Kuntavaalien 2021 tuloksen
vahvistaminen
Jämijärven kunnan keskusvaalilautakunta on
vahvistanut Jämijärven kunnassa 13.6.2021
toimitetun kuntavaalin tuloksen ja ilmoittaa, että
Jämijärven kunnanvaltuustoon valtuutetuiksi ja
varavaltuutetuiksi valtuustokaudelle 2021-2025 ovat
tulleet valituiksi seuraavat henkilöt.
Kujansuu, Samuli
Sorvali, Timo
Virtanen, Pentti
Peurala, Matti
Rantanen, Maarit
Rudenberg, Erkki
Vallila, Riku
Mäkelä, Pentti
Uusi-Rasi, Ari
Jokela, Satu
Seppälä, Olli
Karppinen, Antero
Lähteenmäki, Antti
Paattakainen, Jonna
Koivunen, Lassi
Sjöman, Miia
Pihlajamäki, Reijo
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473,000
236,500
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157,667
118,250
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94,600
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61,667
59,125
52,556
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47,300
46,250
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Varalla
Perussuomalaiset
Leponiemi, Seppo PS
Hautamäki, Antero PS

21
13

32,000
24,000

KESK+KD
Virtanen, Hanna
Kuuskoski, Eveliina

14
7

39,417
36,385

KESK
KESK

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
Kotaoja, Kristiina
SDP 15
37,000
Suoniemi, Anu
SDP 11
30,833
Rajala, Mika
SDP 10
26,429
Huhtaniemi, Jarmo SDP
7
23,125
18.6.2021
Jämijärven kunnan keskusvaalilautakunta

JÄMIJÄRVEN KUNTA

KOULUTYÖ LUKUVUONNA 2021 -2022
alkaa keskiviikkona 11.8.2021
Jämijärven keskuskoululla
(3 -9 lk) klo 8.30 ja
Jämijärven keskuskoulu/Tykköön toimipisteellä (1-2 lk)
klo 9.00.
Koululaisten aamukuljetuksia voi tiedustella
ti 3.8. alkaen, iltapäivien paluukuljetukset ilmoitetaan
koulussa.
Koululaisten kuljetusten aikataulujen tiedustelut
040- 7699 184/Ritva Mäkinen.
Varhaiskasvatuksen esikoulu alkaa
myös ke 11.8.2021.
Marjo Leikkola ilmoittaa kirjeitse esikoululaisten
kuljetuksista Tykköön toimipisteelle.
Kuljetukseen oikeutettuja ovat ne oppilaat, joiden
koulumatka on yli 5 km sekä esikoululaiset ja 1-2
luokkien oppilaat, joiden koulumatka on yli 3 km.

Sivistyslautakunta

Jämijärven keskuskoulun tilojen kirjalliset
varausanomukset
lv 2021-2022 tulee toimittaa rehtorille
pe 20.8.21 mennessä sähköpostilla.
Anomuksessa tulee ilmetä anoja, vastuuhenkilö ja
tämän yhteystiedot (puhelin + osoitetiedot).
Lisätietoja rehtorilta p. 050 572 1709
Tuomo Pesonen, rehtori
tuomo.pesonen@jamijarvi.fi

TEKNINEN LAUTAKUNTA
TIEDOTTAA:

KIERRÄTYS- JA JÄTEASIAA
HUOM!
Ekopisteelle (K-Market Jämijärven parkkialue) on
asennettu kameravalvonta keväällä 2021.
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. Väärinkäytöksistä peritään
jätehuoltotaksan mukainen korvaus, 100€ + alv 24 %
sekä mahdolliset siivouskustannukset.
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.
SEKAJÄTEASTIOIHIN EI SAA LAITTAA
RAKENNUSJÄTETTÄ!
VÄÄRINKÄYTÖSTÄ LASKUTETAAN JÄTETAKSAN
MUKAINEN MAKSU.
Sekajätteen keräysohje
Kun jätteestä on lajiteltu erilleen hyötykäyttöön sopivat
jätteet ja vaaralliset jätteet, jää jäljelle sekajäte.
Sekajätettä ovat esimerkiksi likaantuneet
muovituotteet, -pakkaukset ja styroksit, likaantuneet
paperit, kartongit ja pahvit, käytetyt hygieniatuotteet,
kuten vaipat ja terveyssiteet, siivousjätteet ja
pölypussit, PVC-muovi, kuten suojakäsineet,
muovikansiot ja -taskut, tuhka (kylmä ja kytemätön
tuhka tiiviissä astiassa), tupakantumpit, lasikuitu,
alumiinia sisältävä materiaali (kahvipaketit,
foliovuoratut sipsipussit), tekstiilijätteet, nahka, kumi ja
lasikuitu, puupohjaiset jätteet, tussit, kuulakärkikynät,
ikkunalasi, peililasi, posliini, keramiikka ja kristalli
(pakkaa huolellisesti, jotta vältetään tapaturmat).
Sekajätteeseen voi laittaa myös pieniä määriä
biojätettä, mikäli sille ei ole erilliskeräystä saatavilla.
Pyrithän minimoimaan ruokahävikkisi!
PAPERI-, METALLI-, LASI JA KARTONGIN
KERÄYSASTIAT
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.

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
PVC-muovista 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
Risu- ja oksajätteet voi viedä kunnan varastolle.
Huom! Ei orapihlajanoksia.
KÄYTÄTHÄN KERÄYSPISTEITÄ OIKEIN!!!
Lisätiedot teknisestä toimisto p 040 769 9182/
Koivumäki tai 050 322 9008 / Sillanpää

MATONPESUPAIKKA Markulahdella
Kesä on täällä taas
Mattojen pesupaikka on kaikkien kuntalaisten ja
kesäasukkaiden vapaassa käytössä.

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

KIRJASTO
Juhannusviikon poikkeukselliset aukioloajat
to 24.6. avoinna 10 - 15
pe 25.6. suljettu
Jämijärvi-Seuran kesänäyttely 24.6. - 27.8.
”minimaailmat”
Kesänäyttelyssä on esillä muun muassa nukkekoteja,
pienoismalleja ja jouluasetelmia. Mukana on myös
liikennekaupunki, jolla saa leikkiä. Pesethän kädet
hyvin ennen leikkiä ja leikkimisen jälkeen.
Uusia lainattavia lautapelejä
Kirjastossa on muutama uusi lainattava lautapeli.
Lautapelejäkin voi varata muista kirjastoista (niitä,
jotka mahtuvat kuljetuslaatikkoon). Voit myös tehdä
hankintaehdotuksen pelistä.
Ohjeita kirjastokäynteihin
 Kirjasto voi rajoittaa asiakasmäärää
tarvittaessa


Kirjastossa on maskisuositus



Pidä vähintään 2 metrin turvaväli



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

Jos tilanne muuttuu
Mahdollisista uusista ohjeista tiedotetaan kirjaston
ovessa. Kirjaston verkkosivua ei päivitetä heinäkuussa.
Voit kysyä ohjeita puhelimitse.
Jämijärven kirjaston yhteystiedot
 puhelin
040 769 9181


sähköposti
jamijarvi.kirjasto@jamijarvi.fi



verkkokirjasto

satakirjastot.finna.fi

Kesälukukampanjat lapsille ja nuorille 1.6. - 31.8.
Voit osallistua verkossa tai ”paperilla”. Kirjastosta ja
kirjaston verkkosivuilta saat lisää tietoa siitä, miten
voit osallistua Jämijärvellä. Kampanjoiden omat sivut
löydät alta. Sekä lasten että nuorten kampanjaan
liittyy arvonta (kirjapalkinto), joihin voi osallistua 31.8.
mennessä. Hae lomake kirjastosta. Jos lapsi ei osaa
lukea itse, hän voi kuunnella kirjan aikuisen lukemana
tai äänikirjana.
https://jamijarvi.fi/asiointi-japaatoksenteko/palvelut/kirjasto/
Pelillinen lukukampanja alakouluikäisille 1.6. - 31.8.
Kampanjan sivut ovat osoitteessa
www.lumotunpuistonsalaisuus.com. Pelaaminen ei
vaadi kirjautumista.
Lukukampanja yläkouluikäisille 1.6. - 31.8.
Kampanjan sivut löytyvät osoitteesta
www.luettumaa.com. Kampanjassa suoritetaan
haasteita Instagramissa ja TikTokissa (@luettumaa,
#luettumaa).
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/eaineist
ot

Cellari avoinna 3.7. asti
normaalisti.
Cellari on avoinna alle 20-vuotiaille.
Pidetään huolta turvaväleistä, hyvästä
käsihygieniasta ja kasvomaskeista.
Haluamme toimia vastuullisesti, joten tulethan
ainoastaan terveenä.

Cellari suljettuna 5.7-30.7.2021

Haastepyöräily -kampanja Jämijärvi
Haastepyöräily -kampanja-aika
Jämijärvellä on 1.5.-31.8.2021.
Virallinen 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

Cellarin väki toivottaa hyvää kesää
nuorisolle ja nähdään jälleen
elokuussa 🙂

Punainen Risti jakaa jälleen
Satakuntaan saatua EU:n
ruoka-apua Jämijärvellä
maanantaina 5.7.klo 16-18,
niin kauan kuin tavaraa riittää, 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!

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

Jämijärven
Sotaveteraanit ry
VUOSIKOKOUS
Lounaskahvila Maistuvassa
1.7.2021 klo 18.30
- tilien hyväksyminen
- muut ajankohtaiset asiat
Tervetuloa!

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/

Jämijärvi-Seura tiedottaa:

leena.saloniemi@kankaanpaa.fi.

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.
Kesätyöntekijä auttaa myös mielellään mikäli
tarvitset jotain kotiseututuotteita tai haluat käydä
arkistolla. Lellen kautta yhteys.

Muistathan
kotisivumme www.jamijarviseura.fi sekä
somekanavat Facebookissa ja Instagramissa.
Kesän aikana erilaista kotiseutumainontaa ja
esitellään suuren suosion saaneita
kotiseutuknoppeja. Sivuilta löydät myös
kotiseututuotteita. Myös rekvisiittavarastomme
palvelee kesäjuhlien teemoissa. Kysy rohkeasti
lisää!

Kesänäyttelymme Jämijärven kirjastossa on
avoinna 24.6.-27.8 aiheena "Minimaailmat".
Nukkekoteja, pienoismaailmoja, little pet shop kokoelma ym. kotien arteita tai pölynkerääjiä,
mutta suloisia sellaisia :) Kirjaston takaosassa
liikennemattomaailma pienille kirjastovieraille
leikittäväksi.
Kotiseuturetki la 14.8. viime vuoden tapaan
sokkoretkenä lähialueelle hinnan (n. 40-50 euron
kieppeille) ja kohteiden suhteen (näyttelyitä,
markkinahumua, hyvää ruokaa ja
maalaismaisemia).
Matkaan lähdetään Jämijärven Nesteeltä klo 9.00
ja paluu illan suussa. Hintaan kuuluvat taas sitten
opastukset, lounas, pääsymaksut ja tietenkin
matka.
Jos kiinnostuit, niin ilmoittaudu Lellelle (tiedot
yllä) viimeistään 5.8. mennessä. Ja edelleen Lelle
vastaa huonosti puhelimeen, joten viesti tavoittaa
varmemmin. Laittaa aina vastauskuittauksen
viestiisi.
Leader Pohjois-Satakunnan vuosittainen
hankeretki lähtee myös Jämijärveltä Nesteeltä.
Retkipäivä ke 18.8. ja matka tehdään Kyrösjärven
ympäri.
Bussissa opastus järven alueen historiaa ja
nykypäivää sopivasti sekoittaen.
Lähtö klo 8.30 Jämijärvi ja klo 9.00 Kankaanpää
kaupungintalo. Paluu illan suussa.
Matkalla tutustutaan EU:n maaseuturahastosta
toimintaansa tukea saaneisiin kohteisiin
kylämatkailu -teemalla.
Tämä retki on ilmainen, lounas omakustanteinen.
Lisätietoja retkestä
lähempänä www.aktiivinen.fi/uutiset-jaartikkelit/ ja Lelleltä. Soittaakin voi työnumeroon
040 6838 852. Ilmoittautumiset 10.8. mennessä

ELÄKELIITTO
Ma 28.6. klo 10.00 Niinimajan
maalaustalkoot.
Kunta maksaa korvauksen yhdistykselle.
Pe 2.7. Heiskan kesäteatteri “ VILLA VO RETEE”.
Liput 50 € sisältää: iltabuffeen, näytelmän,
väliaikakahvin, matkan.
Lähtö Nesteeltä klo 16.00. Maksu autossa.
Ilm. 30.6. mennessä Seija puh. 0407169678
To 29.7. Sokkomatka.
Lähtö Nesteeltä klo 7.30, Kankaanpään Linjaautoasema klo 7.55
50 €/hlö maksu pankkiin tili
FI9747221020005903.
Ilm. 15.7. mennessä Seija puh. 0407169678.
Ti 10.8. klo 13.00 Karaokekarsinta Tykköön
Kylätalolla.
Ilm. 5.8. mennessä Juhani puh. 0400854420
tekstiviestillä.
Ilmoitettava samalla 2 kappaletta.
Ti 31.8. klo 9.00 Piirin karaokefinaali Yyterissä.
Ti - Ke 16.-17.11. Piirin kaamoksentorjunta risteily
Baltic- Princess.
Seuraavassa kuntatiedotteessa lisää, kun asiat
tarkentuu

JÄMIJÄRVEN KAPPELISEURAKUNTA
Jumalanpalvelukset Jämijärven kirkossa
Pe 25.06. Klo 16 Juhannusaaton hartaus, Karvonen,
Havi
Su 27.06. Klo 13 Metsäkirkko, Karvonen, Havi
Su 4.7. klo 10 Konfirmaatiomessu, Kyllönen, Havi
Su 11.7. klo 13 Karvonen, Varis
Su 18.7. klo 10 Karvonen, M.Raikaslehto
Su 25.7. klo 13 Kyytinen, Varis
Su 1.8. klo 10, Karvonen, R.Raikaslehto
Su 8.8. klo 13 Kyllönen, M.Raikaslehto
Su 15.8. klo 10 Kyytinen, Havi
Su 22.8. klo 13 Rainerma, R.Raikaslehto
Su 29.8. klo 10 Nyman Havi
(klo 10 Kankaanpäässä Kansanlaulukirkko Rainerma,
Varis)
Ehtoollishartaudet Jämijärven kirkossa
Ti 20.7. klo 19 Karvonen
Ti 17.8. klo 19 Karvonen
Ekaluokkalaisten ja eskareiden siunaaminen
koulutielle
Su 8.8. klo 18 Karvonen, Havit
Muut tilaisuudet
To 1.7. klo 10 Toivontupa Jämijärven srk-kodilla
Ti 13.7. klo 18.30 Lähetysilta srk-kodissa. Orpokoti
Afrikan risti. Timo ja Riitta Lappalainen.
Ke 18.8. - pe 20.8. Eloleiri senioreille Hakoniemessä
Ti 31.8. klo 10 - 14.30 Omaishoitajien virkistyspäivä
Hakoniemen leirikeskuksessa, Sari Kujansuu ja Saila
Kuuskoski.
Ilmoittaudu virastolle viim. viikkoa ennen
p. 044 713 3569. Kerro ilmoittautuessasi, jos sinulla on
erityisruokavalio tai tarvitset päivään kyydin. Olet
tervetullut viettämään päivää kanssamme
leirikeskukseen, os. Hakoniementie 24. Ohjelmassa;
Hartaushetki, lounas, yhdessäoloa ulkona,
keskustelua, päiväkahvit. Mahdollisuus saunoa ja uida,
aikaa on yhteisen ohjelman jälkeenkin, ei kiirettä.

TEATTERIMATKA RAUMALLE
Jämijärven
Eläkkeensaajat järjestää
teatterimatkan Rauman
kesäteatteriin 14.7.
Näytelmän nimi on ” Mitä
kuuluu Marja-Leena?”
Ennen esitystä mennään
syömään ja
paluumatkalla poiketaan
entisessä Eskimotuotteiden
tehtaanmyymälässä Fredmanissa. Vielä
ajetaan Häijään kautta ja poiketaan siellä
Juustolassa.
Matkan hinta on kaikkineen 45 € jäseniltä ja
muilta 50 €.
Lähtö Nesteen pihalta 10.15.
Sitovat ilmoittautumiset 30.6. mennessä
Riitalle puh 0400 216374
Tervetuloa mukaan!

Toinen kesämatka suuntautuu Virroille
Rajaniemeen elonkorjuujuhlille 5.8.
Silloin siellä on monenlaista ohjelmaa, mm
visailua, luontopolku, tanssia ja pihakirppistä.
Matkan hinta on vain 10 €.
Lähtö Nesteen pihalta klo 9.30,
ilmoittautuminen 30.7. mennessä Riitalle.
Perinteiset vihtatalkoot
pidetään 6.7. alkaen klo
12 Torpan pihalla
Jämijärven Eläkkeensaajat

Turvallisen arjen tekijät kiittävät
luottamuksesta!
Keskustan Jämijärven
kuntayhdistyksen ehdokkaat

Jämin kesä 2021






Upeat ulkoilumaastot
18-väyläinen AAA+ tason frisbeegolfrata
sekä 9-väyläinen perhefrisbeegolfrata
Karttoja ladattavissa osoitteesta
www.jamikeskus.fi
Perhepuiston uimaranta – alueella 2
rantalentopallokenttää
MOBO-Suunnistus (sovellus ladattavissa
www.mobo.suunnistus.fi)

Lomahotelli Jämi



Maistuvat lounaat ja menu listat löydät
www.jamille.fi
Jämiareena varattavissa messu, koulutus
syntymäpäiväjuhliin



Vuokraus ja palvelut: Jämikeskus
(www.jämikeskus.fi)



Kuntosali
 Aikuiset 7€ / hlö
 Opiskelijat / eläkeläiset 5€ /hlö



Maastopyörävuokra 35€/4h, 45€/pvä sis.
kartan



Puistoshakkivuokra 5€/h



Kartat tulosteina 1-5€

Jäminmaat


Seikkailupuisto
 Perusranneke 25€/hlö
 Miniranneke 20€/hlö
 Perhelippu 85€/ sis. perusranneke ja 2
miniranneketta
 Suomen pisin 400m megaliuku
5€ rannekkeen haltijalle
10€ ilman ranneketta



Minigolf
 7€
 Junior (alle 12v) 4€
 Perhelippu 18€



Sähköavusteinen Fatbike vuokraus
 2h 35€
 4h 45€
 koko päivä 80€

POSAN PALVELUT 28.6.-8.8.2021
PERUSPALVELUKESKUS TAPALA, Ihanakallionkatu 4,
Kankaanpää
Lääkärin ja sairaanhoitajan vastaanotto, ajanvaraus
puh. 02 577 3265.
Päivystys kiireellistä hoitoa vaativille asiakkaille avoinna
ma-pe klo 8-20 ja la-su klo 9-18.
Ajanvaraus ma-pe klo 8-15 puh. 02 577 3265, ma-pe
klo 15-20 ja la-su klo 8-18 puh. 044 577 3245.
Yöpäivystys Satasairaalassa, ma-pe klo 20-8 ja
viikonloppuisin klo 18-9.
Soita ennen lähtöäsi vastaanotolle puh. 116 117,
hätätilanteissa 112.
Osasto, fysioterapia ja laboratorio toimivat normaalisti.
Apuvälinelainaukset ja palautukset Tapalan
apuvälinelainaamosta Kankaanpäästä ma-pe klo 9-11 ja
ma-to klo 15-16, puh. 044 577 3285 ma-pe klo 9-15.
Yhteyttä voit ottaa myös tekstiviestillä 24/7
puh. 0457 396 5662.
Kuvantaminen on avoinna ajalla 4.6.-30.6.2021 ja
31.7.-27.8.2021 ma-to klo 8-16, pe 7.30-15 sekä ajalla
1.7.-30.7.2021 ma-pe klo 7.30-15. Juhannustorstai
24.6.2021 klo 7.30-14. Ajanvaraus (klo 8-14.30)
puh. 044 707 9202.
PERUSPALVELUKESKUKSET HONKAJOKI, JÄMIJÄRVI,
KARVIA, POMARKKU JA SIIKAINEN
Honkajoki, Jämijärvi ja Siikainen kokonaan suljettuina
28.6.–18.7.2021.
Karvia ja Pomarkku kokonaan suljettuina 19.7.–8.8.2021.
KEHYSKUNTIEN KESKITETTY AJANVARAUS palvelee
ma-to klo 8-16, pe klo 8-15, puh. 040 652 4340.
Peruspalvelukeskusten ollessa suljettuina niihin soitetut
puhelut ohjautuvat hoitajille Kankaanpäähän.
Lääkärin ja hoitajan vastaanotto sekä
päivystysvastaanotto hoidetaan Kankaanpäässä,
ajanvaraus puh. 02 577 3265.
Laboratorionäytteenotto toimii sulkujen aikana
Kankaanpäässä ajanvarauksella www.satadiag.fi tai
puh. 02 627 6410.
Pyydämme asiakkaitamme ottamaan huomioon kesän
rajoitetut vastaanottoajat ja huolehtimaan mm.
hoitotarvikkeiden haut ja reseptien uusinnat ennen
sulkuja.
Äitiys- ja lastenneuvolan palvelut keskitetään sulkujen
ajaksi Kankaanpäähän Tapalaan puh. 040 652 4350.
Raskaudenkeskeytysasiakkaat hoidetaan äitiysneuvolassa.
Sosiaalipalveluiden neuvonta on sulkuaikana
tavoitettavissa puhelimitse klo 9-15 puh. 02 577 2501.
Sosiaalipäivystys päivystää akuuteissa ja kiireellisissä
tilanteissa vuorokauden ympäri puh. 02 623 4380.
Hakemukset ja ilmoitukset voi toimittaa postitse os. PoSa
Sosiaalipalvelukeskus, Keskuskatu 42, 38700 Kankaanpää.

SUUN TERVEYDENHUOLTO
Kankaanpään hammashoitola avoinna ma-pe klo 8-16,
ajanvaraus avoinna ma-pe klo 8-15, puh. 02 577 3550.
Honkajoen hammashoitola suljettuna 21.6.-8.8.2021
Jämijärven hammashoitola suljettuna 28.6.-1.8.2021
Karvian hammashoitola suljettuina 28.6.-8.8.2021
Pomarkun ja Siikaisten hammashoitolat suljettuina
5.7.-8.8.2021
HYVINVOINTIKESKUKSEN AIKUIS- JA
SENIORINEUVOLA, Torikatu 4, Kankaanpää
Suljettuna 12.7.-25.7.2021. Huolehdithan
hoitotarvikkeiden hakemisen ennen sulkua
Avoinna ma klo 8-17, ti-pe klo 8-15. Ajanvaraus
puh. 044 577 3272.
MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUKESKUS TÄHTI,
Torikatu 9, Kankaanpää
Avoinna ma-pe klo 8-15. Puhelin 040 652 4200
(ma-pe klo 8-16).
Toimintakeskus suljettuna 28.6.-11.7.2021. Puhelinaika
ma-pe klo 8-8.30 ja 11.30-12, puh. 040 652 4201.
SOSIAALIPALVELUKESKUS, Keskuskatu 42, Kankaanpää
Suljettuna ajalla 12.7.-1.8.2021.
Sosiaalipalveluiden neuvonta on tänä aikana tavoitettavissa
puhelimitse ma-pe klo 9-15 puh. 02 577 2501.
Sosiaalipäivystys päivystää akuuteissa ja kiireellisissä
tilanteissa vuorokauden ympäri puh. 02 623 4380.
VANHUSPALVELUKESKUS, Keskuskatu 42, Kankaanpää
Suljettuna 12.7.-1.8.2021.
Ikäihmisten palveluneuvoja puhelimitse tavoitettavissa em.
ajalla, puh. 044 772 7560. Kotihoito toimii normaalisti.
Hakemukset ja ilmoitukset voi toimittaa postitse tai toimiston
oven postiluukkuun.

On aika vihdoin tavata toisiamme
Kesäiltojen yhteislaulut
Tiistaina 6.7 klo 18 Attendon takapihan
vieressä olevalla laavulla
Tiistaina 13.7 klo 18 Suurimaan
Maamiesseurantalolla
Tiistai 20.7 klo 18 Tykköön Kylätalolla
Tiistai 27.7 klo 18 Vauhdin lavalla
Säestäjänä Seppo Sjöman. Pieni kahvio joka
illassa.
Järjestää KulttuuriJämi Ry yhdessä kylien
yhdistysten kanssa. Jokaisessa illalla
laulamassa olleiden kesken arvonta.

