
 
        JÄMIJÄRVEN KUNNAN KUNTATIEDOTE 1/2021 

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

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

 

 

Kuntatiedote  2/2021 
Aineiston viimeinen jättöpäivä 29.1.2021 

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

Seuraava kuntatiedote ilmestyy 4.2.2021 

 
Koronatilanteen pahenemisen ja tilannetta 

koskevien suositusten johdosta Jämijärven 

kunnassa toimitaan toistaiseksi seuraavasti. 

Tilanteen muuttuessa asiasta tiedotetaan 

nettisivuilla.  

 Varhaiskasvatuksen toiminta ja 

perusopetuksen toiminta lähiopetuksena 

jatkuvat. 

 Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen 

henkilökunnan tulee käyttää maskeja. 

 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. 

 Työyhteisöjen tilaisuuksien järjestämisessä 

tulee käyttää erityistä harkintaa ja pyrkiä 

rajaamaan sisätiloissa pidettäviin 

tilaisuuksiin työyhteisöjen henkilöitä 

enintään 5 samaan tilaisuuteen  

Rajoitukset ovat voimassa ainakin 
10.1. asti. 

* * * 

Lounais-Suomen aluehallintovirasto on 

kieltänyt sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät 

yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset. Jos 

voidaan noudattaa THL:n ohjetta, voi 

enintään 20 hengen tilaisuuden järjestää. 

Ohje löytyy 

osoitteesta: https://minedu.fi/documents/141

0845/22330894/Ohje+yleisötilaisuuksiin+yl

eisiin+kokoontumisiin+ja+julkisten+tilojen

+käyttöön+21.9.2020.pdf/bef30f76-8187-

9d78-1444-

bb0686c8eeb6/Ohje+yleisötilaisuuksiin+yle

isiin+kokoontumisiin+ja+julkisten+tilojen+

käyttöön+21.9.2020.pdf?version=1.3&t=16

00765844124 

* * * 

Satakunnan sairaanhoitopiirin ohjeet 

löytyvät 

kohteesta: https://www.satasairaala.fi/koron

avirus-covid-19. 

PoSan koronaan liittyvää ohjeistusta löytyy 

sivulta http://www.eposa.fi/category/korona

/. 

Kaikkein haavoittuvimmassa asemassa 

olevien maskien saatavuuden turvaamiseksi 

PoSan alueella jaetaan makseja seuraavissa 

jakelupisteissä: 

 Honkajoen, Jämijärven, Karvian, Pomarkun 

ja Siikaisten peruspalvelukeskuksissa 

ma ja ke klo 14-15 

 Kankaanpään hyvinvointikeskuksessa ma-

pe klo 8-15 

.  
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Ser-Kierrätys  
Sähkö- ja elektroniikkaromun kierrätyspiste 

uudistui. Uusi vihreä kontti on nyt 

kuntalaisten käytössä, kunnan varaston 

yläpihalla. Konttiin voi tuoda käytöstä 

poistettua sähkö- ja elektroniikkaromua, 

tarkemmat ohjeet kerättävistä laitteista löytyy 

keräyspisteestä. Uusi kontti täytetään siten, 

että isoimmat laitteet/koneet täytetään kontin 

takaosasta ja sivuilta alkaen, pienemmät 

sähkölaitteet voidaan laittaa kontin lattialle 

yhteen tai kahteen eri kasaan. Noudatathan 

lajittelu- ja pakkausohjeita, jotta palvelua 

voidaan jatkossakin tuottaa kuntalaisille.  

 
KIRJASTO 

 
Kirjaston palvelun rajoitukset voimassa 
ainakin 10.1. asti 
Jos rajoitukset puretaan 10.1. jälkeen, mahdollisista 
uusista ohjeista tiedotetaan kirjaston ovella sekä 
kunnan verkkosivulla ja Facebookissa. 
https://jamijarvi.fi/asiointi-ja-
paatoksenteko/palvelut/kirjasto/ 
 
Jos rajoitukset puretaan,  
lukupiiri ke 13.1. klo 16 - 17.30 
Jokainen esittelee itse valitsemansa kirjan. Ohjaajana 
Marita Frigård. Tervetuloa uudetkin lukupiiriläiset! 
 
Jos rajoitukset jatkuvat 
 

 Kirjaston tietokoneiden välttämätön, lyhyt 

käyttö on mahdollista palveluaikoina yksi 

henkilö kerrallaan (maskisuositus) 

 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 

 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 e-

aineistot 

 
Jämijärven kirjaston yhteystiedot 

 puhelin  040 769 9181 

 sähköposti

 jamijarvi.kirjasto@jamijarvi.fi 

 

Paljon lisää kotona luettavia e-

aikakauslehtiä 

Satakirjastot ovat tilanneet vuodeksi 2021 yhteensä 27 
e-aikakauslehteä, jotka voi lukea kotona omalla 
laitteella osoitteessa satakirjastot.emagz.fi. Luettelo 
lehdistä tulee kirjaston verkkosivulle vuodenvaihteen 
jälkeen. Lehtien lukemiseen tarvitset kirjastokortin 
numeron ja nelinumeroisen PIN-koodin. Lehteä voi 
lukea yksi asiakas kerrallaan, joten kannattaa kokeilla 
uudelleen myöhemmin, jos lehteä ei pääse heti 
lukemaan. 

1.1.2021 alkaen lainataan vain kirjastokortilla 

 Ensi vuoden alusta tarvitset lainaamiseen 

kirjastokortin, muovisen tai mobiilikortin 

 Kela-, henkilö- 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 huollettavalla on 

kirjastokortti tai toimiva mobiilikortti 

kännykässä 

 Kadonneen tai rikkoutuneen kirjastokortin 

tilalle saa uuden maksutta (henkilöllisyys 

todistettava, tarvittaessa huoltaja mukaan) 

Mobiilikortti älypuhelimeen 

 Mobiilikortti löytyy kirjautumalla omilla 

tunnuksilla verkkokirjastoon 

 Ohjeita löytyy osoitteesta 

satakirjastot.finna.fi 

 Jos sinulla ei ole verkkokirjaston tunnuksia, 

saat ne kirjastosta 

 Kirjastosta voit kysyä neuvoa 
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JÄMIJÄRVEN VAPAA-AIKATOIMI 

vt.vapaa-aikasihteeri Kirsti Mansikkamäki 
puh. 0500 591 772 
kirsti.mansikkamaki@jamijarvi.fi 
www.jamijarvi.fi/vapaa-aika 

Myö Facebookissa Jämijärven vapaa-aikatoimi, 
Nuorisotila Cellari 

Sn 
Nuorisotila Cellari suljettu toistaiseksi. 
Kuntosali suljettu toistaiseksi 

 

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: 

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 

HUOM! SOITA KUNNAN KESKUKSEEN JA 

SOVI PALKINTOSI NOUTAMISESTA 

 

 Onnea voittajille! 

 

 
 
 ELÄKELIITTO 

  
    

 Kävelyt alkavat  
tiistaina  12.1. 2021 klo 14.00 
    Elämyskodalla. 

 

 Jämijärven kappeliseurakunta 
 
Seuraa tiedotusta  
www.kankaanpaanseurakunta.fi 
 

Jumalanpalvelukset katsottavissa  
YouTube kanavalla Kankaanpään 
seurakunta 
 

 
 
JOS TILANNE SALLII NIIN 
 
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. 
 
 
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. 
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Ikaalisten kansalaisopisto 

Jämijärven osasto 
 
Koronarajoitusten vuoksi Jämijärven osaston 
kevätkausi alkaa aiemmista tiedoista poiketen vasta 
maanantaina 25.1.2021, ellei muita muutoksia 
tule. Ajankohtaiset tiedot löytyvät opiston 

kotisivuilta ikaalinen.fi/kasvatus-ja-

koulutus/kansalaisopisto/ajankohtaista/ 
Huomioithan, että Jämijärven osaston rajoitukset 
voivat poiketa Ikaalisten ohjeista, joten katsothan 
nimenomaan Jämijärveä koskevat tiedot.  
 

Talviloma on  22.2.-28.2.2021.  
 
Jämijärvellä uusia kursseja: 
Kiddie Jam 3-6-vuotiaille 830122 
26.1.-20.4. klo 18.00-18.45, parillisilla viikoilla 
 
Kiddie Jam 7-9-vuotiaille 830123 
Jämijärven keskuskoulu, liikuntasali 
2.2.-13.4. klo 18.00-18.45, parittomilla viikoilla 
Kurssimaksu 25 €. 
 
KiddieJam tarjoaa lapsille kurkistuksen eri tanssilajien 
maailmaan.  
 
 
Yhteislauluillat 110134 
Jämijärven keskuskoulu, taideluokka 
11.2.-22.4. klo 18.00-19.30 
Yhteislaulua teemoilla kahvitarjoilun kera. Tervetuloa 
kaikki mukaan! Kokoonnumme parillisilla viikoilla, ei 
opetusta 25.2. Tämän kerran pitopäivä sovitaan 
erikseen. Kurssimaksu 25 €. 
 
Lasten musiikkileikkikoulu alle 3 -vuotiaat 
(lapsi+aikuinen-ryhmä)  110143 
27.1.-21.4. klo 16.30-17.15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lasten musiikkileikkikoulu alle 3-4 -vuotiaat 110148 
27.1.-21.4. klo 17.15-18.00 
Jämijärven keskuskoulu, taideluokka 
Kurssimaksu 45 €. 
 
Tuo lapsesi iloitsemaan ja nauttimaan musiikista. 
Laulamme, soitamme ja liikumme musiikin tahdissa. 
 
Kuntojumppaa Tykkööllä 830134 
2.2.-20.4. klo 19.30-20.30 
Tykköön koulu, liikuntasali 
Jumppaamme musiikin tahtiin ensin lämmitellen ja 
sitten sykettä nostaen helppojen askelsarjojen 
mukaan. 
Kurssimaksu 30 €. 
 
Puutyö ja entisöinti 110466 
27.1.-21.4. klo 18.00-20.15 
Keskuskoulu, teknisen työn luokat 
Tule tekemään uutta tai korjaamaan vanhaa 
huonekalua. 
Kurssimaksu 42 €. 
 
Myös muilla kursseilla on tilaa. 
Koko lukuvuoden kestäville kursseille on mahdollista 
liittyä mukaan myös tammikuussa, jolloin kurssimaksu 
on -50% koko lukuvuoden maksusta.  
 
Muistathan 
ilmoittautua www.opistopalvelut.fi/ikaalinen tai p. 044 
730 1398, sillä jos kurssille ei ole ilmoittautunut 
riittävästi opiskelijoita, se peruuntuu. 
 
Lisätietoja opiston toimistolta p. 044 730 1398 tai 
osastojohtajalta marjut.saarenpaa@ikaalinen.fi tai p. 
040 564 6041. 
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