JÄMIJÄRVEN KUNNAN KUNTATIEDOTE 12/2020

Kuntatiedote 1/2021

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

Aineiston viimeinen jättöpäivä 31.12.2020
Voit jättää aineiston
• sähköpostilla, osoitteelle jamijarvi@jamijarvi.fi
• soittamalla tai tekstiviestillä p. 040 769 9189
Seuraava kuntatiedote ilmestyy 7.1.2021

ITSENÄISYYSPÄIVÄ JÄMIJÄRVELLÄ
6.12.2020
Klo 12.00 Seppeleen lasku
Lauttakankaalla Vakaumuksensa
puolesta henkensä
menettäneiden
muistomerkillä
Klo 12.30 Seppeleen lasku
Kotirintaman muistopaasilla
klo 14.00 Seppeleiden laskut
Sankarivainajien ja Karjalaan
jääneiden muistomerkeillä

**********



Koronatilanteen pahenemisen ja tilannetta
koskevien suositusten johdosta Jämijärven
kunnassa toimitaan 30.11.2020 alkaen
seuraavasti:









Varhaiskasvatuksen toiminta ja
perusopetuksen toiminta lähiopetuksena
jatkuvat.
Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen
henkilökunnan tulee käyttää maskeja tai
varhaiskasvatuksessa myös visiirin käyttö on
mahdollista.
Ulkopuolisten vierailut toimipisteissä sekä
vierailut koulusta tai varhaiskasvatuksesta
ulkopuolelle on kielletty.
Yläluokkien oppilaiden suositellaan käyttävän
maskia. Niitä on saatavilla koululta.
Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen osalta
yksiköt antavat tarvittaessa tarkempia
ohjeita.

Kunnan tilojen käyttö omien sekä
ulkopuolisten tahojen ei-lakisääteisiin
tilaisuuksiin keskeytetään toistaiseksi (ml.
kuntosali, nuorisotila, ryhmätoiminta,
liikunta).
 Kirjaston osalta siirrytään aineiston noutoon
perustuvaan palveluun. Kirjasto antaa
asiasta tarkempia ohjeita.
 Kunnanvirastolla asioidaan fyysisesti vain
ajanvarauksella välttämättömässä
tilanteessa.
 Kunnanviraston henkilökunta on etätöissä
mahdollisimman suuressa laajuudessa.
 Asiakaspalvelutilanteissa käytetään maskia,
ellei ole muuta suojaa. Myös asiakkaalle
suositellaan maskin käyttöä.
http://www.eposa.fi/category/korona/
http://www.avi.fi/documents/10191/17217812/
OKMTHL_Ohje+yleisötilaisuuksiin+yleisiin+kokoontumi
siin+ja+julkisten+tilojen+käytössä_FI.pdf.

Ser-kierrätys (sähkö- ja
elektroniikkaromu)) uudistuu Jämijärvellä.
Vanha keltainen kontti poistuu käytöstä.
Uusi, vihreä kontti tulee kunnan varaston
yläpihalle.
Ilmoitamme kunnan nettisivuilla ja
facebookissa, kun uusi kontti on käytössä.
Noudatathan kierrätysohjeita, jotta voimme
tarjota Ser-kierrätyspalvelua myös jatkossa.

**********
Nyt on vihdoin kuntalaisten käyttöön saatu
muovipuristin muovijätteen keräystä varten.
Laite on nyt täysin toimintakunnossa ja
päivitämme ohjeistusta vielä puristimen
kylkeen kun saamme tarrat. Tällä hetkellä
väliaikaiset opastustarrat.
Laite on hyvin yksinkertainen käyttää, kuvissa
tärkeimmät toimintaohjeet.
Laite sammuu itsestään käynnistyksen jälkeen.
Lisätietoja voit kysyä teknisestä toimesta
Markolta (puh. 050 322 9008) tai Riikalta (puh.
040 769 9182)
Kiitos kun kierrätät ja laitat muovipuristimeen
vain sinne kuuluvan muovijätteen.

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
Vilja Haapaniemi pj., Perttu Yli-Rämi, 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 (ICT-Center)

Kuntovihkoarvonnan voittajat 2020
Kuntoilijoita vihkomerkintöjen mukaan oli
ennätysmäärä 2460 henkilöä.
Pyöräilijöitä oli myös huimat 3600
henkilömerkintää. Yhteensä kuntoiltiin 6060
merkinnän verran!
Tällä kertaa kuntovihkon arvonnassa onni suosi
seuraavia:

JÄMIJÄRVEN VAPAA-AIKATOIMI
vt.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 suljettu toistaiseksi.
Kuntosali suljettu toistaiseksi

1. lahjakortti 40 € Alppi Oy:n liike Jämillä –
Leena Saloniemi
2. lahjakortt 40€i Alppi Oy:n liike Jämillä –
Kaisa Sillanpää
3. lahjakortti 40€ Alppi Oy:n liike Jämillä –
Marjo Leikkola
4. Karaokeilta, juhliin tai muuhun
illanviettoon. -Ari Kauramäki
5. ladattava sytytin- Teija Ihanamäki
6. ladattava sytytin – Eila Välimaa
7. ladattava sytytin –Maire Kivikari
8. t-paita – Sirpa Seppä
9. reppu – Veeti Rosenqvuist
10. reppu – Pirkko Laitajärvi
11. reppu – A-L Hagenbusch
12. sukat – Marketta Viitaniemi
Onnea voittajille!

KIRJASTO
Kirjaston jouluikkuna
Jämijärven kunnankirjasto
suljettu ma 30.11. alkaen toistaiseksi


Voit palauttaa lainat kirjaston
palautusluukkuun, paitsi cd- ja dvd-levyt
henkilökunnalle ovesta



Voit uusia lainasi verkkokirjastossa tai
ottamalla yhteyttä kirjastoon



Voit varata kirjoja verkkokirjastossa,
sähköpostitse ja puhelimitse



Jämijärvellä paikalla oleva aineistoa
kannattaa kysyä soittamalla tai viestillä, jotta
varauksia ei lähetetä muista kirjastoista

Tervetuloa katsomaan Jämijärvi-Seuran rakentamaa
jouluikkunaa!
Rockway-soitonopetuskursseja tarjolla joulukuusta
alkaen
Satakirjastot ottavat joulukuussa käyttöön
kirjastokortilla ja PIN-koodilla käytettäviä Rockwaykursseja (esimerkiksi kitaran ja ukulelen alkeita).
Kurssit löytyvät osoitteesta kirjastot.rockway.fi. Valitse
Satakirjastot. Kursseille voi olla jonoa.

1.1.2021 alkaen lainataan vain kirjastokortilla



Voit noutaa varaukset kirjaston ovelta, kun
olet saanut niistä saapumisilmoituksen





Ota kirjastokortti mukaan ja soita ovelta
kirjaston numeroon





Jos sovit noutoajan etukäteen, varaukset
lainataan valmiiksi kortillesi






Kirjasto palvelee ma, ke, to 14 - 19, ti 10 - 15,
pe 10 - 16



Ohjeita e-aineistojen käyttöön löytyy
osoitteesta satakirjastot.finna.fi valikosta eaineistot

Jämijärven kirjaston yhteystiedot
puhelin





040 769 9181

Ensi vuoden alusta tarvitset lainaamiseen
kirjastokortin, muovisen tai mobiilikortin
Kela- tai ajokorttia ei voi käyttää lainaamiseen
vuoden 2021 alusta
Huom! Myöskään nimellä ei voi enää lainata
Ilmoita kirjastoon, jos lähetät toisen henkilön
puolestasi hakemaan varausta tai kirjoita
valtakirja
Koululaisten huoltajia pyydetään
huolehtimaan, että kevätlukukauden alkaessa
huollettavan kirjastokortti on tallella tai
toimiva mobiilikortti kännykässä
Kadonneen tai rikkoutuneen kirjastokortin
tilalle saa uuden maksutta (henkilöllisyys
todistettava, tarvittaessa huoltaja mukaan)

sähköposti jamijarvi.kirjasto@jamijarvi.fi
Poikkeukselliset palveluajat

Mobiilikortti älypuhelimeen

ke 23.12.

10 - 15



to 24.12.

suljettu



pe 25.12.

suljettu

to 31.12.

10 - 15

pe 1.1.

suljettu

ke 6.1.

suljettu




Kirpputori entisellä
vanhainkodilla PERUTTU

Mobiilikortti löytyy kirjautumalla omilla
tunnuksilla verkkokirjastoon
Ohjeita löytyy osoitteesta
satakirjastot.finna.fi ja
https://jamijarvi.fi/asiointi-japaatoksenteko/palvelut/kirjasto/
Jos sinulla ei ole verkkokirjaston tunnuksia,
saat ne kirjastosta
Kirjastosta voit kysyä neuvoa

Eläkeläisten kuntosaliohjaukset
peruttu!
Terveisin Marita

Tarvitsetko digitukea?
TAI osaisitko sitä antaa?
SataDigi-hanke
Satakuntaliiton SataDigi-hankkeen tavoitteena
on koota kaikki satakuntalaiset digituen antajat
yhteen verkostoon. Verkostoon voi kuulua ihan
jokainen, joka antaa digitukea jossain muodossa.
Hankkeen tarkoituksena on rakentaa toimiva
verkosto ympäri Satakuntaa yhtenäistä ja
tasavertaista digitukea varten alueesta
riippumatta.
Annatko sinä digitukea Jämijärvellä tai
lähiseudullasi? Voit antaa digitukea
yhdistyksessä, omassa kylässäsi tai muussa
toimissa.
Haluatko tutustua muihin digituen antajiin,
saamaan apuja digituen antamiseen tai
kouluttautumaan?
Heräsikö kiinnostuksesi? Ota yhteyttä
Satakuntaliiton projektipäällikkö Joni Jokelaan
joko soittamalla 044 711 4338 tai sähköpostilla
joni.jokela@satakunta.fi
Digi-tukihenkilöiden verkostoon kuuluvien
yhteystiedot tullaan joulukuun aikana
julkaisemaan satakunta.fi www-sivuilla.

ELÄKELIITTO
Talkooväkeä tarvittaisiin
ensi vuonna
viikoille 8.-9. Jämille.
Ota yhteyttä Tarjaan puh. 0405887986
ELÄKELIITTO
toivottaa kaikille
HYVÄÄ JOULUA ja
MENESTYKSEKÄSTÄ VUOTTA 2021
ja Kiittää tukijoitaan

Kunto + voima -tunnit
alkavat maanantaina 11.1.2021 klo: 16.30
Jämijärven keskuskoulun liikuntasalissa.
Tunnilla kehitetään kestävyys- ja lihaskuntoa
sekä ylläpitää nivelten liikkuvuutta.
Tunti sisältää helppoja askeleita ja
lihaskuntoliikkeitä. Lisäksi haastetaan tasapainoa
ja lisätään liikkuvuutta venytyksillä musiikin
tahdissa. Tunti sopii kevyestä liikunnasta
pitäville ja aloittelijoille.
Kertamaksu 4 € tai kevätkausi 15 krt/50 €.
Tervetuloa kuntoilemaan yhdessä! (Uusi ryhmä)
Järjestäjänä ft Sirpa Ervelä yhdessä Jämijärven
vapaa-aikatoimen kanssa.

ATTENDO JÄMIJÄRVEN
JOULUNAJAN VIERAILUT
Vallitsevan koronatilanteen vuoksi Attendo
Jämijärvellä vierailut tapahtuvat sovitusti.
Jos suunnittelet vierailua asukkaan luo,
otathan yhteyttä numeroon 0444072242 tai
0444072243.
Puhelun aikana saat tarkat ohjeet vierailun
toteutuksesta.
Meidän arkeamme voit seurata myös
Instagram-sovelluksessa tunnuksella:
attendo jamijarvi
Mukavaa joulun odotusta!
Toivottaa Attendo Jämijärven henkilökunta

Senior-jumpat jatkuvat joulutauon jälkeen
maanantaisin alkaen 11.1.2021 klo: 9.00
Keskuskoulun liikuntasalissa ja pienryhmä klo:
10.15 Jämijärventie 28 C 2/Sirpan paikassa.
Kertamaksu 4 € tai koko kevätkausi 15 krt/50 €.
Tervetuloa mukaan!
Järjestäjänä ft Sirpa Ervelä yhdessä Jämijärven
vapaa-aikatoimen kanssa.

Toivomme sinulle
rauhallista joulua ja terveyttä loppuvuoteen sekä
tulevaan vuoteen.
Kaikki suunnitellut tapaamisemme ovat peruttuja
joulukuulta, jatkamme kuitenkin työtä
kuntalaisten eteen.
Kiitos kuluneesta vuodesta!
Jämijärven Työväenyhdistys

Ohjeistus voimassa toistaiseksi:
! Jumalanpalvelukset toimitetaan ilman paikalla olevaa
seurakuntaa ja striimataan verkkoon (Facebook ja
YouTube).
! Linkit verkkolähetyksiin löytyvät osoitteesta:
www.kankaanpaansrk.fi tai seurakunnan Facebooksivulta.
! Kapitulin ohjeiden mukaisesti leviämisvaiheessa ei
järjestetä yli 10 hengen tilaisuuksia.
Seuraavissa tapahtumissa toimitaan ohjeistuksien
mukaan. Seuraa seurakunnan verkkosivuja ja
seurakuntatietoja, tilanne muuttuu koko ajan.

JÄMIJÄRVEN
KAPPELISEURAKUNTA¤
Su 6.12. itsenäisyyspäivä, 2. adventti klo 13
Sanajumalanpalvelus, Rainerma, Havi, kunniakäynti
sankarihaudoilla.
Ti 8.12. klo 18.30 Lähetysilta Vanhassa pappilassa,
Riitta ja Timo Lappalainen, Afrikan risti, orpokoti-ilta,
basaari
To 10.12. klo 9.30 Avoin päiväkerho Vanhassa
pappilassa
klo 10 Toivontuvan joulujuhla seurakuntakodissa
La 12.12. Kappeliseurakunta mukana markkinoilla
Jämijärven keskustassa
Su 13.12. 3.adventti klo 13 Messu, Karvonen, Havi
klo 15 Perheiden kauneimmat joululaulut kirkossa,
Karvonen, Havi
Ke 16.12. klo 18-21 Hiljaisuuden ilta Vanhassa
pappilassa, Karvonen
Su 20.12. 4. adventti klo 10 Messu Kankaanpään
kirkossa
klo 18.00 Kauneimmat joululaulut Jämijärven kirkossa,
Nyman, Evans
To 24.12. Jouluaatto klo 15 Aattohartaus kirkossa,
Karvonen, Evans
klo 16 Aattohartaus kirkossa. Karvonen, Evans
Pe 25.12. Joulupäivä klo 8 Sanajumalanpalvelus,
Karvonen, Evans
klo 22 Jouluillan messu, Karvonen, Evans
La 26.12. Tapaninpäivä ja Su 27.12.
klo 10 Messu Kankaanpään kirkossa
Pe 1.1.21 uusi vuosi klo 10 Messu, Karvonen, Evans
Ke 6.1.21 loppiainen klo 10 Loppiaisen messu
Kankaanpään kirkossa
Klo 15 Kauneimmat joululaulut ja joulun ajan päätös
Jämijärven kirkossa, Karvonen, Evans
JOULUPOLKUA voi kiertää omatoimisesti
Jämijärven kirkon ympäristössä 11.12.20 – 6.1.21.

Miilunvartijat joutuvat perumaan
Kynttiläkulkueen itsenäisyyspäivänä, vallitsevan
koronatilanteen takia. Koitamme hallituksen
väellä kunnioittaa veteraaneja viemällä haudoille
kynttilät 6.12

PIPERTÄJIEN JOULUPORSTUA
Vaikka korona luo tummia varjoja
joulun odotukseen, haluamme tarjota
teille Porstuan joulutunnelmaa.
Näillä näkymin olemme auki tulevina
viikonloppuina jouluun asti.
Vahva suosituksemme on, että kaikki
käyttävät maskia. Myös me täällä tiskin takana
käytämme suunenäsuojia ja huolehdimme
pintojen puhtaudesta. Meillä on tarjolla
käsidesiä, jota myös toivomme teidän kaikkien
käyttävän.
Porstuaan otamme 2-3 henkilöä kerrallaan.
Olemme avoinna la 10-15 ja su 11-15
osoitteessa Heli ja Rane Leppänen,
Kavionevantie 233, Jämijärvi.
Meidän pitäisi olla mukana myös Oman kylän
joulutorilla 12.12.20.
Tervetuloa aistimaan joulun taikaa!
T. Heli, Paula, Ulla, Kaisa ja Venla

PERINTEISET JOULUMYYJÄISET
16.12.klo 14 alkaen
järjestetään tänä vuonna
kirkonkylän torilla Osuuspankin
vieressä ulkona
Myytävänä erilaisia herkullisia
leivonnaisia, joululimppuja,
kakkoja, karjalanpiirakoita,
hyvää haudutettua ohrapuuroa. Pukinkonttiin
myös käsitöitä ja tietysti voi kokeilla
arpaonneakin!
Joulusaunaan löytyy hyviä vihtoja, ja kun
ulkona ollaan, niin grillataan makkaraa ja
lämmintä glögiä myös tarjolla
Tervetuloa ostoksille toivottaa
Jämijärven Eläkkeensaajat
KulttuuriJämi Ry kiittää
yhteistyökumppaneitaan ja uskollisia katsojiaan
kuluneesta vuodesta!
Palataan ensi vuonna lavoille.
Rattoisaa Joulua ja Kaikkea Hyvää
Uuteen Vuoteen!

