Lisätietoja rehtorilta p. 050 572 1709 
 
Tuomo Pesonen, rehtori 
tuomo.pesonen@jamijarvi.fi 
 
 
 
 

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, 050 912 8989 
(Lippukunnanjohtaja Iida Voutilainen) 

 
Jämijärven Miilunvartijat ry 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Senior-jumppaa maanantaisin 
alkaen 17.8. klo 9.00 ja klo 10.00 
fysioterapeutti Sirpa Ervelän toimitilassa 
osoitteessa Jämijärventie 28 C 2. 
Ensimmäisessä ryhmässä kevyempää liikettä, 
jossa keskitytään venyttelyihin  
ja liikkuvuuden parantamiseen. Toisessa 
ryhmässä tasapainon parantamista ja sykkeen 
kohotusta musiikin tahtiin. Syksyn aikana  
15 kokoontumiskertaa. Hinta 4 €/kerta tai  
50 €/kausi.  
Tervetuloa! 
Järj. yhdessä Jämijärven vapaa-aikalautakunnan 
kanssa 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Jämijärvi-Seura tiedottaa: 
 
 
Jämijärvi-Seuran nuorisoteatterin improilta 
tulee syksyllä, mikäli tilanteet tapahtuman 
sallivat. Laita varaus itsellesi kalenteriin eli  
pe 18.9. klo 18.00-19.30 POP Pankin 
kerhohuoneella. Nähdään siellä! 

 
Kotiseuturetki järjestetään! 
Lähdemme la 22.8. klo 9 Jämijärven Nesteeltä 
kohti Ylöjärveä. 
Kahvila Vanhassa Räikässä nautimme 
sämpyläaamukahvit ja kuulemme talon 
historiaa.  
Lielahden kartanolta kyytiimme saamme 
Tampere -oppaan, jonka johdolla kierrämme 
Hiedanrantaa ja Pispalaa pikku 
verryttelypyrähdyksiä tehden. 
Puuvuoren ja Yltä ja alta -
ympäristötaideteosten kautta suuntaamme 
lounastamaan taidehotelli Urkin Piilopirtille, 
jossa tutustutaan myös paikan historiaan ja 
taidekokoelmiin. 
Kotimatkalle ajelemme Hämeenkyrön 
maisemareittiä pitkin ja luvassa on vielä yksi 
yllätyskohde.  
Nesteellä olemme takaisin arviolta klo 19 
mennessä. 
Matkan hinta jäseniltä 40 €, ei jäsenet 60 € 
sisältäen edellä mainitut aamukahvit, 
opastukset, pääsyliput, matkan ja lounaan. 
Maksu kerätään bussissa käteisellä tai 
Mobilepayna.  
Ilmoita viestillä Lellelle 10.8. mennessä 
puh.  040 7663 663 ja lähde kanssamme 
tutustumaan lähiseudun kohteisiin! 
 
Kirjastossa tänä kesänä pienimuotoinen 
näyttely, jossa esillä kiiltokuvia, 
paperinukkeja, ystävänkirjoja tms. 
muistokirjoja kouluvuosien takaa. Näyttely on 
avoinna kirjaston aukioloaikoina vielä tämän 
kuun ajan.  
Poikkea kirjastoon! 
 
 
 
 
 
 

Jämin Jänne ry 
Sääntömääräinen vuosikokous  

ma 7.9.2020 klo 19.00 
Jämin Jänteen toimistolla. 

Tervetuloa! 

 
 
 

VIHUN KYLÄYHDISTYS RY 
 

SAUNAILTA 21.08.2020  
ALKAEN KLO 18.00 VÄHÄVIHUN MÖKILLÄ. 

 
TERVETULOA ! 

 
JOHTOKUNTA 

 
 

 
 
 
ELÄKELIITTO                      
  
Jämijärvi- Kankaanpää 
alueen tietoviisas- ja 
karaokekarsinta 
ma 10.8. klo 13.00 Tykköön Kylätalolla. 
Karaokesarjat  alle 70 v ja yli 70 v naiset ja 
miehet. 
Tietoviisas ja karaoke ilmoittautumiset 
paikan päällä. 
 

Tervetuloa! 

 
UUSI PALVELU JÄMIJÄRVELLÄ: 

 
Lounaskahvila Maistuva aloitti 20.7. 

Lounas tarjolla klo 11.00-14.30 
Kahvila avoinna 11.00-18.00 

Pitopalvelua saatavilla n. 40-50 hengen 
juhliin. 

Tilauksesta saa kakut, pullat, leivokset ja 
kaikki muut tilausruuat pieniin ja isompiin 

tilaisuuksiin. 
Yrittäjä Sanna-Maaria Varis 

lounaskahvilamaistuva@gmail.com 
p. 050 568 5526 
Jämijärventie 20 
38800 Jämijärvi 

facebook lounaskahvila Maistuva 
 
 

mailto:lounaskahvilamaistuva@gmail.com


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 


