JÄMIJÄRVEN KUNNAN KUNTATIEDOTE 9/2020
Joka talouteen Jämijärvellä jaettava kunnan tiedote
Kunnanvirasto p. 02 572 970
Sähköpostiosoitteet: jamijarvi@jamijarvi.fi
etunimi.sukunimi@jamijarvi.fi

Kuntatiedote 10/2020

Aineiston viimeinen jättöpäivä 25.9.2020
Voit jättää aineiston
• sähköpostilla, osoitteelle jamijarvi@jamijarvi.fi
• soittamalla tai tekstiviestillä p. 040 769 9189
Seuraava kuntatiedote ilmestyy 1.10.2020

KIRJASTO
TARJOUSPYYNTÖ
Jämijärven kunnan tekninen lautakunta pyytää
tarjouksia kaavateiden talvihoidosta ja kunnan
hoidossa olevien yksityisteiden
liukkaudentorjunnasta ajalle syksy 2020 - kevät 2022
Tarjousasiakirjat noudettavissa Jämijärven kunnan
teknisestä toimistosta tai kunnan nettisivuilta 20.8.2020
alkaen. Tarjousten viimeinen jättöpäivä on 15.9.2020 klo
12.00. Lisätietoja: www.jamijarvi.fi
Vt rakennuspäällikkö Riikka Koivumäki
p. 040 769 9182

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/

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.

Poistomyynti kirjastossa ma 14.9. - pe 18.9.
Myytävänä poistettuja kirjoja, aikakauslehtiä ja
cd-levyjä. Maksu käteisellä. Pyri varaamaan
pientä rahaa. Hinnat: lehdet 1 €/nippu, cd-levyt 1
€/kotelo, aikuisten kirjat 1€/kirja, lasten ja
nuorten kirjat 0,50 €/kirja. Myös joitain ilmaisia
kirjoja.

Syyskuun lukupiiri ke 23.9. klo 16 - 17.30
Keskustellaan Michelle Obaman kirjasta Minun
tarinani ja/tai Mika Waltarin kirjasta Sinuhe
egyptiläinen (osa 2). Voit myös lukea
omavalintaisen kirjan. Ohjaajana Marita Frigård.
Tervetuloa uudetkin lukupiiriläiset!
Apua tietokoneen, tabletin ja kännykän
käyttöön ke 7.10.
Kirjastossa järjestetään ke 7.10. klo 12 - 16
SataDigi-hankkeeseen liittyvä tapahtuma, jossa
voit saada tukea tietokoneen, tabletin ja
kännykän käyttöön. Voit ottaa oman laitteen
mukaan, jos haluat. Kirjastossa on 2
asiakastietokonetta ja 4 iPad-tablettia.
Mahdollisesti paikalle on tulossa
verkkopalveluiden opastaja esim. Kelasta tai
verotoimistosta, mutta tämän toteutuminen on
vielä epävarmaa. Tapahtumasta tulee tarkempaa
tietoa kirjaston ulko-oveen, kirjaston
verkkosivuille ja kunnan Facebookiin, kun sisältö
tarkentuu.
Tapahtuman aikataulu ke 7.10.
klo 12 - 12.30 luento (aihe tarkentuu
myöhemmin)
klo 12.30 - 16 tukea laitteiden käyttöön

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 VAPAA-AIKATOIMI
vapaa-aikasihteeri Kirsti Mansikkamäki
puh. 0500 591 772
kirsti.mansikkamaki@jamijarvi.fi
www.jamijarvi.fi/vapaa-aika
Facebookissa Jämijärven vapaa-aikatoimi,
Nuorisotila Cellari
Nuorisotila Cellari avoinna:
Pääsääntöisesti alle 18-vuotiaille nuorille
Cellarin valvoja Sirpa Mäenpää
Aukioloajat:
ti klo 14 .00-18.00 sekä 18.00-21.00
to klo 13.30 – 18.00
pe klo 18.00 – 22.00
la klo 18.00 – 22.00
Yökahvilat syksyn aikana
pe 28.8 klo 18.00 – 24.00
pe 25.9 klo 18.00 – 24.00
pe 30.10 klo 18.00 – 24.00
pe 27.11 klo 18.00 – 24.00
NUORTEN KUULEMINEN tapahtuu
Jämijärvellä jatkuvasti, nuoret voivat ottaa
koska tahansa yhteyttä vapaa-aikasihteeriin
tai Nuorten vaikuttajaryhmän jäseniin.
Uudet ideat ovat tervetulleita ja
tapahtumaehdotuksia voi laittaa
sähköpostilla tai soitella.
NUORTEN
VAIKUTTAJARYHMÄ nuoret@jamijarvi.fi
Viivi Salmela pj., Perttu Yli-Rämi, Vilja
Haapaniemi, Aada Eloranta ja Kaisa Soini
SEUTUKUNNALLINEN ETSIVÄ NUORISOTYÖ
Kankaanpään kaupungin nuorisotoimessa
työskentelevät etsivän nuorisotyön
ammattilaiset. Etsivän alueeseen kuuluvat
Kankaanpää, Jämijärvi, Honkajoki,
Pomarkku, Siikainen, Karvia ja Merikarvia.
Noora ja Mikaela ovat nuorten käytettävissä
erilaisissa elämään liittyvissä isoissa ja
pienissä ongelmatilanteissa. Toiminta
perustuu vapaaehtoisuuteen ja on nuorelle
täysin luottamuksellista.
Yksilöohjaajat:
Noora Kuuskoski puh. 044 5772698
noora.kuuskoski@kankaanpaa.fi
Mikaela Tervonen puh. 044
5772697 mikaela.tervonen@kankaanpaa.fi
Osoite: Alpinkatu 2, Kankaanpää (ICTCenter)

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 vapaaaikalautakunnan kanssa

Palokosken kyläyhdistys ry:n
kevätkokous
pidetään korona-tilanteen vuoksi vasta
20.9.2020 klo 18 kodalla
Käsitellään mm. sääntömuutosta
Hallitus kokoontuu klo 17.30
Tervetuloa!

VIHUN KYLÄYHDISTYS RY
VUOSIKOKOUS MÖÖKELISSÄ
TORSTAINA 24.09.2020 KLO 18.00
KÄSITELLÄÄN SÄÄNTÖMÄÄRÄISET ASIAT
TERVETULOA !
JOHTOKUNTA

Koronatartuntaketjujen katkaisua
tehostava mobiilisovellus on
tavoitteena ottaa käyttöön
Suomessa 1.9.2020 alkaen.

Koronatilanteen vuoksi
Kankaanpään seudun muistiyhdistys
ei järjestä muistikahviloita
tänä syksynä.

Katso:
https://uutiskirje.thl.fi/a/s/4901003920e51f399d3f8d3564c26e542e8bd2ce/681907

Jämijärvi-Seura tiedottaa:
Jämijärvi-Seura järjestää mysteerien
ystäville jälleen Murhaillallisen Korsukylässä
(Kivimäenkuja 152, Jämijärvi)
Esitykset:
pe 6.11. klo 19
la 7.11. klo 17
Murhamysteeri on uuden ajan seurapeli ja
interaktiivinen näytelmä, jossa näyttelijöiden
esittämä tarina kietoutuu yhteisen illallisen
ympärille. Nimestään huolimatta kyseessä ei
ole kuolemanvakava tilaisuus vaan hauskaa
yhdessä tekemistä. Illasta tekee kiehtovan
sen ennalta arvaamattomuus, yllättävät
juonenkäänteet sekä hyvässä hengessä
tapahtuvat juonittelut. Katsojat eivät joudu
myöskään näyttelemään vaan heidän
tehtävänään on vain nauttia hyvästä ruuasta
ja seurata tarkoin salapoliisin silmin esitystä.
Liput tulevat myyntiin myöhemmin
Korsukaupan kautta. Oletko sinä seuraava
Hercule Poirot tai Neiti Marple?
Tule mukaan selvittämään mysteeriä!
Illan kesto ruokailuineen n. 3,5-4 tuntia.
Lisätietoja seuraavassa kuntatiedotteessa!
Jämin Joulukylässä ei ole tänä vuonna
nuorten näytelmää. Mikäli tapahtuma
voidaan järjestää, teemme teatteritiloihin
piparkakkuteosnäyttelyn ja
pipariaskartelutyöpajan. Teosten
toteuttamiseen tarvitsemme kaveriporukoita,
perhekuntia, yhdistyksiä tms. Teoksesi tulisi
saada inspiraationsa jotenkin Jämijärvestä eli
hyvin vapaat kädet luovuudelle. Muut ohjeet
ja huippupalkinnot julkaistaan myöhemmin
Jämijärvi-Seuran Facebookissa, kotisivuilla ja
seuraavissa kuntatiedotteissa, kun tiedämme
paremmin tilanteen.
Kiitos kaikille kotiseutumuseolla ja
kesänäyttelyssä vierailleelle sekä aarteitaan
näyttelyyn toimittaneille!
Ensi kesänä sitten minimaailmat ja
nukkekodit esille!

SPR:n Jämijärven osaston
sääntömääräinen syyskokous
ma 28.09.2020 klo 17.30
Kämpällä
(kerrostalolla, Jämijärventie 29 C16)
Tervetuloa!
SPR:n hallitus
Jämijärven Työväenyhdistys tiedottaa:
Lauantaina 19.9 klo 15:00 Kevätkokous
Kankaanpään TY:n mökillä mukana myös
piirin puheenjohtaja ja
puoluehallituksen edustajamme Harri
Lehtonen.
Klo 17.00 ruokailu
Klo 17.30 Tulevaisuus tarvitsee tekijänsä
- minusta luottamushenkilö
Klo 19.00 Yhdessä samaan suunta seutukuntaillanvietto ja saunoittelua.
Toivotamme kaikki
kuntavaaliehdokkuudesta kiinnostuneet
mukaan klo 17 lähtien.
Ilmoittaudu ruokavahvuuteen 18.9
mennessä Miialle p. 045 6398 146

Jämin Jänne ry
Sääntömääräinen vuosikokous
ma 7.9.2020 klo 19.00
Jämin Jänteen toimistolla.
Tervetuloa!

.

IKAALISTEN KANSALAISOPISTO
Jämijärven osasto
Syyslukukausi 7.9.-5.12., syysloma 19.-25.10.
Kevätlukukausi 11.1.-24.4., talviloma 1.-6.3.

Kursseille voit ilmoittautua:
1) Internetosoitteessa: http://www.opistopalvelut.fi/ikaalinen
(Täältä löydät myös ajantasaisen kurssiohjelman).

Esimerkkejä kursseista, joilla on vielä tilaa:
KiddieJam 7-8-vuotiaille 830121
Moninaista muotoilua kotiin ja puutarhaan 110440,
tällä kurssilla voi tehdä myös keramiikkatöitä.
Ukulelen alkeis- ja jatkokurssi 110146
Käsityöpaja Kirkonkylässä 110434
Käsityöpaja Suurimaalla 110432
Ilmoittautua voi myös muille kursseille kuten Joogaan,
Varttuneen väen jumppaan, Kuntojumppaan (Tykköö
ja Kirkonkylä). Tilaa on myös Puutyö ja entisöintikurssilla, Kankaankudonnassa (Suurimaa ja
Kirkonkylä), Yhteislauluillat-kurssilla sekä Lasten
musiikkileikkikouluryhmissä.

Opinto-oppaassa jokaisella kurssilla on kurssinumero,
jonka avulla voit hakea kurssin pikahaun kautta. Alle
16-vuotiaan ilmoittautumisen laskutusosoitetiedoiksi
on laitettava huoltajan tiedot.

Opetuksen järjestämisessä lähiopetuksena
noudatetaan opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) ja
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) turvallisiin
järjestelyihin antamia ajankohtaisia ohjeita
koronaviruksen leviämisen ennaltaehkäisemiseksi.

2) Puhelimitse klo 8.30-15.30 p. 044 7301 398. Huom!
Ilmoittautumisia ei oteta vastaan puhelinvastaajaan
eikä sähköpostiin.

KURSSIMAKSUT laskutamme myöhemmin syksyllä eli
lokakuu/marraskuun vaihteessa.

3) Käymällä toimistossa osoitteessa Koulunpolku 4,
Valkean ruusun koulu 2. kerros, Ikaalinen.

Tärkeitä ohjeita opiskelijoille:


MUUTOKSIA PAINETTUUN OPINTO-OHJELMAAN:

Lasten musiikkileikkikouluryhmät kokoontuvat
Jämijärven keskuskoululla Taideluokassa (EI Pääskyn
päiväkodilla).



Villiruokaa lautaselle: yrtit, marjat ja sienet
810210
Tykköön kylätalo, Linnanperäntie 1 (PAIKKA
MUUTTUNUT)
Outi Karttunen
Kurssimaksu 40,00 €
Opimme tunnistamaan kotipihan tutuista
"rikkaruohoista" villiruokana käytettävät kasvit sekä
tutustumme ruokasieniin. Teemme keruuretkiä
luontoon niin, että kaikki varmasti tunnistavat
käytettävät kasvit ja sienet. Lisäksi valmistamme niistä
herkullisia välipaloja, juomia ja säilykkeitä sekä
lämpimiä kasvisruokia. Oppimateriaalina opettajan
valmistama aineisto. Kurssilla kerätään pieni ruokaainemaksu. Kokoontumiset su 20.9., la-su 26.-27.9. klo
10.00-14.30.
Kurssilla otetaan huomioon ruokavaliot eli tarvittaessa
on tarjolla myös täysin vegaaninen ja gluteeniton
ruokavalio (kerro tästä + muista allergioista
ilmoittautumisen yhteydessä). Myöhemmin
ilmoitettavana ajankohtana myös erillinen ruokapäivä
Ikaalisissa. Muistathan ilmoittautua kurssille 14.9.
mennessä.








Ethän tule oppitunnille, jos sinulla on
pieniäkään sairastumiseen viittaavia oireita.
Saavuthan kurssipaikalle vasta juuri ennen
tunnin alkua. Odota tilan/rakennuksen
ulkopuolella, jotta edellinen ryhmä pääsee
poistumaan tilasta.
Pese kätesi aina ulkoa sisälle tultaessa,
aivastamisen tai yskimisen jälkeen, tai kun
kädet ovat näkyvästi likaiset. Kuivaa kätesi
huolellisesti.
Jos käsienpesumahdollisuutta ei ole, käytä
käsidesiä.
Jos aivastat tai yskit, laita suun eteen
kertakäyttönenäliina. Heitä se heti käytön
jälkeen pois. Jos nenäliinaa ei ole, suojaa suu
kyynärtaipeella. Pese kädet tämän jälkeen.
Noudata 1-2 m turvaväliä mahdollisuuksien
mukaan.
Kursseilla maskia tai esim. suojahanskoja voi
halutessaan käyttää.
Jos kuulut riskiryhmään, harkitsethan itse,
voitko osallistua lähiopetukseen.

Muistathan, että kurssilla voi käydä tutustumassa
yhden kerran. Jos tutustumiskäyntejä on enemmän
kuin yksi, opiskelija on velvollinen maksamaan
kurssimaksun. Jos haluat peruuttaa opiskelupaikkasi
tutustumiskerran jälkeen, tästä on ilmoitettava
toimistoon heti tutustumiskerran jälkeen, muutaman
päivän sisällä.
Tutustumiskäyntejä ei voi tehdä lyhytkursseille.
Muista ilmoittautua, vaikka olet tulossa vain
tutustumiskäynnille.

Aurinkoista syksyn alkua mukavan harrastuksen
parissa!
Lisätietoja kursseista opiston toimistosta puh. 044
7301 398 tai osastonjohtaja Marjut Saarenpäältä,
marjut.saarenpaa@ikaalinen.fi tai
puh. 040 564 6041.

Jämijärvelle Markulahteen on tänä kesänä
valmistunut vierasvenelaituri.
Laituri on kaikkien käytössä ja käyttö on
maksutonta.
Säännöt laiturin käytöstä löytyvät rannassa
olevalta ilmoitustaululta.

Korona-tilanteen vuoksi muutokset mahdollisia Toivontuvan
järjestämisessä. Tarkista siksi lehti! Tilaisuudessa pyrimme
huomioimaan turvavälit ja käsihygienia. Toivontupaan ei saa
tulla sairaana!
Su 13.9. klo 13 messu Karvonen, M.Raikaslehto
Su 20.9. klo 10 messu Rainerma, Havi
Su 27.9. klo 13 messu Kyllönen, R.Raikaslehto
Ke 30.9. klo 18.30 Heikin kerho, Jämijärven kirkko
To 1.10. klo 10 Toivontupa, Karvonen, Kuuskoski, Havi
Su 4.10. klo 10 messu Kankaanpään kirkossa
Karvonen, R.Raikaslehto, Havi
Jämijärveltä ja Honkajoelta järjestetään kuljetus
Kankaanpäähän
Tule mukaan harrastamaan!
SÄHLYKERHO
Keskuskoulun liikuntasalissa kokoontuu
1-6-luokkalaisten sählykerho
tiistaisin klo 17-18.
Kerhovastaava Tuomo Talja, vetäjinä Miikka Hällbacka ja
Aleksi Ritakorpi. Mukaan tarvitset sisäpelikengät ja
sählymailan.
Kerho alkaa 1.9.
NIKKARIPIIRI
Keskuskolun puutyöluokassa pyörii alakouluikäisten
nikkaripiiri torstaisin klo 18.00.
Piirissä tehdään pienimuotoisia puutöitä.
1-luokkalaiset voivat tulla oman vanhemman kanssa. Kerhoa
vetää Esa Vuorenmaa. Ensimmäinen kerhokerta 24.9.
ASKARTELUKERHO

Terveisin Jämijärven Yrittäjät Ry

JÄMIJÄRVEN KAPPELISEURAKUNTA

Vanhassa pappilassa askarrellaan, leivotaan, pelataan,
leikitään ja tehdään monenlaista mukavaa yhdessä
alakouluikäisten askartelukerhossa torstaisin.
1-2-luokkalaiset klo 17-18.10,
3-6-luokkalaiset klo 18.20-19.30.
Kerhon vetäjänä Virpi Havi. Kerho alkaa 3.9.
Kerhot järjestää Jämijärven kappelisrk/
Kankaanpään srk. Lisätietoja: 040 8049 646/Virpi Havi
Muista myös Donkkis to 17.9. ja 22.11.
Toiminnalliset illat 1-6-luokkalaisille vanhassa
pappilassa/seuriksella klo 18-20.

Tervetuloa avoimeen päiväkerhoon!
Vanhassa pappilassa kokoontuu torstaisin klo 9.30-11.00
kerho, joka on avoin alle kouluikäisille lapsille ja heidän
vanhemmilleen, isovanhemmilleen, kummeilleen,
hoitajilleen jne. Kerho pitää sisällään yhdessäoloa, yhteistä
puuhaa ja kahvi- ja mehuhetken. Kerhoon voit tulla mukaan
ilmoittautumatta silloin kun sinulle sopii. Syksyn avoin
alkaa 27.8.
Tule mukaan viettämään yhteistä aikaa omien lasten ja
muiden aikuisten kanssa ja virkistäytymään arjen hulinan
keskeltä!
Lisätietoja: lastenohjaaja Virpi Havi virpi.havi@evl.fi, 040
8049 646

LÄHETYKSEN SYYSTORI 40 VUOTTA

Ke 2.9. klo 18.30 Heikin kerho, Jämijärven kirkko
Su 6.9. klo 10 messu Kyytinen, Havi
To 10.9. klo 10 Toivontupa srk-kodilla vieraana Mika
Kyytinen.

Hyvää syksyä - torilla tavataan!

Lauantaina 19.9. klo 9-12 Kankaanpään torilla
Lähetystyön perinteinen syystori järjestetään
40. kerran.
Torin toteuttamiseen tarvitaan jälleen talkooväkeä moniin
eri tehtäviin, kuten myymään, leipomaan, keräämään
liikelahjoituksia ja pitämään lasten ohjelmaa.
Tarvikelahjoituksia otetaan myös vastaan,
esim: jauhoja, hilloa, voita sekä
ohraryynejä ja maitoa puuron keittoon.
Jos haluat olla mukana toteuttamassa tapahtumaa ota
yhteyttä lähetyssihteeriin: p. 044-7133513.

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA / LÄHETYSTYÖ

ELÄKELIITTO
Kävelyt
alkaa ti 8.9. klo 14.00
Kaisa Kekokankaalla Kurrenpolku 4.
ti 15.9. klo 14.00 Jämillä
Koivistonvadilla.
Boccia pe 11.9. klo 15.00-17.00
Keskuskoululla.
Hallitus teki päätöksen; tarinapäivää
ei vielä pidetä.

