JÄMIJÄRVEN KUNNAN KUNTATIEDOTE 11/2020
Joka talouteen Jämijärvellä jaettava kunnan tiedote
Kunnanvirasto p. 02 572 970
Sähköpostiosoitteet: jamijarvi@jamijarvi.fi
etunimi.sukunimi@jamijarvi.fi

Kuntatiedote 12/2020

Aineiston viimeinen jättöpäivä 27.11.2020
Voit jättää aineiston
• sähköpostilla, osoitteelle jamijarvi@jamijarvi.fi
• soittamalla tai tekstiviestillä p. 040 769 9189
Seuraava kuntatiedote ilmestyy 3.12.2020

KIRJASTO
Näyttely: Jämijärvi vanhoissa valokuvissa
Kirjaston vitriinissä on 2. - 30.11.
Kuvia Marita Frigårdin kokoelmista.
1.1.2021 alkaen lainataan vain kirjastokortilla - ota
käyttöön mobiilikortti











Kela- tai ajokorttia ei voi enää käyttää
lainaamiseen vuoden 2021 alusta
Jos käytät älypuhelinta, voit ottaa käyttöön
mobiilikortin
Mobiilikortti löytyy kirjautumalla omilla
tunnuksilla verkkokirjastoon
Voit tallentaa linkin mobiilikorttiin kännykän
näytölle
Ohjeita löytyy osoitteesta
satakirjastot.finna.fi sivun alalaidasta
kohdasta ”näin käytät verkkokirjastoa”
Mobiilikortin ohje Android-laitteille (Word)
löydät myös osoitteesta
https://jamijarvi.fi/asiointi-japaatoksenteko/palvelut/kirjasto/
Jos sinulla ei ole verkkokirjaston tunnuksia,
saat ne kirjastosta
Kirjastosta voit kysyä neuvoa

Marraskuun lukupiiri ke 25.11. klo 16 - 17.30
Keskustellaan Ulla-Maija Paavilaisen kirjasta Suurin
niistä on rakkaus: Kirsti Paakkasen tarina. Kirjasta on
paljon varauksia, mutta voit kysyä lukupiirin
kierrättämää kirjaa
kirjastosta. Ohjaajana Marita Frigård. Tervetuloa
uudetkin lukupiiriläiset!
Poistettuja kirjoja ilmaiseksi
Myös kirjoja, joita ei ollut poistomyynnissä esillä.
Rockway-soitonopetuskursseja tarjolla joulukuusta
alkaen
Satakirjastot ottavat joulukuussa käyttöön
kirjastokortilla ja PIN-koodilla käytettäviä Rockwaykursseja (esimerkiksi kitaran ja ukulelen alkeita).

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

Eläkeläisten kuntosaliohjaukset
Ohj. Marita Frigård
ke 11.11
ke 18.11
ke 2.12
TO 10.12
ke 23.12
ke 30.12
to 7.1. 20 21
klo 9-10.30

Mielellään osallistuminen maskin kanssa
Tervetuloa!

Keskustan Jämijärven
kuntayhdistyksen vuosikokous pidetään Jämijärvellä
lounaskahvila Maistuvassa.
La 7.11.-2020, klo 18.00.
Kansanedustaja Eeva Kalli ja varakansanedustaja Mikko
Uusitalo vierailee myös kokouksessa.
Tervetuloa!
Ennen kokousta on mahdollisuus päästä tapaamaan
Eevaa ja Mikkoa nuorisotila Cellarissa klo 16.00 alkaen.
Tule kuuntelemaan ja esittämään kysymyksiä!
JÄMIJÄRVEN RESERVIUPSEERIKERHO RY

ELÄKELIITTO
Syyskokous ke 11.11. klo 13.00
Osuuspankilla
Karaokelaulutilaisuus Kankaanpään ja
Jämijärven yhdistysten
yhteinen ke 18.11. klo 13.00-17.00
Tykköön kylätalolla.

Eläkeliiton Jämijärven yhdistys ry:n
SYYSKOKOUS
pidetään Osuuspankilla
ke 11.11.2020 klo 13.00
Käsitellään sääntöjen syyskokoukselle
määräämät asiat.
Tervetuloa
Hallitus

Partiolippukunta Jämijärven Miilunvartijat myy
perinteistä Jämijärven Joulu -lehteä poikkeuksellisesti
Jämijärven K-Marketin edustalla lauantaina ja
sunnuntaina 28.-29.11.2020. Lehden hinta on 7 €,
maksu käteisellä tai kortilla.
Kun ostat itsellesi lehden, osta tuttaville ja
naapurillesikin! Jos et pysty lehteä itsellesi hakemaan,
ole yhteydessä Jenna Huhtaseen 0408228145 ja
sovitaan toimituksesta.

Vuosikokous keskiviikkona 25.11.2020 klo 17.00
paikka Lomahotelli Jämi.
Käsitellään sääntömääräiset asiat.

Lisäksi lehtiä on saatavilla Jämijärvellä
K-Marketista ja Kukkakaupasta, sekä Suurimaan
Kyläkaupasta että Kankaanpään ja Ikaalisten

Tervetuloa!
Hallitus

kirjakaupoista.
Lehdessä on jälleen terveisiä partiotoiminnasta,
seurakunnasta ja kunnan tapahtumista, kertomuksia

Sääntömääräinen syyskokous Torpalla
sunnuntaina 29.11 klo 14:00.

vanhoista asioista sekä tietenkin kuva-arvoituksia.
Ostamalla lehden tuet paikallista nuorisotoimintaa!

Tervetuloa!
Jämijärven Työväenyhdistys Ry
Pikkujoulut Torpalla
Sunnuntaina 29.11 klo 15:00.
Joulupuuroa ja iloista ohjelmaa. Pikkupaketti
mukaan.
Jämijärven Työväenyhdistys Ry

Kankaanpään Seudun
Sydänyhdistys ry:n
sääntömääräinen syyskokous
pidetään tiistaina 24.11.2020 klo 18.00 Kasevalla,
osoite Taipaleenkatu 5, Kankaanpää (entinen linjaautoasema)

Palokosken kyläyhdistys ry tiedottaa:

Jämijärven Yrittäjien

Jos korona suo, niin kyläyhdistys pitää
syyskokouksen
kahvin kera Palokosken kodalla
sunnuntaina 29.11.2020 klo 18 alkaen

sääntömääräinen syyskokous
perjantaina 20.11.2020 klo 19.00
Lomahotelli Jämi.

Tervetuloa!
Itsenäisyyspäivänä
6.12.2020 klo 15 – 17
kyläyhdistys tarjoaa kodalla kyläläisille
joulupuuroa sopan kera

Tarjolla ruoka.
Ilmoita viestillä osallistumisesi Merjalle 18.11.
mennessä
puh. 040 5667 517
Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Tervetuloa!

Tervetuloa puurolle!
Kyläyhdistyksen FB-sivuilta löytyy päivitettyjä
tietoja,
jos toimintaa ei voida järjestää koronan
kurimuksesta johtuen.

MLL jämijärven paikallisyhdistys ry:n
sääntömääräinen
kevät- ja syyskokous
lauantaina 14.11.2020 klo 16.30
(hallitus kokoontuu klo 16.00)
Jämin Yritysforumissa.
Tervetuloa mukaan,
joukossamme on tilaa uusille vapaaehtoisille!

Pipertäjien pieni
POP UP-JOULUPORSTUA
aukeaa 21. ja 22.11.2020
Porstua on auki joka viikonloppu
la klo 10-15 ja su klo 11-15 jouluun saakka.
Myynnissä on monenlaisia kädentaidon tuotteita
sekä vaihtelevasti erilaisia suolaisia ja makeita
leivonnaisia.
Käteismaksu.
Jouluporstua rakennetaan Palokoskelle
osoitteeseen Heli & Rane
Leppänen Kavionevantie 233, Jämijärvi
Porstuaan mahtuu kerrallaan 2-3 henkilöä.
Pidetään huolta turvallisuudesta,
me käytämme suunenäsuojia.
TERVETULOA AISTIMAAN JOULUN TUNNELMAA!
T. Heli, Paula, Kaisa, Ulla ja Venla

Jämijärven Yrittäjät ry lahjoitti Jämijärven
sankarihaudoille uudet hautalyhdyt ( 50 kpl)
Kustannus oli noin 1 300€.

JÄMIJÄRVI SEURA TIEDOTTAA:
Jämin Joulukylänkin peruuntuessa emme järjestä
pipariteoskilpailua ja -näyttelyä vielä tänä vuonna,
sillä virtuaalisesti kuvien sijaan teokset olisi kiva
saada johonkin hyvin livenä esille. Eli nyt voi siis
harjoitella ja hioa ehdotustaan tänä jouluna sekä
pitää peukkuja, että ensi vuonna tilanne sallii jo
Joulukylän järjestämisen vanhassa
laajuudessaan.
SEN sijaan kartoitamme nyt, löytyisikö
Jämijärveltä halukkuutta järjestää omannäköinen
Live-joulukalenteri?
Jämijärvi-Seuran perinteisen Facebook joulukalenterin rinnalla 1-24.12. avautuisi myös
jokin "liveluukku" jossain päin Jämijärveä. Voi olla
esimerkiksi ITE-taideteos, koristeltu ja valaistu
jouluikkuna, videotervehdys/Facebook-livelähetys,
podcast, suunnistustehtävä (piilotettu jotain
johonkin), seikkailupolku, kynttilä-/lyhtypolku,
tonttuleikkejä, pop up myyntipiste joululimpuille
tms. 24 mielikuvituksellista ideaa kaivataan
mukaan. Luukku voi olla vain hetken auki tai sitten
ilahduttaa kauemminkin.
Jos kiinnostuit käy täyttämässä lomake
osoitteessa
https://forms.gle/G1gCagETUFY84FneA (linkki
myös www.jamijarviseura.fi ja Facebookissa) tai
ota yhteyttä Lelleen (viestin tavoittaa parhaiten)
puh. 040 7663 663,
leena.saloniemi@kankaanpaa.fi 19.11.2020
mennessä.

