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Tervehdys!
Kutsun Sinut tutustumaan Jämin uskomattoman upeaan luontoon ja ammentamaan hyvää oloa monipuolisista hyvinvointi-, liikunta- ja elämyspalveluista, joita
Jämillä on ympärivuotisesti tarjolla.
Jämi on meidän, pienen ja lennokkaan Jämijärven kunnan helmi, josta ammennan itse iloa viikoittain. Usein
oma työpäiväni starttaa käyntiin Jämiltä. Tunnustan,
että menetin sydämeni Jämille ihan ensi kohtaamisellamme, kun olin haastattelussa kunnanjohtajan virkaan.
Oli uskomaton tunne, että vain tunnin ajomatka Tampereelta tai Porista tuo minut paikkaan, jollaisia olin
aiemmin luullut olevan ainoastaan Lapissa!

”Meidän koululla on kaikki mitä lapsi voi tarvita!” sanoi
minulle pieni Sara Tykköön “Hautomossa” käydessäni.
“Hautomo” on innovatiivinen varhaiskasvatuksen ja
alkuopetuksen saumaton oppimisympäristö ja toimintakokonaisuus, jossa päiväjärjestys on rakennettu lapsilähtöisesti ja opetus tukee jokaista pientä oppijaa yksilöllisesti. Työn ilo näkyy ja kuuluu Hautomossa!
Jämijärven kunnassa ihan kaikki on kompaktissa muodossa. Voisin lisätä siihen vielä, että ”järven ympärillä”.
Jämijärveltä löydät tiiviitä kyläyhteisöjä, perinteistä
talkoohenkeä, isoja tontteja, upeaa harjumetsää, tunnelmallisia järven poukamia, kumpuilevia peltonäkymiä, kiinnostavia yrityksiä ja tietysti tulevaisuuteen
uskovia, yritteliäitä ja avuliaita ihmisiä. Haluatpa sitten
asioida elinkeino-, matkailu-, rakentamis- tai ihan missä
tahansa asiassa, ota yhteyttä tai tule käymään!
Tervetuloa Jämijärvelle!
Kirsi Virtanen
Jämijärven kunnanjohtaja
Twitter: @KirsiVirtanen3
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Ilmailutoiminnan ja upean harjuluonnon
ympärille on vuosikymmenten varrella
rakentunut monipuolinen Jämin matkailuja ilmailukeskus, jonka palveluista voi nauttia ympäri vuoden.

ILMAILU
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Katse taivaalle - siel ä tapahtuu
Jämijärven kunnan sydämen - Jämin - tarina sai
alkunsa vuonna 1935 Suomen Kuvalehden kilpailusta, jonka tavoitteena oli löytää liitolentokenttä. Jämijärveläisen Arvo Kontin ehdotus
Soininharjusta voitti kilpailun, jolloin liitolentokenttä perustettiin Jämille vielä samana vuonna.
Jämiä pidetäänkin Suomen purjelennon kehtona. Alkuvuosikymmeninä Jämin taivasta värittivät purjelentokoneiden lisäksi myös lennokit.

ultrakevyt- ja moottorilentotoimintaa. Lajikirjosta huolimatta taivaalta löytyy kaikille tilaa.
Jos ilmailukärpänen on puraissut ja unelma
lentämisestä elää, Jämillä toimii useita ilmailuyhdistyksiä, jotka kouluttavat ja opastavat eri
lajien saloihin.
Jämin ilmailukeskus on kuuluisa myös eri lajien
SM-, PM-, EM- ja MM -kilpailuista, sekä lukuisista
hyväntuulisista ilmailutapahtumista ja Jämi Fly
In -lentonäytöksestä. Vilkkaimpaan kesäaikaan
taivaalla riittää aina ihailtavaa.

Jämin ilmailukeskus nykyään
EFJM eli Jämin lentopaikka kaksine kiitoteineen
on monipuolinen ilmailukeskus, jossa on edustettuna yleisilmailun laaja kirjo. Harrastaa voi
mm. laskuvarjohyppyjä, riippu- ja varjoliitoa,
purjelentoa, taitolentoa, lennokkeja aina vapaasti lentävistä suihkumoottorilennokkeihin, sekä
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Läpi vuoden sulana pysyvä Uhrilähde
de
on Hämeenkankaan lähteistä kuuluisin.
n.
at
Kirkas pohjavesi ja hiekka pulppuavat
elpaikkaa vaihtaen vedenpinnan yläpuolelsä
lekin. Uhrilähde on saanut nimensä
sa
siitä, että sieltä on aikojen kuluessa
ty
haettu parannusta ja samalla heitetty
kuhriropo lähteen pohjattomaan silmäkkeeseen.

LUONTO
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Jämijärvi - Satakunnan helmi
Jämijärvelle ovat ominaista jääkausien tuloksena syntyneet harjumuodostumat. Hämeenkankaan helppokulkuinen maasto tarjoaa
kulkijalle hyvät mahdollisuudet luonnossa liikkumiseen ympäri
vuoden. Marjastajalle ja sienestäjälle harjumaasto tarjoaa luonnon
antimia yllin kyllin.
Kangasmaastossa on leppoisaa retkeillä, ja taukoja voi pitää merkityn reittiverkoston lukuisissa laavuissa ja kodissa. Mikäpä on sen
mukavampaa kuin keittää nokipannukahvit, paistaa makkaraa
nuotiolla ja nauttia luonnosta.

Hietaneilikka on erittäin uhanalainen,
rauhoitettu kasvi. Hämeenkankaan
harjualue on yksi harvoista paikoista
missä sitä Suomessa esiintyy.

Harjuja, luontohavaintotorni ja vateja

Jämijärven kunnan nimikkolajit ovat
sudenkorento, suppilovahvero, haarapääsky, hirvi, kuha, kielo ja ataraksia.

Jämin matkailukeskuksessa kohoaa Soininharju, joka on 184,5
metriä merenpinnan ja 85 metriä lähellä olevan Jämijärven
yläpuolella. Harjun läheisyydessä olevasta luontohavaintotornista
näet upean maiseman yhdellä silmäyksellä. Läheisen Niiniharjun
alueella puolestaan kasvaa kangasmaastolle epätavallisia niinipuita
eli lehmuksia.
Harjukuopat eli supat ovat Jämijärvellä vateja. Niistä Koivistonvati
on säilynyt lähes luonnontilassa. Se on lähes 200 metriä leveä ja
noin 25 metriä syvä. Niiniharjunvatissa puolestaan sijaitsee Jämin
laskettelu- ja lautailurinne.
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Jämijärvi
Kunnalle ominaisen leiman antava järvi on mitä mainioin paikka veneilyyn, melontaan, suppailuun, uimiseen sekä vesiurheiluun, ja talvella järven jäällä
on mukava hiihtää ja pilkkiä.

AKTIVITEETIT
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Tekemistä jokaiselle

Jämin luonto- ja
liikuntakeskuksessa
on kuntosalin lisäksi
pysyvä luontonäyttely. Perusnäyttelyssä esitellään
Hämeenkankaan
kasveja ja eläimiä.
TV-näytöltä voi
seurata luontokameroiden avulla mitä
maastossa tapahtuu.

Tervetuloa Jämille, jossa vuodenajat vaihtavat paikkaa, ja jossa tekemistä ja touhua riittää
ikään ja kuntoon katsomatta. 18-väyläinen täysimittainen talvigolfrata antaa mahdollisuuden
kokeilla hole-in-onea hankien keskellä helmikuussa.

Kotiseutumuseo
Millaista oli elämä Jämijärvellä 1500-luvulla tai
miten vesijohto tehtiin puusta 1800-luvulla? Näihin saat vastauksen kotiseutumuseossa, joka on
avoinna heinäkuun sunnuntaisin klo 11-13 sekä
tilauksesta. Tutustumiskäyntejä museoon voi tiedustella Jämijärven kunnan vapaa-aikatoimesta.

Uimaan pääsee niin maauimalassa, Perhepuiston hiekkakuopalla kuin perinteisellä uimarannallakin. Frisbeegolfrata tarjoaa haastetta kesät
talvet, ja mato-onki vaihtuu talvella pilkkiin.
Syksyn upeita värejä voi ihastella harjulla patikoiden, järveltä katsoen meloen tai ratsastaen valjastamalla yhden hevosvoiman. Talvella jalkaan
laitetaan lumikengät, jolloin paksukaan hanki ei
pidättele luonnossa kulkijaa. Vauhtia voi hakea
myös Niiniharjun laskettelu- ja lumilautailurinteeltä.

Ilmailukulttuuria
Jämin ilmailun kultaiset vuosikymmenet ovat
esillä Jämin Ilmailuperinnehuoneen näyttelyssä.
Näyttely on avoinna tilauksesta, ja tutustumista
voi tiedustella Lomahotelli Jämiltä.
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Ohjelmaa ja toimintaa
Iloisia ihmisiä, hyvää mieltä ja yhdessä tekemistä. Jämin alueen
n
matkailuyrittäjien ohjelmapalvelutarjonnasta löytyy yrityksille,
e,
ryhmille ja vaikkapa kaveriporukoille yhtä sun toista mukavaa ja
a
hauskaa. Ja ellei sitä ole, se keksitään ja tehdään.
On mönkijäsafareita, melontaa, luontoretkiä, paintballia, kori-kiipeilyä, tiimityöskentelyä vaativia tehtäviä, erilaisia pelejä,
ä,
n
koiravaljakkosafareita... Vain mielikuvitus on rajana. Vaiheikkaan
päivän jälkeen on mukava rentoutua leppoisten löylyjen ääressä
hiljaa virtaavan joen varrella, tai honkien keskellä kirkkaan tähtitaivaan ja Linnunradan alla.
Vai oletko ehkäpä järjestämässä leirikoulua tai koululaisretkeä?
Monet ikimuistettavat hetket luonnossa koulukaverien kanssa
mukavan tekemisen parissa kantavat pitkälle tulevaisuuteen.
Meillä on tarjota monta hauskaa hetkeä koululaisille.
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koiraharrastajat ympäri Suomea
ja Eurooppaa. Alueen olosuhteet
ovat erinomaiset eri lajien aktiivikokoontumisille. Jämi Areenalla
järjestetään koiranäyttelyitä ja
alueen majoittajat toivottavat
myös koirat tervetulleiksi!

Palaverin paikka
Pienistä palavereista suuriin seminaareihin.
Jämillä on tarjota tilat viiden henkilön palavereista aina 700 henkilön kokouksiin. Moni tila
sopii myös mitä parhaiten perhejuhlien pitopaikaksi tai yritysten TYKY-päivien tukikohdiksi.

Jämi Areena

Pikku-Itävalta

Jämi Areenassa järjestät kokouksia, seminaareja, messuja, näyttelyitä, sisäliikuntatapahtumia,
myyjäisiä, perhejuhlia, yritystilaisuuksia, konsertteja.

Pikku-Itävalta on täysin varusteltu juhla-, kokous- ja majoituspaikka Mielahden alueella Jämijärven rannalla.
Majoittumaan mahtuu 15 henkilöä. Esteettömäksi rakennetussa alakerrassa on vaivatonta
liikkua. Upealta terassilta voi iltaisin katsella, kun
aurinko laskee kauaksi horisontin taakse, tai kipaista rantaan ja pulahtaa pienelle uintiretkelle.

Pääsaliin on 700 istumapaikan lisäksi saatavissa
korkeatasoinen AV-varustus ja esiintymislava, ja
sali voidaan jakaa väliverholla kahteen osaan.
Juhlia varten pöydät voidaan kattaa jopa
400 henkilölle. Toisen kerroksen eri tarpeisiin muuttuvia kokoustiloja on kolme.
Areena on mahdollista vuokrata kokonaan tai osissa.

Jämin alueen
kaikki kokoustilat.
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Urheiluseura Jämin Jänteeseen perustettiin syksyllä 2014 huippuhiihtoryhmä Team Jämi. Ryhmään
liittyivät maajoukkuehiihtäjien Ristomatti Hakolan
ja Antti Ojansivun johdolla seutukunnan parhaat
nuoret hiihtäjät. Team Jämi on jo alkutaipaleellaan
menestynyt erinomaisesti, ja noussut näkyvästi
Suomen maastohiihtokartalle.

Hiihtotunneli-info:
Pituus: 625 metriä
Kierros: 1,25 km
Leveys: 8 metriä
Korkeuseroa: 11 metriä
Lämpötila: - 0.5 ... -7 °C
Ladut: kaksi perinteistä ja
yksi vapaan tyylin latu

HIIHTO & PYÖRÄILY
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Kesät talvet - aina kulkee ja luistaa

Latujen kunto,
kartat ja reitit.

Hiihtotunneli ja rullahiihtorata

Hämeenkankaan harjumaasto tarjoaa ulkoilijoille
vaihtelevia reittejä. Talvella metsiä halkovat hiihtoladut, lumien sulettua poluilla on patikoijien ja
pyöräilijöiden vuoro.

Jämin hiihtotunneli takaa ihanteelliset olosuhteet hiihtämiselle jo silloin, kun ulkona on vielä
lämmintä ja muualla kurakelit harmittaisivat
ulkokuntoilijaa. Harrastamisen pariin pääsee
vaivattomasti vuokraamalla välineet hiihtotunnelilta. Hiihtotunnelia kiertävä asfalttipäällysteinen
Jämin maili (1,6km) on erinomainen rata harrastaa rullahiihtoa ja -luistelua.

Hiihtoladut
Latuverkostoa Hämeenkankaalla on yli 100 kilometriä, ja valtakunnallinen Pirkan ura kulkee
Jämin kautta. Valaistu latu, joka lähtee Jämin
hiihtotunnelin kupeesta, on seitsemän kilometrin
pituinen.

Pyöräilyreitit
Tulet sitten pyörälläsi tai vuokraat menopelin
paikan päältä, maastopyörän selästä on mukava
tutustua Jämin ja Hämeenkankaan alueeseen ja
luontokohteisiin merkittyjä reittejä pitkin. Vaihteleva maasto tarjoaa hyvät olosuhteet niin
perusliikkujalle kuin aktiiviharrastajallekin.

Perinteiset kuntoladut sijaitsevat metsän suojassa tasaisessa maastossa. Kilpaladut puolestaan
täyttävät kansainväliset kriteerit ja vaatimustasot. Jämillä kilpaillaankin usein SM-hiihdoissa.
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Jämin matkailukeskuksen hotelleja.

MAJOITUS & RUOKA
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Mukavaa majoitusta, maukkaita makuja
Mökeistä hotelleihin

Riistasta grilliin

Jämillä on mahdollisuus majoittua
monella tapaa. Tarjolla on mutkatonta
majoitusta hotelleissa ja huoneistohotellissa.

Mökkien ja huoneistohotellien keittiöissä on helppo kokkailla varustetason ollessa huippuluokkaa. Jos haluat ottaa rennommin, ratkaisuja löytyy noutopöydän, Á la carten, grilliruoan ja kahvilatuotteiden muodossa niin Jämin matkailukeskuksessa kuin Jämijärven keskustassakin.

Kodikkaasta ja tasokkaasta mökkimajoituksesta
pääset nauttimaan upeissa harjumaisemissa niin
Jämin ja Perhepuiston alueilla kuin järvenrantamaisemissa Mielahdessa.

Jämillä ja Jämijärvellä toimivat tilausruokayritykset puolestaan loihtivat herkuista notkuvat
noutopöydät luoksesi.

Tulet sitten yksin, porukalla tai perheen kanssa,
olipa kyseessä arki tai juhla, Jämillä on valinnanvaraa yöpymisessä.
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TAPAHTUMAT
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Kilpailuja, lentonäytöksiä, markkinoita,
näytelmiä, konsertteja, perhejuhlia. .
Kymmeniä, satoja, tuhansia, kymmeniätuhansia...
Meillä on pitkät perinteet erilaisten tapahtumien
järjestämisessä, joihin kaikki ovat tervetulleita.
Jämin Jänne on kunnostautunut huipputason
hiihtokilpailujen järjestämisessä. Suunnistajatkin
ovat löytäneet Jämille. Näytelmäseuran hulvattoman hauskat näytelmät Korsukylän kesäteatterissa saavat nauruhermot herkiksi.

Kansainvälinen Jämi Fly In -lentonäytös ja lukuisat ilmailutapahtumat keräävät tuhansia innostuneita kävijöitä Jämille, kuten myös joulun
tunnelmaan virittävät joulumyyjäiset Jämi Areenassa.
Perhejuhlien ympäristöksi Jämin alue on mitä
mainioin. Oli sitten kyseessä häät, syntymäpäivät,
yrityksen vuosijuhlat, messut, konsertti, urheilukilpailut tai mikä vaan, Jämijärven yrittäjät ja yhdistykset ovat palveluksessasi.
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ELINKEINOELÄMÄ
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Ammattitaidolla lähiruoasta valokuituun
Maaseudun elinvoimaisuus, puhdas luonto ja
laadukkaat suomalaiset elintarvikkeet ovat jämijärveläisille tärkeitä asioita. Meillä onkin tarjolla
monipuolisesti erilaista lähiruokaa. Joko tunnet
kielenpäässäsi murean lammaspaistin ja makean
villiyrttisiirapin? Tuoksu, joka heräilee mielessäsi
nyt, on paikallinen vastapaistettu ohrakakko
päällään nokare kullankeltaista voita…

Jämijärvellä on monipuolinen elinkeinorakenne. Työpaikoista 22,8% on alkutuotannossa,
27,6% jalostuksessa ja 47,4% palveluissa. Tuntemattomia touhuajia on 2,2% (2015). Maatalouden vahva asema työllistäjänä mahdollistaa
sen, että Jämijärvellä voi vielä nähdä lehmiä
käyskentelemässä laitumella. Viiden kunnan yhteinen valokuituprojekti takaa nopeat yhteydet
ympäri maailman.

Tutustu Jämijärven yrittäjien
tarjoamiin monipuolisiin palveluihin.

Jämijärveläiset yritykset omaavat pitkät perinteet, ja moni yritys toimiikin jo uudella sukupolvella. Asiakas voi Jämijärvellä olla varma siitä,
että saa henkilökohtaisen palvelun vankalla ja
tinkimättömällä ammattitaidolla.
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ASUMINEN
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Turvallista asumista ja oppimista
Jämijärvellä luonto on lähellä sinua, missä sitten täällä asutkin. Löydät ihmeellisen
kauniista metsistämme hiljaisuutta ja luonnonrauhaa, mutta myös vauhdikkaita
luontoelämyksiä monenlaisten aktiviteettien kautta. Täällä luonto tarjoaa loputtomien seikkailujen lähteen lapsille ja myös aikuisille. Jämijärveltä löytyy tilaa sekä
Sinulle että liito-oraville! Huippunopea valokuituverkko mahdollistaa monenlaisen
etätyön tekemisen. Ja mikä parasta, me täällä olemme sitä mieltä, että Jämijärvellä Sinulla ja minulla on etuoikeus juoda maailman parasta aitoa pohjavettä!
Meillä on tarjota sinulle omakotitalo- ja vapaa-ajantontteja niin avarilla peltonäkymillä kuin järvenranta- ja harjumaisemillakin. Tutustu oheisten linkkien kautta
kunnan tonttitarjontaan ja vireillä oleviin kaavoihin. Meillä kunnassa on tietoa myös
yksityisten tonttitarjonnasta.

Tontteja asumiseen ja vapaaaikaan.

Ajankohtainen
kaavatilanne.

Yhtenäiskoulu ja “Hautomo”

Yhteisöllinen Tykköö

Jämijärven keskuskoulun kirkonkylän toimipisteessä opiskellaan yhtenäiskouluna luokkaasteilla 3 – 9. Tykköön toimipisteessä on kunnan
esi- ja alkuopetuksen varhaiskasvatuksen keskus.

Jämijärven keskustasta viiden kilometrin etäisyydellä sijaitsee vireä ja aktiivinen Tykköön
kylä, joka valittiin Satakunnan vuoden 2012
maakuntakyläksi. Kyläkeskuksen sydän eli juhlaja kokoustilana toimiva kylätalo kokoaa kyläläiset yhteisiin tapahtumiin, ja pihapiirin savusanan
lempeissä löylyissä viihtyy kauemminkin. Kylätalo, saunat ja majoitukseen soveltuvat aitat ovat
kaikkien halukkaiden vuokrattavissa. Tykköön
seutu tarjoaa rauhallisen, turvallisen ja ystävällisen asuinpaikan, jossa yhteisöllisyys on voimavara kaikessa elämisessä ja toiminnassa.

Myös ”Hautomona” tunnetun kokonaisuuden päämääränä on, kehitysikä ja yksilölliset
herkkyysvaiheet huomioiden, tukea lapsen kasvua, ja luoda hänelle ”työkalut” opintielleen.
Varhaisella puuttumisella, turvallisella kasvuympäristöllä ja lapsen vahvuudet huomioimalla
luomme perusturvallisen kasvuympäristön, jonka tavoitteena on vahvistaa lapsen itsetuntoa,
ja muodostaa tukeva perustus kasvulle, kehitykselle ja menestyksekkäälle koulutyölle.

Kiinnostuitko asumisesta Jämijärvellä?
Ota yhteyttä!
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Jämijärven keskustasta on matkaa
Jämille 7 km, Kankaanpäähän 21 km
ja Ikaalisiin 25 km.
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Jämiltä on Perhepuiston mökkialueelle 1 km, Mielahden mökkialueelle 4 km ja Korsukylään 8 km.
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KARTTA
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10

Mielahdentie

7

Jyllintie

Missä mitäkin on
1

Jämijärven keskusta

- apteekki
- huoltoasema
- huoltoasema, Matkahuollon asiamies
- kauppa, Postin palvelupiste
- kirjasto
- kirkko
- kukkakauppa
- kunnanvirasto
- lounasravintola, baarit, tilausruokapalvelut
- Ottopiste-automaatti
- paloasema
- pankki
- parturi-kampaamot

3

Tehtaanmyymälät

4

Luomutilamyymälä

5

Laskettelurinne, Niiniharju

6

Uhrilähde, Kylmänmyllynlähde

7

Koivistonvati

8

Perhepuiston mökkialue ja uimapaikka

9

Mielahden mökkialue

10

Pikku-Itävalta ja uimaranta

11

Korsukylä, kesäteatteri

12

Tontteja, useita kohteita

- terveysasema, Peijarintie 8

2

Jämi

- ilmailua
- Jämi Areena
- kahvila, ravintola,
tilausruokapalvelut
- kokouspalvelut
- liikunta-, elämys- ja luontopalvelut
- majoitusta
- matkailuinfo
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Tervetuloa kiireen
yläpuolelle - Jämille,
Jämijärvelle!

MATKAILUINFO:
+358 (0)40 573 6120
info@jami.fi
www.jami.fi

JÄMIJÄRVEN KUNTA:
+358 (0)2 572 970
jamijarvi@jamijarvi.fi
www.jamijarvi.fi

Peijarintie 5 A
38800 JÄMIJÄRVI

Etukannen kuva: Tero Lähdesmäki

Nixin Oy, Grano Oy 04/2016

Vain tunti Tampereelta ja Porista.

