JÄMIJÄRVEN KUNNAN KUNTATIEDOTE 2/2021
Joka talouteen Jämijärvellä jaettava kunnan tiedote
Kunnanvirasto p. 02 572 970
Sähköpostiosoitteet: jamijarvi@jamijarvi.fi
etunimi.sukunimi@jamijarvi.fi

Kuntavaalit 2021
Vaalipäivän äänestys toimitetaan
sunnuntaina 18.4.2021
kello 9.00 – 20.00 Jämijärven
keskuskoululla, os. Koulutie 6.
Jämijärven kunta muodostaa yhden
äänestysalueen.
Ennakkoäänestys toimitetaan 7.-13.4.2021.
Ennakkoäänestyspaikkana on valtuuston
kokoushuone kirjaston alakerrassa osoitteessa
Koulutie 2 B
.
Ennakkoäänestysajat ovat:
keskiviikko 7.4.2021 kello 10.00 – 17.00
torstai 8.4.2021 kello kello 10.00 – 17.00
perjantai 9.4.2021 kello 10.00 – 17.00
lauantai 10.4.2021 kello 12.00 – 14.00
sunnuntai 11.4.2021 kello 12.00 – 14.00
maanantai 12.4.2021 klo 10.00 – 17.00
tiistai 13.4.2021 klo 10.00 – 20.00
Äänestäjän on esitettävä vaalitoimitsijalle selvitys
henkilöllisyydestään.
Ennakkoäänestyksestä Attendo Jämijärven
hoivakodissa ilmoitetaan erikseen laitoksessa
julkaistavalla kuulutuksella.
Kotiäänestyksessä saa äänestää äänioikeutettu,
jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin
rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä
ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia
vaikeuksia. Kotiäänestyksen yhteydessä voi
äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun
kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon
tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu
omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty
äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.
Kotiäänestystä tarvitsevan on ilmoitettava siitä
kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään 6.4.2021
ennen klo 16.00 keskusvaalilautakunnalle,
osoite Peijarintie 5 A, puhelin 040 769 9189.

1.2.2021
Jämijärven kunnan keskusvaalilautakunta
.

Kuntatiedote 3/2021

Aineiston viimeinen jättöpäivä 26.2.2021
Voit jättää aineiston
• sähköpostilla, osoitteelle jamijarvi@jamijarvi.fi
• soittamalla tai tekstiviestillä p. 040 769 9189
Seuraava kuntatiedote ilmestyy 4.3.2021

Kuntavaalien 2021
ehdokasasettelu Jämijärven
kunnassa
Huhtikuun 18. päivänä 2021 toimitettavissa
kuntavaaleissa valitaan Jämijärven
kunnanvaltuustoon 17 valtuutettua ja heille
varavaltuutetut toimikaudeksi 1.6.2021 –
31.5.2025.
Ehdokashakemukset ja muut ehdokkaiden
asettamista koskevat asiakirjat sekä
ilmoitukset yhteislistoista sekä vaaliliitosta
ottavat vastaan kunnanvirastossa
(os. Peijarintie 5 A) talous- ja hallintopäällikkö
Noora Nieminen tai hallintosihteeri Merja
Kangasniemi maanantaina 8.3.2021 kello 916 ja tiistaina 9.3.2021 kello 9-16.
Mahdolliset tiedustelut voi osoittaa
keskusvaalilautakunnan sihteeri Noora
Niemiselle, puh. 040 830 4943.
1.2.2021
Jämijärven kunnan keskusvaalilautakunta

Koronatilanne 1.2.2021
Tammikuun lopussa todettiin Jämijärvellä
neljä koronatartuntaa. 1.2. voimassa olevat
säännöt voivat muuttua nopeasti, joten
toivomme, että mahdollisimman moni voi
lukea ohjeita kunnan, Satasairaalan
ja Pohjois-Satakunnan
peruspalvelukuntayhtymän
(PoSa) nettisivuilta.
On kuitenkin selvää, että kunnan
toimipisteissä asiointia ja vierailuja fyysisesti
tulee välttää. Maskisuosituksen tulevat
varmasti pysymään voimassa ja oikeastaan
aina ihmisiä kohdattaessa maskien käytön
tulee olla sääntönä. Jämijärven kirjasto ja
kuntosali ovat auki ja nuorille suuntautunutta
vapaa-ajan toimintaa järjestetään, mutta
näihin voi tulla uusia rajoitteita ja tilapäisiä tai
pidempiaikaisia sulkuja. Kunta seuraa
Satakunnan alueellisen
tarturtatautityöryhmän ohjeita ja PohjoisSatakunnassa kunnat keskustelevat
tilanteessa säännöllisesti tartuntataudeista
vastaavan ylilääkärin kanssa.

A. OPPILAIDEN KOULUUN
ILMOITTAUTUMINEN
Oppivelvollisuuden suorittaminen alkaa
sinä vuonna, jonka kuluessa lapsi
täyttää seitsemän vuotta. Syksyllä 2021 aloittavat
koulunsa vuonna 2014 syntyneet lapset sekä
muut oppivelvolliset lapset, jotka syksyllä ovat
aloittamassa koulunkäynnin Jämijärvellä.
Ilmoittautumislomake jaetaan nykyisille
esiopetusoppilaille esiopetuspaikassa ja muut
koulutulokkaat saavat lomakkeen
sivistystoimistolta sekä kunnan nettisivuilta:
jamijarvi.fi/kunta/palvelut/sivistystoimi/lomakkeet.
Lomakkeet on toimitettava viimeistään to
4.3.2021 mennessä sivistystoimistoon.
Mahdolliset lisätiedustelut A-kohtaan Ritva
Mäkinen 040-7699 184
**

B. VARHAISKASVATUKSEN
ESIOPETUKSEEN
ILMOITTAUTUMINEN
Esiopetus järjestetään Pääskyn päiväkodin
Tykköön toimipisteellä. Esiopetukseen ilmoitetaan
vuonna 2015 syntyneet lapset. Kuljetus
järjestetään alkuopetuksen kuljetusperusteiden
mukaan.

*****
Lounais-Suomen aluehallintovirasto on
kieltänyt sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät
yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset
23.2.2021 asti. Jos voi
noudattaa THL:n ohjetta, voi enintään 20
hengen tilaisuuden
järjestää. Ks. https://jamijarvi.fi/ajankohtaista/
tartuntautilain-58-§n-mukainen-paatossatakunnan-kuntien-alueelle/

Satakunnan sairaanhoitopiirin ohjeet
löytyvät kohteesta: https://www.satasairaala.fi
/koronavirus-covid-19/epidemian-torjunta-javoimassa-olevat-alueelliset-suositukset.
Pohjois-Satakunnan
peruspalvelukuntayhtymän koronaan liittyvää
ohjeistusta löytyy
sivulta http://www.eposa.fi/category/korona/.
Kaikkein haavoittuvimmassa asemassa
olevien maskien saatavuuden
turvaamiseksi PoSanalueella jaetaan
makseja seuraavissa jakelupisteissä:




Honkajoen, Jämijärven, Karvian,
Pomarkun ja Siikaisten
peruspalvelukeskuksissa
ma ja ke klo 14-15
Kankaanpään hyvinvointikeskuksessa
ma-pe klo 8-15

***

C. LASTEN
VARHAISKASVATUSPAIKAT 1.8.2021
ALKAEN
haettavina. Varhaiskasvatukseen haku koskee
kunnalliseen varhaiskasvatukseen tulevia uusia
lapsia.
***

D. KOULULAISTEN AAMU- JA
ILTAPÄIVÄTOIMINTA
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa
järjestetään Pääskyn päiväkodin Tykköön
toimipisteellä. Toiminta on tarkoitettu 1-2 luokan
oppilaille sekä kaikkien vuosiluokkien
erityisopetukseen otetuille tai siirretyille oppilaille.
Esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen
ilmoittautumis-/hakemuslomakkeen saa
Pääskyn päiväkodin toimipisteiltä sekä
sivistystoimistolta sekä kunnan nettisivuilta
jamijarvi.fi/kunta/palvelut/sivistystoimi/lomakkeet.
Hakemuksia otetaan vastaan edellä mainituissa
paikoissa to 4.3.2021 saakka.
Lisätietoja B-D kohtiin antavat:
Varhaiskasvatusjohtaja
Leena Peurala 050- 5776 323 tai
esikoulunopettaja Marjo Leikkola 040 -5481 581.
Sivistyslautakunta

TEKNISEN TOIMEN ILMOITUKSET:
JÄMIJÄRVEN KUNNAN
ALUEEN AURAUKSET:

JÄMIJÄRVEN KUNNAN ALUEEN
HIEKOITUKSET:

ALUE 1
AJ-Urakointi Oy, Jarno Niiniharju
050 433 7851 tai Antti
Lauttalammi 045 873 2700











Asemantie
Jämiäluomantie
Kahilaluomantie
Kaskenmäentie
Keitaanniemen yhdystie + sivuhaarat
Lehtimäentie
Löytöperäntie
Mylläri – Kujala - Kankaristotie
Pajunevantie
Peltola- Pinkkalantie

ALUE 2
Vihun Koneurakointi Oy, Kari Vähävihu
0400 167 947











Hanhilammintie
Kavionevantie
Korvenkyläntie
Leponiementie
Maanaviljantie
Ojanperäntie
Rannanperäntie
Rantasalontie
Soinintie
Teelmäki- Sauvaniementie

ALUE 3
Kaivuyhtymä Niemi Ay, Hannu Niemi 040 514
9898 tai Jussi Niemi 044 340 1304














Jussinperäntie
Kauppilantie
Kitunevantie
Kontinkyläntie
Lamminperäntie
Lammintie
Leppihalmeen- ja Ladvoontie
Niemeläntie
Pirttijärventie
Pyydönniementie
Rajalahdentie
Saarenpääntie
Varpee – Kuninkaanlähteentie

KAAVA-ALUEEN TIET
Kaivuyhtymä Niemi Ay, Hannu Niemi 040 514
9898 tai Jussi Niemi 044 340 1304

ALUE 1, ALUE 2 JA ALUE 3
Kaivuyhtymä Niemi Ay, Hannu Niemi 040 514
9898 tai Jussi Niemi 044 340 1304
KAAVA-ALUEEN TIET
Kaivuyhtymä Niemi Ay, Hannu Niemi 040 514
9898 tai Jussi Niemi 044 340 1304

Kattojen lumikuorma
Pyydämme kiinnittämään
huomioita:
- isompiin rakennuksiin ja
erityisesti suuriin halleihin
- kiinteistönomistajan pitää seurata lumitilannetta
ja tarpeen mukaan poistaa lunta katolta.
- on suositeltavaa, että jo noin puolimetrinen
lumikuorma poistetaan

Huolehtikaa aina ja ehdottomasti
omasta sekä ohikulkijoiden
turvallisuudesta!
Lumen poistaminen katolta kannattaa
ensisijaisesti antaa ammattilaisten tehtäväksi.
Mikäli työn aikoo tehdä itse, työturvallisuudesta
tulee huolehtia aina ensimmäisenä. Paras tapa
välttää putoaminen, on käyttää turvavaljaita.
Turvallinen työskentely on varmistettava
vähintään vyölle sidotulla köydellä, jonka toinen
pää on kiinni kattorakenteissa. Köyden tulee
pysyä työskennellessä kireänä, koska
äkkipysähdyksessä saattaa murtua selkä tai
raajoja.

TIEDOTE KIINTEISTÖN OMISTAJILLE
TONTTILIITTYMIEN KUNNOSSAPIDOSTA
Kunnossapitolain mukaan kiinteistön omistaja
vastaa tonttiliittymän avaamisesta, aurauksen
takia liittymään kertyneen lumivallin
poistamisesta sekä tontille johtavan kulkutien
kunnossapidosta.
Lumien siirto liittymästä ja tontin alueelta
katualueelle on kielletty. Lain mukaan
kiinteistön omistaja vastaa kadulle siirretyn
lumen aiheuttamista vahingoista kadun
käyttäjälle.
Jämijärven kunta / Tekninen toimi

Kuntosali avoinna klo 6-22.00.
Kuntosalikortteja saatavana
kunnanvirastolta.
Kertamaksu 5€
Vuosimaksu 70€
½ vuotta 50€
Alle 18 v 35€
Huom! 10 henkeä max yhtä aikaa salilla.

KUNTOSALIOHJAUKSET ELÄKELÄISILLE, mikäli
koronatilanne sen sallii
Yleensä parittoman viikon
keskiviikkona klo 9.00-10.30
seuraavat ohjaukset: KE 3.2, TO 18.2, KE 3.3, TO 18.3,
KE 31.3, KE 14.4 ja KE 28.4
MASKIN KÄYTTÖÄ SUOSITELLAAN!
HUOM! Kuntosali (kunnantalon alakerrassa) on
ilmainen jämijärveläisille eläkeläisille
ma - su klo 6.00 - 15.00 välisenä aikana.
Ohjaaja
Marita Frigård
045-12579

Kunto+ voima-tunneille ei tullut
ennakkoilmoittautumisia, joten tämä
ryhmä ei ole päässyt alkamaan.
Toistaiseksi siis keskuskoululla
maanantaisin klo.16.30 oleva ryhmä ei
toteudu. Jos olet kiinnostunut, niin ota
yhteyttä ja ilmoittaudu Sirpalle puh.
0400 831646 niin katsotaan tuleeko
tarpeeksi osallistujia että saadaan ryhmä
alkamaan helmi-maaliskuussa!

ELÄKELIITTO
Kävelyt ti 9.2. klo 14.00 Raharinteellä ja ti
16.2.
klo 13.00 Elämyskodalla
Boccia jatkuu perjantaisin klo 15.00- 17.00
Keskuskoululla.
Talkooväkeä tarvittaisiin viikoille 8.-9. Jämille
kahvitustehtäviin.
Ota yhteyttä Tarjaan puh. 0405887986
Lämmin KIITOS kaikille Pipertäjien
pienessä Jouluporstuassa käyneille.
Oli ilo palvella teitä kaikkia.
Aurinkoisia talvipäiviä!
T. Heli, Paula, Ulla, Kaisa ja Venla

JÄMIJÄRVI SEURA TIEDOTTAA:
Jämijärven kynäniekat huomio!
Suomen maatalousmuseo Sarka haluaa kuulla
maaseutumuistoja!
Tutkijoita kiinnostaa sekä maalla asuvien,
maaseudulta pois muuttaneiden, että
maaseudulle jälleen palanneiden elämäntarinat,
mutta myös kaupungista kotoisin olevien
maaseutumuistot.
Tutkimuksessa selvitetään miten maalaisnuoruus
on muuttunut 1940-luvulta 2020-luvulle, ja mitä
maaseutu merkitsee ihmisille elämän eri
vaiheissa, lapsuudesta vanhuuteen. Erityisen
kiinnostuneita ollaan siitä, mitä maaseutu sinulle
merkitsee tänä päivänä!
Millaisia tarinoita keruuseen saataisiin meiltä?
Keruuseen voi osallistua joko osallistumalla
haastatteluun, tai kirjoittamalla ja lähettämällä
oman tarinan. Myös valokuvia tietoineen (aihe,
aika ja kuvaaja) otetaan vastaan.
Keruu päättyy 31.7.2021. Lisätietoja ja oheita
https://www.sarka.fi/minun-maaseutuni/.
Myös Lelleen voi olla yhteyksissä, jos haluaisi
tarinansa jakaa, mutta järjestelmän käyttö ei
onnistu.
Autamme mielellämme!
leena.saloniemi@kankaanpaa.fi, 040 7663 663
(viestit tavoittaa parhaiten).
SPR Jämijärven Osaston
Sääntömääräinen kevätkokous
Kämpällä (Jämijärventie 29 c 16, Jämijärvi)
ke 17.3. klo 17.30
Tervetuloa!
KONTTI -keräys ti 16.2. klo 16-18 Jämijärven
kerrostalon (Jämijärventie 29 C) takapihan
parkkipaikalla.
Kontti on Punaisen Ristin kierrätystavaratalo,
jossa myydään lahjoitettuja vaatteita, tavaroita ja
huonekaluja.
Keräämme autonperäkärryllisen verran tavaraa
jämijärveläisiltä vietäväksi Porin Konttiin
kierrätettäväksi.
Keräykseen voi tuoda ehjää, puhdasta ja
hyväkuntoista tavaraa: vaatteita ja asusteita
(talvivaatteilla kova kysyntä juuri nyt ja etenkin
miesten vaatteille on aina kysyntää), astioita ja
muita kodin tarvikkeita, koriste-esineitä ja
tekstiilejä, kenkiä ja laukkuja, kirjoja (ei
tietosanakirjoja), lahjatavaroita, urheiluvälineitä,
leluja ja lastentarvikkeita.
Emme ota vastaan huonekaluja, kodinkoneita tai
atk-laitteita.
Pakkaa tavarat mieluusti pahvilaatikkoon tai hyvin
suljettuun muovipussiin. Voit helpottaa lajittelua
myös esim. kiinnittämällä kengät toisiinsa tai
pakkaamalla yhteen kuuluvat vaatteet niin,
etteivät ne eksy toisistaan sekä huomioimalla
varsinkin särkyvien esineiden pakkaamisen. Jos
sinulla on kysyttää, ota yhteys Lelleen 040 7663
663 (viesti tavoittaa parhaiten).
SPR Jämijärven osasto.

Kunta on suomalaisten käyttöliittymä
arkeen. Kunnissa päätetään miltä arkinen
elinympäristömme näyttää, miten se
toimii, ja millaisia erilaisia palveluita sen
asukkaille tarjotaan. Meillä
sosialidemokraatteilla on halu kehittää ja
puolustaa kotikuntamme palveluita,
hoitaa taloutta vastuullisesti ja kuunnella
kuntalaisten näkemyksiä.
Koska korona-aikana emme voi nyt vielä
tavata niin ota rohkeasti yhteyttä
jos sinulla halu lähteä ehdolle
luottamustoimeen, osallistua tärkeään
vaalityöhön tai asiaa liittyen kuntamme
kehitykseen ja eri asiakokonaisuuksiin
niin ota rohkeasti yhteyttä.
Jämijärven Työväenyhdistys Ry
Miia Sjöman
p. 045 6398146
sdpjamijarvi@gmail.com

Jämijärven
kappeliseurakunta

Ikaalisten kansalaisopisto
Jämijärven osasto
Talvilomaviikko Jämijärvellä 22.-28.2.2021

LASKIAISPOLKUA voi kiertää
omatoimisesti Jämijärven kirkon
ympäristössä tiistaista tiistaihin 9.-16.2.
Polku lähtee havuportilta, joka löytyy
hautausmaan pääportilta kirkkoa kohti
noustessa vasemmalta.
Tervetuloa!
Messuihin ilmoittautuminen rajoitusten
vuoksi (20 hlö) 044 7133569
tai kankaanpaan.seurakunta@evl.fi
ilmoittautuminen
kokoontumisrajoitusten vuoksi
p. 044 7133569
Su 7.2. klo 12 on Messu Kankaanpään
kirkossa. (kynttilänpäivän messu)
Toimittamassa Taina Karvonen ja
kaikki kanttorit.
Su 14.2. klo 10 Laskiaissunnuntain
messu Jämijärven kirkossa. Lampinen,
R.Raikaslehto
Ke 17.2. klo 18 tuhkakeskiviikon
messu. Karvonen, Evans
Su 21.2. klo 13 messu Jämijärven
kirkossa
Karvonen, M.Raikaslehto
Su 28.2. klo 10 messu Jämijärven
kirkossa, Kyytinen, Evans
Ti 2.3. klo 18.30 Lähetysilta
Orpokoti-ilta Riitta ja Timo
Lappalainen
Raamattupiiri käynnistyy ke 17.2.
Papin päivystys
maanantaisin 9.30-11.30
Avoin päiväkerho
Torstaisin klo 9.30-11.00

Puutyö ja entisöinti 110466-kurssilla on tilaa,
kurssi kokoontuu keskiviikkoisin
keskuskoulun teknisten töiden tiloissa klo
18.00-20.15.
Tule tekemään uutta tai korjaamaan vanhaa
huonekalua.
Kurssimaksu 42 €.
Muistathan
ilmoittautua www.opistopalvelut.fi/ikaalinen
tai p. 044 730 1398, sillä jos kurssille ei ole
ilmoittautunut riittävästi opiskelijoita, se
peruuntuu.
Koronarajoitukset voivat muuttaa toimintaa,
mutta opiskelijoille tiedotetaan
tekstiviesteillä kurssikohtaisesti mahdollisista
muutoksista.
Lisätietoja opiston toimistolta p. 044 730
1398 tai osastojohtajalta
marjut.saarenpaa@ikaalinen.fi tai p. 040 564
6041.

Posa tiedottaa
Sähköinen ajanvaraus
laboratoriokokeisiin tulossa
Laboratorionäytteenoton sähköinen
ajanvaraus laajenee Jämijärven,
Honkajoen, Siikaisten ja Karvian
Peruspalvelukeskuksiin maaliskuussa
2021. Sähköinen ajanvaraus tapahtuu
PoSan etusivulla olevan linkin kautta
(www.eposa.fi). Puhelinajanvaraus
numerossa 040 652 4340 ma - to 8 – 16
on edelleen mahdollista, pe SULJETTU.

