JÄMIJÄRVEN KUNNAN KUNTATIEDOTE 4/2021
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 13.6.2021
kello 9.00 – 20.00 Jämijärven
keskuskoululla, os. Koulutie 6. Jämijärven
kunta muodostaa yhden äänestysalueen.

HUOM! Ennakkoäänestyspaikka muuttunut:
Ennakkoäänestys toimitetaan
ke 26.5.- ti 8.6.2021 välisenä aikana.
Ennakkoäänestyspaikkana on liikuntasali
Jämijärven keskuskoululla, os. Koulutie 6
.
Ennakkoäänestysajat ovat:
maanantai-perjantai klo 10-17
lauantai-sunnuntai klo 12-14
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.

Kuntatiedote 5/2021

Aineiston viimeinen jättöpäivä 14.5.20
Voit jättää aineiston
• sähköpostilla, osoitteelle jamijarvi@jamijarvi.fi
• soittamalla tai tekstiviestillä p. 040 769 9189
Seuraava kuntatiedote ilmestyy 20.5.2021

Kuntavaalien 2021
ehdokasasettelu Jämijärven
kunnassa
Kesäkuun 13. päivänä 2021 toimitettavissa
kuntavaaleissa valitaan Jämijärven
kunnanvaltuustoon 17 valtuutettua ja heille
varavaltuutetut toimikaudeksi 1.8.2021 –
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 3.5.2021 kello 9-16 ja
tiistaina 4.5.2021 kello 9-16.
Vanhan aikataulun (määräaika 9.3.) mukaisesti
jätetyt ehdokashakemukset ovat sellaisenaan
voimassa, mutta vaaliasiamiehet voivat
halutessaan muuttaa niitä 4.5. mennessä.
Mahdolliset tiedustelut voi osoittaa
keskusvaalilautakunnan sihteeri Noora Niemiselle,
puh. 040 830 4943.

VAALEIHIN LIITTYVÄT VIRALLISET
KUULUTUKSET TULEVAT KANKAANPÄÄN
SEUTUUN, KUNNAN NETTISIVUILLE JA
KUNNAN ILMOITUSTAULULLE

Kotiäänestystä tarvitsevan on ilmoitettava siitä
kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään 1.6.2021
ennen klo 16.00 keskusvaalilautakunnalle,
osoite Peijarintie 5 A, puhelin 040 769 9189.

Kunnanvirastolla uudet kasvot!
1.4.2021 aloitti hyvinvointipäällikkö
Toni Ojala, vastuualueena mm. vapaaaikatoimi.
Kirsti Mansikkamäki jatkaa hanke koordinaattorina 30.9.2021 asti

Nuorten kesätyöllistämistuki yrityksille
ja yhteisöille
Jämijärven kunta tarjoaa 400 euron suuruista
kesätyöllistämistukea Jämijärvellä toimiville
yrityksille ja yhteisölle paikallisten vuosina
1997-2005 syntyneiden nuorten
työllistämiseksi.
Tuen saamiseksi yrityksen/yhteisön on
työllistettävä paikallinen vuosina 1997-2005
syntynyt nuori vähintään yhden kuukauden
ajaksi touko-elokuun aikana. Työllistettävän
nuoren työajan on oltava vähintään
25 h/vko. Myönnettävän tuen suuruus on
400 euroa per työllistetty nuori.
Tukea myönnetään ensisijaisesti samalle
työnantajalle yhdestä työllistetystä ja tukea
maksetaan vain yhden kerran per
kesätyöllistetty (eli saman nuoren
työllistämisestä ei makseta tukea useammalle
työnantajalle). Mikäli useampi työnantaja on
työllistänyt saman työntekijän, tuen saa se
työnantaja, joka on työllistänyt ajallisesti
ensimmäisenä kyseisen kesätyöntekijän.

Kunnan kesätyöpaikat nuorille
Jämijärven kunta tarjoaa kesätöitä kymmenelle
vuosina 2005-2006 syntyneelle jämijärveläiselle
nuorelle. Työsuhteiden pituus on kaksi viikkoa.
Työpaikat on tarkoitettu ensisijaisesti niille
nuorille, jotka eivät ole aikaisemmin olleet
töissä kunnalla, eivätkä ole saaneet
kesätyöpaikkaa muualta. Mikäli em. kriteerit
täyttäviä hakijoita on enemmän kuin
kymmenen, kesätyöpaikat arvotaan hakijoiden
kesken.
Palkkauksessa noudatetaan
työehtosopimuksen määräyksiä. Suunniteltujen
työpaikkojen määrä voi muuttua koronatilanteen
muutoksista aiheutuvien toimintojen rajoitusten
vuoksi.
Hae kesätyöpaikkaa 30.4.2021 mennessä
täyttämällä tämä lomake: Lomake
kesätyöpaikan hakemiseksi (löytyy kunnan
nettisivuilta).
Kaikille hakijoille ilmoitetaan kesätyöntekijöiden
valinnoista toukokuun loppuun mennessä.

Työnantajan on ilmoitettava hakevansa
kesätyöllistämistukea 28.5.2021 mennessä
täyttämällä tämä lomake: Lomake
kesätyöllistämistuen hakemiseksi
(löytyy kunnan nettisivuilta)
Työnantaja voi ilmoittaa avoimesta
kesätyöpaikasta maksutta kuntatiedotteessa ja
kunnan verkkosivuilla. Ilmoittaminen tapahtuu
yllä mainitun lomakkeen täytön yhteydessä.
Tuen maksatus tapahtuu työsuhteen päätyttyä.
Maksatusta on haettava viimeistään 20.9.2021
mennessä. Tuki maksetaan yritykselle
palkanmaksukuittia ja työtodistusta vastaan.
Työtodistuksesta on ilmettävä työnantajan
yhteystiedot, työllistämisaika, työaika per viikko,
työllistetyn nimi ja syntymäaika.
Maksatushakemukset on toimitettava
Jämijärven kunnalle osoitteeseen Peijarintie 5
A, 38800 Jämijärvi tai sähköpostilla
jamijarvi@jamijarvi.fi. Tuet maksetaan
viimeistään marraskuun loppuun mennessä.
Lisätietoja:
talous- ja hallintopäällikkö Noora Nieminen,
noora.nieminen(at)jamijarvi.fi,
p. 040 830 4943
hallintosihteeri Merja Kangasniemi,
merja.kangasniemi(at)jamijarvi.fi,
p. 040 769 9189

YKSITYISTIEAVUSTUKSET NS. PIKKUTEILLE
HAETTAVANA

PAPERI-, METALLI-, LASI JA KARTONGIN
KERÄYSASTIAT

1) KUNNOSSAPITOAVUSTUS
Avustusta voivat hakea sellaiset yksityiset
pikkutiet, joiden vaikutuspiirissä on vakituista
asutusta. Avustettavan tienosan pituus on
vähintään 300 metriä vähennettynä
omavastuuosuus 50 m/asunto ja 250 m/vapaaajan asunto. Avustusta ei myönnetä pelkästään
loma- ja vapaa-ajan asunnoille johtaville teille,
eikä metsäautoteille. Avustusta maksetaan
vuoden 2020 hyväksyttyjen maksukuittien
perusteella. Avustusta määrättäessä tien
pituudesta vähennetään omakustannettavana tien
osana 50 m/vakituinen asunto ja 250 m/lomaasunto.

Paperin- metallin- lasin- ja kartongin keräyspisteet ovat
kaikkien maksuttomassa käytössä.
Kartonginkeräykseen vietävät pahvilaatikot yms, tulee
litistellä ennen astiaan laittoa. Kun astiaan heitetään
kokonaisina esim. pahvilaatikot, niin astia täyttyy turhan
nopeasti ja tyhjennyskertoja tulee turhaan.

2) PERUSKUNNOSTUSAVUSTUS
Avustusta voi hakea myös tärkeisiin
peruskunnostustoimenpiteisiin, kuten mm. siltojen
ja isohkojen rumpujen uusintaan tai
peruskunnostukseen. Peruskunnostustöistä on
esitettävä selvitys ja kustannusarvio.
Vaatimukset: Tien vaikutuspiirissä tulee olla
vakituista asutusta. Ei pituusvaatimusta.
Peruskunnostusavustus maksetaan vasta, kun työ
on tehty ja kustannukset alkuperäisin laskuin
esitetty. Mikäli laskuja ei ole hakemusvuoden
loppuun (31.12.2021) mennessä toimitettu
tekniseen toimistoon, avustusta ei makseta.
Niiden teiden osalta, jotka ovat saaneet
aikaisemmin kunnan avustusta, tulee toimittaa
tositteet viimeksi saadun avustuksen käytöstä.
Hakemuslomakkeita saa Jämijärven kunnan
teknisestä toimistosta ja kunnan internet-sivuilta,
hakemukset on jätettävä 30.4.2021 klo 12.00
mennessä osoitteella:
Jämijärven kunta, Tekninen lautakunta
Peijarintie 5 A
38800 JÄMIJÄRVI

KIERRÄTYS- JA JÄTEASIAA
SEKAJÄTEASTIAT
Kunnan ylläpitämät sekajätteen keräyspisteet ovat
tarkoitettu vain kesäasukkaille, joiden kanssa on tehty
sopimus aluekeräyspisteiden käytöstä.
Eli sekajäteastiat eivät ole tarkoitettu ilmaispalveluksi
kaikille kuntalaisille, vaan niille jotka maksavat kunnalle
niiden käytöstä.
Jos haluat käyttää kunnan ylläpitämiä sekajäteastioita,
ota yhteys tekniseen toimistoon, niin laaditaan sopimus
käytöstä ja kunta laskuttaa kerran vuodessa
vuosimaksun joka on kesäasukkailta 92,73 € / vuosi ja
vakituisilta asukkailta 122,76 € / vuosi.

MUOVI
Muovinkeräys on kaikkien kuntalaisten maksuttomassa
käytössä.
Muovipuristimeen saa laittaa ainoastaan muovisia
tuotepakkauksia.
Mitä pakkausmuovien keräykseen kuuluu laittaa?
Pakkausmuovien keräysastiaan saa laittaa ainoastaan
tuotteiden muovipakkauksia. Pakkausten pitää olla
tyhjiä ja ne pitää tarvittaessa puhdistaa huuhtelemalla
tai pyyhkimällä. Jos tuote ei puhdistu näillä keinoilla, se
kannattaa laittaa sekajätteeseen (energiajae).
Pakkausten korkit, kannet ja vastaavat pitää irrottaa
ennen keräykseen laittamista. Erilaisia purkkeja ja
pakkauksia ei saa laittaa sisäkkäin.
Keräykseen voi laittaa esimerkiksi:
 elintarvikkeiden muoviset pakkaukset
(jogurttipurkit, voirasiat sekä leikkele-, juustoja valmisruokapakkaukset)
 pesuaine-, shampoo- ja saippuapakkaukset
 muovipullot, -kanisterit ja -purkit
 muovikassit, -pussit ja -kääreet
 tuubit, putkilot, EPS-solumuovipakkaukset ja
vastaavat
Huom. pakkausmuovien keräykseen ei saa laittaa PVCmuovista valmistettuja pakkauksia. PVC- muovin
tunnistaa merkistä, jossa on kolmion sisällä numero 3.
PVC-muovi haittaa kierrätystä.
Keräykseen ei myöskään saa laittaa kovamuovisia
tuotteita, kuten ämpäreitä, pakasterasioita, lasten leluja
jne.
SÄHKÖ- JA ELEKTRONIIKKAROMU
Sähkö- ja elektroniikkaromua voi viedä kunnan
varastolla olevaan keräyskonttiin.
Huom! Uusi sijainti kunnan varaston etupihalla.
METALLI- JA RAUTAROMU
Kotitaloudet voivat viedä vähäisiä määriä suurempaa
rautaromua kunnan varastolla olevaan keräyslavaan.
RISU- JA OKSAJÄTTEET SEKÄ HARAVOINTIJÄTE
Risu- ja oksajätteet voi viedä kunnan varastolle. Huom!
Ei orapihlajanoksia.
Varastolle voi tuoda haravointijätettä sille osoitettuun
paikkaan.
Haravointijäte ei kuulu risukasojen joukkoon!
KÄYTÄTHÄN KERÄYSPISTEITÄ OIKEIN!!!
Lisätiedot teknisestä toimisto p 040 769 9182/
Koivumäki tai 050 322 9008 / Sillanpää

KIRJASTO
Jämijärven kirjasto avautuu asiakkaille
rajoitetusti ke 7.4. alkaen
• Kirjastoon pääsee kerralla enintään 6 asiakasta
• Perjantaisin klo 10 - 12 sisään pääsevät vain
koululaisryhmät, opettaja varaa kirjastosta ajan
ryhmälleen
• Kirjastossa on maskisuositus
• Pidä vähintään 2 metrin turvaväli muihin
asiakkaisiin ja henkilökuntaan
• Jos toinen asiakas asioi lainaustiskillä, odota
vuoroasi kauempana
• Kirjastossa on mahdollista käyttää yhtä
tietokonetta, yksi asiakas kerrallaan (enintään
tunti/asiakas/päivä)
• Tietokoneaikoja ei anneta pelaamiseen
• Huolehdi hyvästä käsihygieniasta
• Älä tule kirjastoon oireisena
• Lainaus vain kirjastokortilla tai mobiilikortilla
• Poistettuja kirjoja ilmaiseksi

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

Kansallinen veteraanipäivä 27.4. 2021

Jos tilanne muuttuu, kirjasto voidaan sulkea
uudelleen

Kansallista veteraanipäivää vietetään tiistaina
27.4.2021.

Mahdollisista uusista ohjeista tiedotetaan
kirjaston ovella sekä kunnan verkkosivulla ja
Facebookissa. Voit myös soittaa kirjastoon.

Vuonna 2021 Kansallisen veteraanipäivän
valtakunnallista pääjuhlaa ei pystytä
koronaepidemian vuoksi toteuttamaan
perinteisenä yleisötapahtumana.

https://jamijarvi.fi/asiointi-japaatoksenteko/palvelut/kirjasto/
Jämijärven kirjaston yhteystiedot
• puhelin
040 769 9181
• sähköposti jamijarvi.kirjasto@jamijarvi.fi
• verkkokirjasto satakirjastot.finna.fi

Konsolipelejä lainaksi kirjastosta
Jämijärven kirjasto on hankkinut konsolipelejä
lainattaviksi. Voit varata muiden Satakirjastojen
pelejä ilmaiseksi (noutamaton varaus 1 €). Pelien
laina-aika on 14 vuorokautta. Voit hakea
verkkokirjastosta esim. hakusanalla ”PlayStation
4”. Huomioi ikärajat.
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.

Tämän sijasta Tampereen kaupunki toteuttaa
yhteistyössä Yleisradion kanssa Tampere-talolla
taltioitavan veteraanipäivän juhlalähetyksen, jonka
Yle TV1 lähettää 27.4.2021 klo 15 - 16. Lähetys
on katsottavissa jälkikäteen myös Yle Areenasta.
Pääjuhlan teemana on "Ihmisten välillä hyvä tahto
– Välvilja mellan människor".

VETERAANIKUNTOUTUS
Jämijärven kunta julistaa rintamatunnuksen
omaavien henkilöiden haettavaksi kunnan
järjestämän kuntoutuksen.
Hakulomakkeita saa kunnanvirastolta.
Hakemukset tulee palauttaa 30.4.2021
mennessä osoitteeseen Jämijärven kunta,
Peijarintie 5 A, 38800 Jämijärvi. Tiedustelut:
p. 02 572970

HUOM! Cellari avoinna Avin ohjeistuksen
mukaan vain alle 12-vuotiaille.

Haastepyöräily –kampanja JÄMIJÄRVELLÄ
1.5- 31.8.2021
Haastepyöräily starttaa vappuna
poikkeusoloissa koko Satakunnassa.
Mobiilisovellus laatikkokirjausten
ohessa. Laatikkokirjauksissa hanskat
kädessä ja mahdollisesti oma kynä
taskussa!
Laatikoissa myös kuntovihkot, joihin voi merkitä
kävelylenkit tuttuun tapaan.
SUORITUSPAIKAT:

OHJATUT LIIKUNTATUOKIOT ALLE 12VUOTIALLE JATKUVAT TIISTAISIN JA
TORSTAISIN KLO 17.00

Senior-jumpat on toistaiseksi peruttu.
Ryhmän jäseniin otetaan yhteyttä, kun
ryhmät taas alkavat.

Vauhdin lava
Jämi, yläpihan ilmoitustaulu
Tykköön koulu
Äiti- muistomerkki
Kuusijoen kylä, entisen koulun tienhaara
Raharinne (kirjaston ala-piha)
Vihu, Palokosken- ja Kuninkaanlähteentien risteys
Suurimaa, entisen koulun tienhaara

Yhdistykset ja kaveriporukat huomio!

Partiolippukunta Jämijärven
Miilunvartijat ry:n sääntömääräinen
vuosikokous pidetään lippukunnan kololla
(Pudistamontie, Jämijärvi, 1. ovi
vasemmalta)
torstaina 29.4.2021 klo 17:00.
Kololla kokoukseen voi osallistua
max. 6 hlöä, joten ilmoita tulostasi
viimeistään 22.4.2021 sähköpostitse alla
mainittuun osoitteeseen. Kokoukseen voi
osallistua myös etäyhteydellä Meetvideopuhelun välityksellä.
Ilmoita osallistumisesta etäyhteydellä
viimeistään torstaina 22.4.2021
sähköpostiosoitteeseen
miilunvartijat@gmail.com.
Esityslista on nähtävillä lippukunnan
nettisivuilla miilunvartijat.egarden.fi.
Tervetuloa!
Jämijärven Miilunvartijat ry:n hallitus

Turvaliivejä jaossa vieraslajitalkoisiin!
Vieraslajitalkoita keväällä ja kesällä 2021
järjestävät voivat hakea Leader PohjoisSatakunnalta turvaliivejä talkoilijoilleen
(paketissa 4-6 liiviä). Lisätietoa itse talkoiden
järjestämisestä voit lukea lisää yhdistyksen
kotisivujen blogista
https://aktiivinen.fi/blog/vieraslajitalkootsopivat-korona-ajan-yhteiseksi-tekemiseksi/.
Liivien lisäksi haasteeseen vastaa JämijärviSeura, joka antaa matkaan mukaan
Jämijärvellä talkoilijoille jätesäkkejä.
Ota Lelleen yhteys,
leena.saloniemi@kankaanpaa.fi tai
p. 040 6838 852 ja sovitaan molemmat
tarviketoimitukset.

Jämijärven kappeliseurakunta

Koronatilanteen jatkuessa tilaisuuksia
järjestetään vain rajoitetusti ja suorina
lähetyksinä. Voit ladata puhelimeen tai tablet
laitteeseen seurakunnan uuden sovelluksen,
josta tiedot löytää helposti. Sieltä näkyy myös
suorat lähetykset. Äänilähetys kuuluu tällä
hetkellä Kankaanpään kirkosta tilaisuuksien
aikana.
Diakoniatyön tehtävänä on henkinen,
hengellinen ja taloudellinen auttaminen.
Seurakunnan avustusmäärärahojen lisäksi
olemme saaneet avustuslahjoituksia.
Kotimaanavun valtakunnallisen keräyksen
kautta olemme saaneet jämijärviläisille
vähävaraisille lapsiperheille suunnatun
avustuksen diakoniatyön kautta jaettavaksi.
Lisäksi Jämijärven kappeliseurakunta on
saanut lahjoituksen pitkittyneessä
koronatilanteessa talousvaikeuksiin
joutuneille yksityishenkilöille. Avustuksia voi
hakea Saila-diakonilta p.0408049643 tai
saila.kuuskoski@evl.fi.

Su 25.04. klo 18 Urkukonsertti
Yhteisvastuu-keräyksen hyväksi. Konsertissa
esiintyy kanttori Stephen Evans.
Kappaletoiveet ma 19.4. mennessä Sailalle
p.040-8049643. Konserttiin voi ilmoittautua
voimassa olevien rajoitusten mukaan 6hlöä
(ilm. Saila) ja konsertin voi kuunnella myös
live-lähetyksenä. Vapaaehtoinen lahjoitus:
Yhteisvastuu-keräy til.nro FI 16 2089 1800
0067 75 ja viite 301149 tai Mobilepayn kautta
89860
PÄIVÄKERHO LUKUVUODEKSI 2021-2022
Tervetuloa viettämään iloisia hetkiä seurakunnan
päiväkerhoon Jämijärven vanhaan pappilaan!
Syksyllä alkaviin kerhoihin voivat tulla mukaan
vuosina 2016-2018 syntyneet
lapset. Ilmoittautuneille lähetetään kerhokirje,
jossa tarkempaa tietoa kerhon aloittamisesta.
ILMOITTAUTUMINEN ja lisätietoja 23.4.
mennessä:
lastenohjaaja Virpi Havi puh. 040 8049 646
tai virpi.havi@evl.fi

