Kuntavaalit 2021
Vaalipäivän äänestys toimitetaan
sunnuntaina 13.6.2021
kello 9.00 – 20.00 Jämijärven
keskuskoululla, os. Koulutie 6.
Jämijärven kunta muodostaa yhden
äänestysalueen.
Ennakkoäänestys toimitetaan
ke 26.5.- ti 8.6.2021 välisenä aikana.
Ennakkoäänestyspaikkana on
Jämijärven keskuskoulu, os. Koulutie 6

Jämijärven kunnassa 13. päivänä
kesäkuuta 2021 toimitettavia kuntavaaleja
varten laadittu ehdokaslistojen yhdistelmä

Perussuomalaiset r.p.
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Hautamäki Antero, erikoistyönjohtaja, eläkeläinen
Leponiemi Seppo, yrittäjä
Paattakainen Jonna, merkonomi
Rudenberg Erkki, yrittäjä

HUOM! Uusi ennakkoäänestyspaikka!

Kansallinen Kokoomus r.p.

Ennakkoäänestysajat ovat:
maanantai-perjantai klo 10.00-17.00
lauantai-sunnuntai klo 12.00-14.00

6 Kukkasmäki Timo, sivistystoimenjohtaja, eläkeläinen

Äänestäjän on esitettävä vaalitoimitsijalle selvitys
henkilöllisyydestään.

VAALILIITTO SUOMEN KESKUSTA R.P. JA
SUOMEN KRISTILLISDEMOKRAATIT (KD) r.p.

Ennakkoäänestyksestä Attendo Jämijärven hoivakodissa
ilmoitetaan erikseen laitoksessa julkaistavalla kuulutuksella.

Suomen Keskusta r.p.

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 1.6.2021
ennen klo 16.00 keskusvaalilautakunnalle,
osoite Peijarintie 5 A, puhelin 040 769 9189.
ERISTYKSESSÄ JA KARANTEENISSA OLEVAT:
Eristyksessä tai karanteenissa olevat henkilöt äänestävät
Jämijärvellä kotiäänestyksessä, mikäli seuraavat asiat
täyttyvät:
tartuntatautilääkärin lupa äänestykseen
maskin käyttö, käsidesi
oireeton
äänestys tapahtuu ulkona

Mikäli olet eristyksessä tai karanteenissa varsinaisena
äänestyspäivänä, äänestys voidaan ottaa vastaan
vaalipaikan läheisyydessä, jos edellä mainitut seikat
täyttyvät. Äänestyspaikan ulkopuolella on toimintaohjeet
tässä tilanteessa. Äänestyspaikkaan sisälle ei saa tulla.
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Jokela Satu, perhetyöntekijä, maatalon emäntä
Karppinen Antero, emerituspäätoimittaja
Koivunen Lassi, laitosmies
Kujansuu Samuli, maatalousyrittäjä
Kuuskoski Eveliina, opiskelija (agrologi AMK)
Lähteenmäki Antti, maaseutuyrittäjä
Peurala Matti, toimitusjohtaja
Pihlajamäki Reijo, eläkeläinen
Sorvali Timo, tili- ja neuvontapalveluyrittäjä
Uusi-Rasi Ari, yrittäjä
Vallila Riku, yrittäjä
Virtanen Hanna, sosionomi

Suomen Kristillis-demokraatit (KD) r.p.
19 Rantanen Maarit, KM, erityisopettaja

Suomen Sosiali-demokraattinen Puolue r.p.
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Huhtaniemi Jarmo, teknikko, eläkeläinen
Kotaoja Kristiina, perushoitaja
Mäkelä Pentti, eläkeläinen
Rajala Mika, teollisuusmaalari
Saarenmaa Heikki, autonasentaja
Saloniemi Petri, IT-asiantuntija
Seppälä Olli, IT-asiantuntija
Sjöman Miia, koulutusohjaaja
Suoniemi Anu, lähihoitaja
Virtanen Pentti, rakennusinsinööri

KIRJASTO

Pelillinen lukukampanja alakouluikäisille 1.6. - 31.8.

Jämijärven kirjasto on avoinna asiakkaille rajoitetusti

Kampanjan sivut aukeavat 1.6. osoitteessa
www.lumotunpuistonsalaisuus.com. Pelaaminen ei
vaadi kirjautumista. Voit myös hakea paperisen
version kirjastosta. Kirjavinkkilistat tulevat nähtäville
kirjastoon. Jos haluat osallistua arvontaan, saat ohjeita
Jämijärven kirjastosta 1.6. alkaen.

• Kirjasto rajoittaa asiakasmäärää tarvittaessa
• Perjantaisin klo 10 - 12 sisään pääsevät vain
koulu- ja päiväkotiryhmät, opettaja varaa
kirjastosta ajan ryhmälleen (tämä rajoitus on
voimassa ainakin 4.6. asti)
• Kirjastossa on maskisuositus
• Pidä vähintään 2 metrin turvaväli muihin
asiakkaisiin ja henkilökuntaan
• Jos toinen asiakas asioi lainaustiskillä, odota
vuoroasi kauempana
• Pyri asioimaan lyhyesti
• 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
Jos tilanne muuttuu
Mahdollisista uusista ohjeista tiedotetaan kirjaston
ovessa sekä kunnan verkkosivulla ja Facebookissa.
Voit myös soittaa kirjastoon.
https://jamijarvi.fi/asiointi-japaatoksenteko/palvelut/kirjasto/

Lukukampanja yläkouluikäisille 1.6. - 31.8.2021
Kampanjan sivut aukeavat 1.6. osoitteessa
www.luettumaa.com. Kampanjassa suoritetaan
haasteita Instagramissa ja TikTokissa (kanavat
@luettumaa, hashtag #luettumaa). Kirjastosta voit
saada vinkkipaperin (kirjavinkkejä aiheisiin liittyen).
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.
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

Jämijärven kirjaston yhteystiedot
• puhelin
040 769 9181
• sähköposti jamijarvi.kirjasto@jamijarvi.fi
• verkkokirjasto
satakirjastot.finna.fi

Lukupiirin lopetus.

Kuntosaliohjaus eläkeläisille loppuu...

"Älä koskaan sano
"Tämä on iäti minun"
Elon maljasta juovu,
taas siitä, jos tarpeen, kivutta luovu." (Kaarlo Sarkia)

Liikunnalliset, lämpimät kiitokset kaikille vuosien
( 2013 tammikuussa aloitimme), saatossa
kuntosaliohjauksiin osallistuneille.
On ollut innostavaa ohjata, rehkiä, venytellä ja hikoilla
yhdessä kanssanne erilaisten kuntosalilaitteiden
kimpussa.

Kiitän lämpimästi kaikkia lukupiiriin osallistuneita
antoisista, monimuotoisista ja huumorilla höystetyistä
keskusteluhetkistämme kirjastossa aina vuoden 2013
helmikuusta lähtien. Tulevaisuuttanne
kehystäköön jatkossakin lukukokemusten riemu ja
rikkaus.
Riitalle Kiitos tuesta ja kannustuksesta, jota olet meille
pyyteettömästi jakanut.

Liikunnallista tulevaisuutta!
Kiittäen,
Marita Frigård
Ohjaaja
Muistakaa ........"LIIKE ON LÄÄKE"

Teitä lämmöllä ja kiitollisuudella ajatellen
Marita Frigård
Lukipiirin ohjaaja

TEKNINEN LAUTAKUNTA
TIEDOTTAA:
KOTITALOUKSIEN VAARALLISTEN JÄTTEIDEN
KERÄYS 26.5.2021
Jämijärven kunnan alueella järjestetään kotitalouksien
ongelmajätteiden keräystempaus
26.5.2021
Keräyksen järjestävät yhteistyössä Jämijärven kunta ja Lassila &
Tikanoja Oyj. Kotitalouksien vaarallisten jätteiden vastaanotosta ei
peritä maksua.
Keräily suoritetaan seuraavan aikataulun mukaisesti:
* Tykköön koulu
9.00 – 12.30
* Kunnan varasto (Puhdistamontie) 13.30 – 18.00
Tavallisimpia kotitalouksien ongelmajäteryhmiä ovat:
- jäteöljyt (keräykseen vain pieniä määriä, ei tynnyreitä)
• tynnyritilaukset erikseen noudettavana
• erikseen noudettavat jäteöljyt: asiakas maksaa
itse kustannukset noudosta
• säiliöautonouto 85 € / nouto + jäte 0,04€/kg +
siirtoasiakirjamaksu 12€
- akut
- raskasmetalleja sisältävät paristot
- lääkkeet
- maalit, liimat ja lakat
- liottimet
- elohopeaa sisältävät kuumemittarit yms.
- elohopeaa sisältävät loistelamput
- torjunta-aineet ja myrkyt
- hapot ja emäkset tms. kemikaalit
MUINA AIKOINA VAARALLISTEN JÄTTEIDEN TUONTI
KERÄYSPAIKOILLE ON KIELLETTY!
Vaaralliset jätteet tulee toimittaa keräysautolle jäteryhmittäin
lajiteltuna. Lisätietoja saa kunnan teknisestä toimistosta.
Lisätietoja: Tekninen toimisto Riikka Koivumäki 040 769 9182,
riikka.koivumaki@jamijarvi.fi tai Marko Sillanpää 050 322 9008,
marko.sillanpaa@jamijarvi.fi

HYLÄTYT VENEET
Jämijärven kunta siivoaa
Univision ja Markunlahden
alueen rantoja
käyttämättömistä ja hylätyistä veneistä. Alueen
käyttämättömät veneet tullaan ottamaan Jämijärven
kunnan haltuun 1.7.2021 alkaen. Pyydämme
merkitsemään veneenne huomionauhalla, esimerkiksi
keulalenkistä, aironhankaimesta tms. välttääksenne
veneen haltuunoton. Haltuun otetut veneet tullaan
myymään tarjouskaupalla erikseen ilmoitettuna
ajankohtana ja saadut tulot tilitetään järven
osakaskunnalle.
Marko 050 3229008
Riikka 040 7699182

MATONPESUPAIKKA Markulahdella
Kevät on täällä ja kesä tulossa .
Mattojen pesupaikka on kaikkien kuntalaisten ja
kesäasukkaiden vapaassa käytössä tiistaista
11.5.2021 alkaen.

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.
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

Lasten- ja nuorten kesälomaesite 2021
Vapaa-aikatoimessa on auennut lasten- ja nuorten
kesätoimintoihin ilmoittautuminen kesälle 2021. Lisäksi
pyydämme suosion saanneisiin liikuntakerhoihin
ilmoittautumisen.
Tarjolla on monipuolinen kokonaisuus, jossa lapset pääsevät
erilaisten ohjattujen kesätoimintojen pariin. Ilmoittautuminen
tapahtuu sähköisellä ilmoittautumislomakkeella. Osassa
toiminnoissa on osallistujamäärät, joten paikat täytetään
ilmoittautumisjärjestyksessä. Vanhemmat saavat
paikkavahvistuksen sähköpostitse.
Tarkemmat sisällöt ja ilmoittautumisohjeet
löydät: https://jamijarvi.fi/matkailu-ja-vapaa-aika/vapaaaika/nuoriso/

CELLARIN PÄIVÄLEIRI
Cellari - Peijarintie 3,
Ma 7.6.– Pe 11.6.2021 klo 10.00–15.00 Leiriohjaajat: Sirpa
Mäenpää, Toni Ojala ja kesätyöntekijät
Hinta: 50€ (sisaralennus 40€, mainittava ilmoittautumisen
yhteydessä kohdassa lisätiedot) :
Leiri tarkoitettu 7-12-vuotiaille. Max 24 osallistujaa. Leirillä
syömme lämpimän ruuan (ilm. erityisruokavalio).

KESÄSÄPINÄT
Jämijärven Urheilukenttä - Aroniementie 18,
Ti 3.8. klo 10.00–13.00
Maksuton
Ohjaajat: Toni Ojala ja Samuli Leikkola. Säpinät
tarkoitettu 1-6-luokkalaisille.
Monipuolinen liikunta- ja leikkipäivä. Eväät mukaan.

KESÄKERHOT
LIIKUNTAKERHO
5-8- VUOTIAILLE
Koulun piha
Ti 8.6. – 10.8. klo 17.00–18.00
Maksuton
Ohjaajat: Samuli Leikkola
Max 20 osallistujamäärä.

LIIKUNTAKERHO – YLI 9-VUOTIAILLE
Koulun piha To 10.6. – 12.8. klo 17.00–18.00 Maksuton
Ohjaajat: Samuli Leikkola
Max 20 osallistujamäärä.

UIMAKOULU
Kankaanpään uimahalli
Ma 14.6.– Pe 18.6.2021 klo 12.45–15.30
Ohjaaja: Uimaopettajat Kankaanpää – Sirpa Mäenpää
Hinta: 35€ (sisaralennus 30€, mainittava
ilmoittautumisen yhteydessä kohdassa
lisätiedot)
Ryhmä 1) Aloittelijat ja uimataidottomat
(max 16hlö)
Ryhmä 2) Vähän osaavat ja uimataitoiset (max 20hlö)
Kesän uimakoulu v. 2016 ja sitä aikaisemmin syntyneille
lapsille. Mukaan mahtuu ilmoittautumisjärjestyksessä
36 lasta.

VR-PELAAMINEN
Koulun ministadion
Ma 21.6. – Ti 22.6. klo 9.00–18.00
Maksuton ja ei ennakkoilmoittautumista.

ALLE 6-VUOTIAIDEN TEMPPUKOULU
(Heinäkuu)
Jämijärven Urheilukenttä
Ma 5.7. – 2.8. klo 17.00–18.00
Maksuton
Ohjaajat: Santeri Leikkola
Osallistujat: Alle 6-vuotiaille, pienemmällä hyvä olla
vanhempi mukana.

FUTISKOULU (Heinäkuu)
Jämijärven Urheilukenttä
Su 4.7. – 8.8. klo 17.00–18.00 (6-9v) &
klo 18.00–19.00 (yli 10-vuotiaiden)
Maksuton
Ohjaajat: Santeri Leikkola
Lisätietoja: Toni Ojala puh. 0405876539

3D-virtuaalilaseilla peluuta lapsille ja perheille
RETKIPÄIVÄ TAMPEREEN TRAMPOLIN PARKKIIN
Kauppi Sports Center Tampere
Ke 23.6.2021 klo 10.00 - n. 16.30
Hinta 20€ / hlö (sis. kuljetuksen sekä sisäänpääsymaksun
trampoliiniparkkiin) Omakustanteinen ruokailu MacDonalds
Ohjaajat: Sirpa Mäenpää & Toni Ojala
Retki tarkoitettu yli 10-vuotiaille. Toteutuakseen vaatii 15
osallistujaa.

TAIDELEIRI
Cellari - Peijarintie 3,
Ma 28.6. – 30.6. klo 10.00 - n. 15.00
Hinta 30€ (sis. Opetuksen ja taidetarvikkeet)
Opettajana taiteilija – nuorisotyöntekijä: Sirpa
Mäenpää. Max 12 osallistujaa. Leiri järjestetään, mikäli
vähintään 6 osallistujaa. Omat eväät mukaan.

Koronarajoitusten vuoksi Cellarissa noudatetaan 10
hlön kokoontumisrajoitusta.
Cellari on avoinna alle 20-vuotiaille.
Pidetään huolta turvaväleistä, hyvästä käsihygieniasta
ja kasvomaskeista.
Haluamme toimia vastuullisesti, joten tulethan
ainoastaan terveenä.

Haastepyöräily -kampanja startannut 1.5.
Haastepyöräily -kampanja-aika
Jämijärvellä on 1.5.-31.8.2021.
Haastekisa päättyy juhannukseen.
Kampanjan tavoitteena on kannustaa
kaiken ikäisiä kuntalaisia pyöräilemään Jämijärven alueella
ja samalla kisailla omassa sarjassa muita kuntia vastaan.
Kuntakisassa on kolme sarjaa. Jämijärvi on alle 5000
asukkaan sarjassa.
Ohjeet pyöräilykilometrien kirjaamiseen
Jämijärvellä käytetään kahta kirjaus tapaa: Pyöräilyvihkot on
viety kuntolaatikoihin, joita Jämijärvellä on 8 kpl! Perinteisen
vihkokirjauksen lisäksi pyöräilijöiden käytössä myös
mobiilisovellus.
Laatikkokirjaukseen oikeuttava määrä edellyttää 10
kilometrin matkaa pyöräillen, mutta esim. työmatka- tai
koululaispyöräilyssä kirjauksen voit tehdä kokonaismatkan
edestakaisin ollessa 10 km. Samalla reissulla voi merkitä
useammankin kirjauksen kutakin 10 km kohden. Jokainen
kirjaa omat pyöräilynsä. Kuntolaatikoissa on vihko ja kynä.
Vihkoon merkitään 10 km pyöräilty matka

Mikäli haluat osallistua arvontaan, niin kirjaa vihkoon myös
nimesi ja yhteystietosi, josta sinut tavoittaa .

Kirjauspisteet sijaitsevat
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Raharinne
Vauhdin lava
Jämi
Vihu
Äiti- muistomerkki
Suurimaan koulu
Kuusijoen kylä – entinen koulun tiehaara
Tykköön koulu

Mobiilikirjaus
1. Lataa sovellus Google Play tai App Store –
sovelluskaupasta
2. Kirjaa omat tiedot sovellukseen (jos olet aikaisemmin
käyttänyt mobiilisovellusta, löytyvät tietosi koodilla)
3. Kirjaa omat pyöräilykilometrit
4. Tallenna
Sovelluksen voi hakea myös
osoitteesta: https://m.tarzani.com/haastepyoraily/

Lisätietoja haastepyöräilystä: www.jamijarvi.fi/ajankohtaista/
haastepyoraily-kampanja-2021/

Kuntokellari aukesi 14.5.
Avasimme kuntokellarin 14.5. yleiseen käyttöön. Tilassa
noudatetaan kokoontumisrajoitusta. Kokoontumisrajoitus
kellarissa on maksimissaan 6 hlö kerrallaan.
Koronan vuoksi osalla asiakkaista jäi käyttämättä
käyttöoikeutta ostettuihin kausikortteihin.

Lisäämme käyttämättä jääneen käyttöoikeuden asiakkaiden
kulkuoikeuksiin. Voit kysyä käyttöoikeuden päättymisajan
osoitteesta jamijarvi@jamijarvi.fi tai toni.ojala@jamijarvi.fi

Urheilukentän perusparannus ja
kuntoradan pinnoitteen uusinta
Hyvinvointilautakunta on kokouksessaan 12.5.2021
hyväksynyt urheilukentän perusparannuksen ja kuntoradan
pinnoitteen uusinnan. Työ tullaan toteuttamaan kesäkuun
aikana. Pyydämme alueen käyttäjiä huomioimaan kentällä
liikkuvia työkoneita. Työkoneiden työskennellessä, vältäthän
oleskelua urheilukentällä.

************************

Turvallisuuslenkki
Jämijärven VPK järjestää kaikille tarkoitetun
turvallisuuslenkin keskustan ympäristössä.
Kierrä lenkki kävellen tai pyörällä, yksin, kaksin tai
vaikka koko perheen kanssa. Matkan varrella on
erilaisia turvallisuuteen liittyviä tietoiskuja ja
kysymyksiä. Kysymyksiin vastanneiden kesken
arvotaan turvallisuusaiheisia palkintoja. Lenkin
lähtöpiste on paloaseman pihassa postilaatikon luona
ja matkaa kertyy noin 3 km. Lenkki on kierrettävissä
24.5.-20.6.2021 välisenä aikana. Voittajille ilmoitetaan
henkilökohtaisesti ja oikeat vastaukset tullaan
julkaisemaan elokuun kuntatiedotteessa.
Punainen Risti jakaa Satakuntaan saatua EU:n
ruoka-apua Jämijärvellä su 23.5. klo 17-19
osoitteessa Jämijärventie 29 C (kerrostalo)
Ruoka-apu on suunnattu vähävaraisille - emme
kuitenkaan tarkista hakijoiden taustoja, tuloja,
henkilötietoja jne.
Ruoka-avun hakijan itse ilmaisema tarve riittää, eli
käytännössä se, että hän tulee hakemaan ruoka-apua.
Jaetusta ruoasta ei peritä maksua eikä edellytetä
ruoka-avun hakijoilta osallistumista mihinkään muuhun
toimintaan!
Tervetuloa!

Jämijärven Eläkkeensaajat
kevätkokous pidetään ma 31.5. klo 14 Torpalla,
hallitus kokoontuu klo 13.
Kokouksen jälkeen kahvitellaan ja paistetaan
makkaraa
Tervetuloa mukaan!

TERVETULOA
Palokosken kyläyhdistyksen
kevätkokoukseen
kodalle 30.5.2021 klo 16
Kahvitarjoilu
Toimitaan koronaohjeistuksen mukaisesti
Hallitus

Jumalanpalvelukset Jämijärven kirkossa
(poikkeus 13.06.)
23.05. Klo 10 Messu Lampinen, Evans,
ilm. virastolle 044 713 3569.
30.05 klo 13 Messu Kyytinen, Evans.
06.06. Klo 10 Messu Nyman, Havi.
13.06. klo 10 Drive in -jumalanpalvelus Kankaanpään kirkon
alaparkkipaikalla. Jumalanpalveluksen voi kuunnella omasta
autosta. Ota mukaan kirkkokahvit ja virsikirja.
Jaakko Rainerma, Heikki Havi, Josefiina Varis ja Risto
Raikaslehto.
20.06. Klo 13 Messu Karvonen, Varis.
25.06. Klo 16 Keskikesän iltahartaus Karvonen, Havi.
27.06 klo 13 Metsäkirkko Soininharjulla, opastus Jämijärven
keskustasta ja netissä Karvonen, Havi.
15.06. klo 18 Hiljainen tunti kirkossa, klo 19 Ehtoollinen
Karvonen.

Palokosken Urheilu- ja Liikuntaseura PULS
tiedottaa
KUNTOVIHKOT ODOTTAVAT JÄLLEEN
INNOKKAIDEN LIIKKUJIEN MERKINTÖJÄ!
1.5.-31.8. välisenä aikana voit käydä laittamassa nimesi
vihkoon, jos olet liikkunut vähintään 5 km matkan. Kustakin
kymmenestä kuntosuorituksesta saa yhden arpalipukkeen
syksyllä suoritettavaan arvontaan. Voit liikkua pyöräillen,
luistellen, juosten tai kävellen, mikä liikuntamuoto kenellekin
sopii. Suorituksen pitää olla henkilökohtainen eli kaverin
puolesta ei voi laittaa merkintää tai esim. pyörän tarakalla
matkaavalle lapselle ei voi laittaa omaa merkintään 
Kuntovihkot löytyvät seuraavista paikoista: Palojoenkylässä
Peltolan th, Palokoskella Jari Sillanpään th, Naurisjoella
Kotosalon th, Korvenkylässä Sauli Ritakorven th ja
Vihunkylässä Teelmäen th.

Seurakuntakoti
Ti 01.06. klo 18.30–20.30 Lähetysilta.
Evankeliumiyhdistyksen lähetti Marja Ochieng kertoo työn
kuulumusia Keniasta.
To 03.06. klo 10–12 Toivontupa.
Ke 09.06. klo 18–19.30 Kaikenikäisten kesäkekkerit
kirkonmäellä. Grillausta ja erilaista puuhaa. Tarjoilun tuotto
Yhteisvastuun hyväksi.
To 17.06. klo 10–12 Toivontupa.
To 1.7. klo 10–12 Toivontupa.

Kesäleirit koululaisille
Vanhan Pappilan leiripäivät
1-3-luokille meneville 14.-15.6.2021
Jämijärven Vanhassa pappilassa vietetään kesäisiä
leiripäiviä kavereiden kanssa puuhaillen klo 9-15.
Osallistumismaksu 20€.
Ilmoittaudu lastenohjaaja Virpi Haville 31.5. mennessä
puh. 040 8049646 tai virpi.havi@evl.fi.

Yöleiri Hakoniemessä 4-7-luokille meneville 4.-6.8.
Tämä tytöille ja pojille tarkoitettu sekaleiri on toivottu
loppukesän leirivaihtoehto varkkareille. Leirille
ilmoittaudutaan www.mercyjunior.fi -sivuilla.
ILMOITTAUTUMISLOMAKE avautuu lauantaina 15.5.
klo 8:00. Kannattaa toimia nopeasti varmistaakseen
leiripaikkansa!
Osallistumismaksu 35€.
Leiristä vastaa Virpi Havi. Virpi on lomalla 28.6.- 1.8., joten
ole leiristä yhteydessä Virpiin ennen tai jälkeen loman
puh. 040 8049646, virpi.havi@evl.fi

Nikkarileiri 20.-24.6.
Erähenkinen ja luonnonläheinen kesäleiri tytöille ja pojille
Leiri on tänä vuonna polkupyöräilypainotteinen. Leiristä
vastaa Esa Vuorenmaa. Esa ottaa myös vastaan
ilmoittautumiset numerossa 040 412 5884.

Tyttö- ja poikaleirit Hakoniemessä
Hakoniemessä perinteiset tyttö- ja poikaleirit eri-ikäisille
tytöille ja pojille kesäkuussa:
· Isot tytöt (6-8 lk menevät) 7.-10.6., 45€
· 1. pienet tytöt (2-5 lk menevät) 10.-12.6., 35€
· 2. pienet tytöt (2-5 lk menevät) 12.-14.6., 35€
· Isot pojat (6-8 lk menevät) 14.-18.6., 55€
· Pienet pojat (2-5 lk menevät) 18.-21.6., 45€
Katso tarkemmat tiedot mercyjunior.fi – sivuilta.
Leirit järjestetään näillä suunnitelmilla, jos AVI antaa luvan.

Tervetuloa mukaan!
Kankaanpään seurakunta

Tulevan kesän maanantaikisojen tai korvaavien
liikuntailtojen toteutumisesta ei ole vielä varmuutta.
Seuraa meidän Facebook-sivuja, tiedotamme siellä heti
kun asiat selviävät.
Loppukesällä, viikolla 34, lähdemme jälleen tyhjentämään
tomaattitarhaa. Jos tunnet intoa kyseistä puuhaa kohtaan,
otamme mielellämme talkoisiin avuksi.

Hyvää kesää ja liikunnan riemua kaikille
toivoo Puls
Vihun vesiosuuskunnan
varsinainen osuuskuntakokous
pidetään Möökelissä, Kuninkaanlähteentie 909
sunnuntaina 30.5.2021 klo 12.00
Käsitellään 16 §:n osuuskuntakokoukselle määräämät
asiat.
Koronaturvallisuudesta huolehditaan, käsidesi, maskit
ja turvavälit. Jos koronatilanne niin vaatii, kokous
siirretään.
Hallitus

Jämijärvi-Seura tiedottaa:
Jämijärven kotiseutumuseo on avoinna heinäkuun
sunnuntaisin klo 11-13 sekä tilauksesta. Vapaa pääsy.
Tiedusteluja voi osoittaa Lellelle 040 7663 663 (viestin
tavoittaa parhaiten) tai leena.saloniemi@kankaanpaa.fi
Kesänäyttelymme Jämijärven kirjastossa on avoinna
24.6.-27.8 aiheena "Minimaailmat". Aineistoa
tarvitsemme vielä näyttelyyn. Mukaan voi esimerkiksi
tuoda nukkekoteja, pienoismaailmoja ja- malleja,
joulukoristerykelmiään, kindermuna-aarrekokoelmia,
little pet shop -eläinhahmoja oheistuotteineen,
pikkuautoaarteet tms. Itsetehtyjä tai ostettuja
luomuksia, valmiiksi koottuja minimaailmoja tai meille
vapaat kädet antaen. Kirjaston takaosaan kokoamme
liikennemattokohteen pienille kirjastovieraille
leikittäväksi tilanteen niin salliessa, muuten kokelmat
vain hyllyjen päällä, ikkunalaudoilla tai vitriinissä
näytteillä.

Jämijärven keskuskoulun oppilaiden
lauantaikoulupäivän virkkaus- ja visiointitöistä
kootaan kirjaston alapihalle muovinkeräyspisteen
viereiseen puuhun yhteisötaideteos. Teokseen saa
käydä liittämässä oman tilkkunsa kesän aikana.
Lisätietoa myöhemmin Jämijärvi-Seuran Facebookissa
ja Instagramissa sekä itse teoksella. Teoksen someen
postanneiden kesken arvotaan kotiseutukivaa elokuun
lopussa, joten laita kuvaa maailmalle hastagilla
#jämijärviyhteisötaide.
Jämijärvi-Seuran sääntömääräinen kevätkokous
pidetään to 3.6. klo 18.00 Raharinteellä (kirjaston
alakerta, Koulutie 2) tai piha-alueella vallitsevien
koronarajoitusten mukaisesti.
Muistathan kotisivumme www.jamijarviseura.fi sekä
somekanavat Facebookissa ja Instagramissa. Kesän
aikana niihin pyritään taas jakamaan
kotiseutumainontaa ja esitellään suuren suosion
saaneita kotiseutuknoppeja. Sivuilta löydät myös
kotiseututuotteita. Myös rekvisiittavarastomme
palvelee kesäjuhlien teemoissa, mikäli kokoontuminen
taas on vapaampaa.

KULTTUURIJÄMI RY:N VUOSIKOKOUS
31.5.2021 klo 18:30 Niinimajan kodalla.
Käsitellään sääntömääräiset asiat.
KUNTATORI
Kuntavaalit 2021 lähestyvät
Kaikki ehdokkaansa kuntavaaleihin asettaneet
puolueet järjestävät Jämijärven torilla
kuntatorin 29.-30.5.
Torilla on näyttely, jossa esitellään
puolueet, ehdokkaat ja heidän tavoitteet.
Koronan vuoksi torilla ei ole tavattavissa livenä
ehdokkaita vaan kyseessä on siis näyttely.

Tervetuloa tutustumaan meihin!
Ja muista käyttää äänesi.

********************
TAPAA DEMARIT
K-MARKETIN LÄHISTÖLLÄ

**************************

TI 25.5. KLO 17-18
PE 28.5. KLO 16-18 MUKANA KANSANEDUSTAJA HEIDI

ELÄKELIITTO
Ti 1.6. klo 13.00 KankaanpääJämijärvi alueliikuntapäivä Tykköön
Kylätalolla.
Tietoviisaskisan karsinta alueliikuntapäivän
yhteydessä 1.6, Kankaanpää laatii kysymykset.
Ke 9.6. klo 13.00 Toukosiunaus
Terttu Leppäsellä Jämijärventie 839
Ma 14.6. klo 13.00 yhdistyksen kevätkokous
Tykköön Kylätalolla.

Eläkeliiton Jämijärven yhdistys ry:n
KEVÄTKOKOUS
ma 14.6. klo 13.00
Tykköön Kylätalolla.
Käsitellään sääntöjen kevätkokoukselle
määräävät asiat.
Tervetuloa.
Hallitus

********************

Keskustan Jämijärven Kuntayhdistyksen
kevätkokous su 30.5.2021 klo 16 valtuustosalissa
TERVETULOA!

VILJANEN

KE 2.6. KLO 16-18
PE 4.6. KLO 16-18
LA 5.6. KLO 11-13
LA 12.6. KLO 11-13

