
 
        JÄMIJÄRVEN KUNNAN KUNTATIEDOTE 3/2021 

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

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

 

 

Kuntatiedote  4/2021 
Aineiston viimeinen jättöpäivä 26.3.2021 

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

Seuraava kuntatiedote ilmestyy 1.4.2021 

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 

 
 
 
 

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 9-16 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 
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28-2-2021  
Koronatilannetta koskevien 
suositusten johdosta Jämijärven 
kunnassa toimitaan toistaiseksi 
seuraavasti. Tilanteen muuttuessa 
asiasta tiedotetaan nettisivuilla. 
 

 Peruskoulun 7.-9. -luokkalaiset siirtyvät 
etäopetukseen 3.3.2021 alkaen. Koulu 
antaa tarkemmat tiedot asiasta. Tämän 
hetken tiedon mukaan ratkaisu olisi 
voimassa 28.3.2021 asti.  

 6. luokan oppilaiden odotetaan käyttävän 
maskia koulussa ja koulukuljetuksissa. 
Maskeja on saatavilla koululta. 

 Kuntosali on suljettu 1.3.2021 alkaen. 

 Kunnan toimesta ja kunnan tiloissa 
harrastustoimintaa järjestetään 1.3.2021 
alkaen vain alle 12-vuotiaille. Ohjeistus 
koskee myös ulkona tapahtuvan 
harrastustoiminnan järjestämistä.  

 Kirjastossa siirrytään noutolainaukseen 

3.3.2021 alkaen. Välttämätön tietokoneen 

käyttö on mahdollista yksi asiakas 

kerrallaan (enintään tunti/asiakas/päivä) 

 Kunnanvirastolla asioidaan fyysisesti vain 
ajanvarauksella välttämättömässä 
tilanteessa. Henkilökunta on etätöissä 
mahdollisimman paljon.  

 Toimintayksiköt antavat tarkempia 
ohjeita.  

 

 Työyhteisöjen tilaisuuksien 
järjestämisessä tulee käyttää erityistä 
harkintaa ja pyrkiä rajaamaan sisätiloissa 
pidettäviin tilaisuuksiin työyhteisöjen 
henkilöitä enintään 5 samaan tilaisuuteen. 

 Ulkopuolisten vierailut toimipisteissä sekä 
vierailut koulusta tai varhaiskasvatuksesta 
ulkopuolelle on kielletty. 

 Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen 
henkilökunnan tulee käyttää maskeja. 
Varhaiskasvatuksen osalta myös visiirin 
käyttö sallitaan. Ulkona tapahtuvassa 
toiminnassa käytetään tilannekohtaista 
harkintaa. Kunnan henkilökunta käyttää 
maskia niissä asiakastapaamisessa, jotka 
on välttämätöntä hoitaa fyysisen 
tapaamisen muodossa rajoituksista 
huolimatta.  

 

 Alueellinen suositus on, että yli 6 henkilön 
yksityistilaisuuksia ei järjestetä. 

 AVI:n 19.3.2021 asti voimassa oleva 
määräys on, että Satakunnan kuntien 
alueella kaikki sisä- ja ulkotiloissa 
järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset 
kokoukset ovat kielletyjä. Sisätiloissa ja 
alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan 
kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja 
yleisiä kokouksia, joihin osallistuu 
enintään 10 (kymmenen) henkilöä 

edellyttäen, että turvallisuus niissä 
voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja 
kulttuuriministeriön ja Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa 
ohjetta. 
Ks. https://jamijarvi.fi/ajankohtaista/tartunt
atautilain-58-§n-mukainen-paatos-
satakunnan-kuntien-alueelle/ 

 
KIRJASTO 

Jämijärven kirjasto siirtyy varaa ja nouda -

palveluun ke 3.3. alkaen toistaiseksi 

Kun tilanne muuttuu, uusista ohjeista tiedotetaan 

kirjaston ovella sekä kunnan verkkosivulla ja 

Facebookissa. Voit myös soittaa kirjastoon. 

https://jamijarvi.fi/asiointi-ja-

paatoksenteko/palvelut/kirjasto/ 

Jämijärven kirjaston yhteystiedot 

•  puhelin  040 769 9181 

•  sähköposti jamijarvi.kirjasto@jamijarvi.fi 

Ohjeita kirjaston käyttöön 

•  Voit palauttaa aineistoa kirjaston  

     palautusluukkuun 

•  Voit uusia lainasi verkkokirjastossa tai  

     ottamalla yhteyttä kirjastoon 

•  Voit varata kirjoja verkkokirjastossa,  

     sähköpostitse ja puhelimitse 

•  Voit noutaa varaukset kirjaston ovelta, kun olet  

     saanut niistä saapumisilmoituksen 

      tekstiviestillä tai sähköpostilla 

•  Ota kirjastokortti mukaan ja soita ovelta  

    kirjaston numeroon 

•  Jos sovit noutoajan etukäteen, varaukset  

    lainataan valmiiksi kortillesi 

•  Välttämätön tietokoneen käyttö on mahdollista  

    yksi asiakas kerrallaan (enintään   

    tunti/asiakas/päivä) 

•  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 

Pääsiäisen ajan poikkeukset palveluaikoihin 

to 1.4. avoinna 10 – 15 

pe 2.4. suljettu 

ma 5.4. suljettu 

 

https://jamijarvi.fi/ajankohtaista/tartuntatautilain-58-%C2%A7n-mukainen-paatos-satakunnan-kuntien-alueelle/
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https://jamijarvi.fi/ajankohtaista/tartuntatautilain-58-%C2%A7n-mukainen-paatos-satakunnan-kuntien-alueelle/


Ilmaiset varaukset kaikista Satakirjastoista 

Voit varata tai pyytää kirjastoa varaamaan sinulle 

aineistoa kaikista Satakirjastoista. Varaaminen ei 

maksa (noutamaton varaus 1 €). Voit noutaa 

varauksen, kun olet saanut saapumisilmoituksen. 

Myös uutuuksia, jotka on jo tilattu johonkin 

Satakirjastoon, voi varata etukäteen. 

Satakirjastojen e-aineistot 

•  kirjastosta saat apua e-aineistojen käyttöön ja  

    Ellibs-sovelluksen lataamiseen 

•  27 eri e-aikakauslehteä osoitteessa  

    satakirjastot.emagz.fi 

•  jos tarvitset PIN-koodin, soita kirjastoon 

•  e-aineistojen esittelyt, osoitteet ja ohjeet 

    https://satakirjastot.finna.fi/Content/eaineistot  

Lukupiiri siirtyy 

Lukupiirin toteutuminen riippuu 

koronatilanteesta ja rajoituksista, päivämäärä ja 

aika ilmoitetaan myöhemmin. 

 

********** 
 
HUOM! Cellari avoinna Avin 
ohjeistuksen mukaan vain alle 12-
vuotiaille. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OHJATUT LIIKUNTATUOKIOT ALLE 
12-VUOTIALLE JATKUVAT TIISTAISIN 
JA TORSTAISIN KLO 17.00 
 
Ota yhteys Samuliin 
puh. 044-5730555 

Senior-jumpat peruutettu. 
  
Posan covid- tilannetta seurataan ja 
tarvittaessa muutokset sen mukaisesti. 
 
MUTTA 
 
Tervetuloa  
Fysioterapiapalvelu Sirpa Ervelän  
10-vuotis kakkukahville   
torstaina 11.3 klo 13-16! 

 
 
 
 
 
 
UUSIEN OPPILAIDEN 
ILMOITTAUTUMINEN KANKAANPÄÄN 
MUSIIKKIOPISTOON LUKUVUODELLE 
2021–2022  

Hakuaika musiikkiopistoon syksyllä 2021 
opintonsa aloittaville on 1.3.-31.3.2021. 
 
Soitinvalikoimassa ovat alttoviulu, harmonikka, 
huilu, kitara, lyömäsoittimet, urut, piano, sello, 
sähkökitara, trumpetti ja vi 
 
Ilmoittautumalla musiikkiopistoon pääsee 
soitinkarusellioppilaaksi (kokeillaan 2-3 soitinta 
lukuvuoden aikana). Pääsytestiin osallistumalla 
voi saada oppilaspaikan tiettyyn soittimeen 
musiikkiopiston resurssien puitteissa.  
 
Toiminta-alueen opiskelijoiden kotikunnasta 
(Jämijärvi, Karvia, Lavia/Porin kaupunginosa, 
Merikarvia, Pomarkku, Siikainen) tarvitaan 
maksusitoumus ennen opintojen aloittamista. 
Musiikkiopisto pyytää kunnilta maksusitoumukset 
sen jälkeen, kun oppilas on hyväksytty 
musiikkiopistoon. Mikäli samasta soittimesta on 
useampi soittaja, opetusta voidaan antaa myös 
sopimuskunnissa.  
 
Ilmoittautuminen sähköisesti osoitteessa: 
https://kankaanpaa.eepos.fi. Lisätietoja saa 
toimistosihteeri Pirjo Lepistöltä puh. 044 772 9201 
tai apulaisrehtori Eeva Kulhualta puh. 044 772 
9200. Musiikkiopiston toimiston osoite on 
Opistonkatu 5.  
 
www.kankaanpaanmusiikkiopisto.fi 
facebook.com/kankaanpaanmusiikkiopisto/ 
Instagram: kankaanpaan musiikkiopisto 
Kankaanpäässä 17.2.2021 

 
 
 
 
 



Mediatiedote 23.2.2021 

Pysy perhepiirissä –kampanja 
kannustaa yhteisiin talkoisiin 
 
Satakunnan terveysviranomaiset ja kunnat 
haastavat kaikki satakuntalaiset mukaan 
yhteiseen kampanjaan, jolla tähdätään 
koronaviruksen pysäyttämiseen. Kampanjaan 
voi osallistua esimerkiksi jakamalla 
sosiaalisessa mediassa tai sähköpostilla 
bannereita.  
 
Ajatus kampanjan toteuttamisesta syntyi 
alueellisessa tartuntatautien torjunnan 
työryhmässä. Kampanja käynnistyy jo tällä 
viikolla ja kestää noin kolme viikkoa 
sunnuntaihin 14.3.2021 asti. 
 
Pysy perhepiirissä –kampanjalla pyritään 
vaikuttamaan kannustavasti kaikkien 
satakuntalaisten käyttäytymiseen. Kampanja 
toteutetaan pääasiassa sosiaalisessa 
mediassa, jotta tieto leviäsi nopeasti. 
Valittavana on esimerkiksi Facebook-kehys ja 
eri kieliversioilla toteutettavia bannereita, joita 
on helppo jakaa sosiaalisessa mediassa. 
 
Koronan kanssa on eletty nyt jo yli vuosi ja 
Satakunnan levinneisyystilanne on vaihdellut 
perusvaiheen, kiihtymisvaiheen ja 
leviämisvaiheen välillä. Pysy perhepiirissä -
kampanjan alkaessa koko Satakunta on 
leviämisvaiheessa ja koronavirustilanne on 
vaikea. Ilmaantuvuusluku on 
pääkaupunkiseudun jälkeen Suomen toisiksi 
korkein. Erityistä huolta aiheuttavat 
muuntovirukset, jotka leviävät perusvirusta 
herkemmin. Vielä Satakunnassa ei ole 
todettu muunnosvirusten merkittävää 
lisääntymistä, mutta kannat ovat 
pääkaupunkiseudulla jo nyt valtaviruksena.  
 
─ On ymmärrettävää, että ihmiset alkavat 
turtua jatkuviin ohjeisiin ja suosituksiin, mutta 
nyt pitäisi vielä jaksaa sinnitellä ja jos 
mahdollista vielä tarkentaa omia 
toimintatapoja turvallisemmiksi, sillä käsillä 
ovat viruksen leviämisen pysäyttämisen 
kannalta aivan ratkaisevat viikot, 
kampanjaidean isä, johtajaylilääkäri Petteri 
Lankinen sanoo. 
 
Satakunnan epidemiatilanteen arvioinnista 
vastaava lääkäri Raija Uusitalo-Seppälän 
mielestä kontaktien vähentäminen ja 
varotoimien noudattaminen on nyt kriittistä, 
sillä tilanne on tärkeää saada haltuun ennen 

kuin terveydenhuoltomme ylikuormittuu. 
Epidemian leviäminen riippuu meistä kaikista. 
 
─ Jos me kaikki rajoitamme kontaktimme 
välttämättömään ja vain lähipiiriin seuraavat 
kolme viikkoa, meillä on vielä mahdollisuus 
kääntää tämä tilanne, Raija Uusitalo-Seppälä 
kannustaa. 
 
Satakunnan terveysviranomaisten mukaan 
riski tartunnan saamiseen on Satakunnassa 
lisääntynyt ja on erittäin tärkeää pystyä 
ehkäisemään tartuntojen leviäminen 
ikääntyneisiin ja muihin riskiryhmiin. 
 
Lisätietoja: 
johtajaylilääkäri Petteri Lankinen, p. 044 707 
7780 
 
 
Satakunnan alueellinen tartuntatautien torjunnan 
työryhmässä eli ATTR:ssä ovat edustettuina 
Satasairaala ja kaikki alueen kunnat sekä THL:n, 
Lounais-Suomen AVI:n ja ELY-keskuksen edustajat. 
Puheenjohtajana toimii johtajaylilääkäri Petteri Lankinen 
ja epidemiatilanteen arvioinnista vastaa Satakunnan 
sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri 
Raija Uusitalo-Seppälä. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jämijärven sotaveteraanit ja 
kannattajajäsenet 
KOKOUSKUTSU 
Jämijärven Osuuspankilla  
maanantaina 12.4.2021  
alkaen klo 13.00 
 
Tervetuloa! 
 
Hallitus 
 



  

Jämijärven kappeliseurakunta 
 

 

Papin päivystys maanantaisin 9.30-11.30 

0408049641 Taina 
 

Kankaanpään seurakunnan tilaisuuksiin 6 

henkilön rajoitukset. Seuraa verkkosivuilta tai 

sovelluksesta seurakuntatietoja. Koronan 

vuoksi viikkotoiminta keskeytetään 28.3. asti. 

 

Jumalanpalvelukset sunnuntaisin klo 10 

Kankaanpään kirkosta streamattuna YouTube 

kanavalle 

”Kankaanpään seurakunta” 

voit ladata myös puhelinsovelluksen  

”Kankaanpään seurakunta” 

google play kaupasta tai AppStoresta, josta 

näkyy suora lähetys.  

 

To 1.4. klo 19 Kiirastorstain messu,  
Karvonen Taina, Risto Raikaslehto 
Pe 2.4. klo 13 Pitkäperjantain 

sanajumalanpalvelus, Nyman Tom, Evans 

Stephen 
Su 4.4. klo 13 Pääsiäispäivän messu, 
Karvonen Taina, Evans Stephen 
 

 

 

 

YHTEISVASTUU KERÄYS 

ON KÄYNNISSÄ! 
 

Yhteisvastuukeräys on kerännyt 

apua lähimmäisille jo 70 vuoden 

ajan. Voit olla mukana keräyksessä 

tekemällä lahjoituksen oman seurakuntamme 

Yhteisvastuukeräykseen. 
Vuonna 2021 voi olla 

Yhteisvastuukeräyksellä auttamassa 

vähävaraisia ikäihmisiä niin Suomessa kuin 

kehittyvien maiden katastrofialueilla. 

 

SUOMESSA yhteisvastuuvarat ohjataan 

heikoimmassa asemassa olevien ikäihmisten 

auttami-seen Kirkon diakoniarahaston kautta. 

Osalla tuotosta järjestetään vähävaraisille 

ikäihmisille suunnattuja digitaalisten taitojen 

maksuttomia koulutuksia. Joka viides kerätty 

yhteisvastuueuro käytetään oman 

seurakunnan alueen ikäihmisten auttamiseen. 

 
KEHITTYVISSÄ MAISSA 

yhteisvastuuvaroin autetaan katastrofien ja 

konfliktien aiheuttamissa hätätilanteissa 

pahiten kärsineitä yhteisöjä, vanhuksia ja 

perheitä. Konkreettisen avun vie perille 

Kirkon Ulkomaanapu. 

 
LÄMMIN KIITOS AVUSTASI! 
Kankaanpään seurakunta / diakoniatyö 

 
LAHJOITA PANKIN KAUTTA 

TILISIIRROLLA: 

 
Nordea FI16 2089 1800 0067 75 tai 
Pohjola-Pankki FI14 5000 0120 2362 28 

 
Laita viitenumero 301149 niin lahjasi 

kartuttaa Kankaanpään seurakunnan keräystä 

 
Yhteisvastuu on evankelis-luterilaisen kirkon 

vuosittain toteutettava suurkeräys, joka auttaa 

hädänalaisia syntyperään, uskontoon tai 

poliittiseen vakaumukseen katsomatta 

Suomessa ja kehittyvissä maissa. 60 % 

tuotosta ohjataan vuosit-tain Kirkon 

Ulkomaanavun välityksellä katastrofiapuun. 

40 % keräystuotosta jää Suomeen ikäihmisten 

tukemiseen val-takunnallisesti ja paikallisten 

seurakuntien kautta. Keräyksen suojelijana 

toimii tasavallan presidentti. 

 
Kirkkopalvelujen keräyslupa RA/2020/639. 



 
 

SPR Jämijärven Osaston 
Sääntömääräinen kevätkokous 

Kämpällä (Jämijärventie 29 c 16, Jämijärvi)  
ke 17.3. klo 17.30  

Tervetuloa! 
 

  

 

ELÄKELIITTO 

  
Uusien koronarajoitusten 
vuoksi karaoke- ja tietoviisaskarsinnat sekä 
kevätkokous siirretään.  
Ilmoitellaan, kun on mahdollista kokoontua. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keskustan Jämijärven Kuntayhdistyksen 

ylimääräinen kokous  

8.3.2021 klo 18, valtuustosalissa  

Kuntavaaliehdokkaiden valinta sekä vaalityöstä 

sopiminen.  

TERVETULOA!   

(Kokouksessa huomioidaan vallitsevat rajoitukset. 
Osallistuminen mahdollista etänä kun 
osallistuja ilmoittaa tarpeen etukäteen – 
satu.jokela@jamijarvi.fi )  
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