
 
 
 
 

 
 
 
    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: 
 
 
 

 
Haltuun otetut veneet 
 
Kunta myy haltuun otetut veneet 
tarjouskaupalla, veneet myydään siinä 
kunnossa ja sellaisenaan kuin ovat. Veneet 
on nähtävillä osoitteessa Puhdistamontie 16 
(Huom. alueella kameravalvonta). Veneet 
numeroidaan (1-5) ja tarjoukseen tulee liittää 
hinta, tarjoajan puhelinnumero ja veneen 
numero josta tarjous tehdään. Korkeimman 
tarjouksen tehneellä on 5 vuorokautta aikaa 
noutaa vene pois kunnan varastolta. 
Tarjoukset voi jättää joko suljetussa 
kirjekuoressa ”venetarjous” tai sähköpostilla 
marko.sillanpaa@jamijarvi.fi Tarjousten 
viimeinen jättöpäivä 30.8.2021 klo 12.00. 
Puutteelliset tarjoukset hylätään. Veneiden 
myynnistä saadut tulot tilitetään Jämijärven 
osakaskunnalle. 
 
 
 Jämijärven kunta 
 Tekninen toimisto 
 
 

Senior-liikuntaryhmät jatkuvat kesätauon 

jälkeen maanantaisin alkaen 16.8. klo 9.00 ja 10.00. 
Ryhmissä harjoitetaan tasapainoa, vahvistetaan 
lihaskuntoa sekä venytellään lihaksia. Luvassa on 
keppijumppaa, kuminauhajumppaa, kuntopiiriä sekä 
välillä ulkoliikuntaa kunnan ulkokuntosalilaitteita 
hyödyntäen.  
Ryhmään mahtuu vielä ja kaiken kuntoiset ovat 
tervetulleita joukkoomme! Kokoonnumme 
Jämijärventie 28 C 2:ssa. Ilmoittaudu ennen ryhmien 
alkamista  
puh. 0400 831646/Sirpa Ervelä. 
5 €/kertamaksu tai koko syyskausi (15 krt) 60 €.  
 
Yhteistyössä Jämijärven kunnan liikuntatoimen 
kanssa. 
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Kirjasto 
 
Jämijärvi-Seuran kesänäyttely 24.6. - 27.8. 
”minimaailmat” 
Kesänäyttelyssä on esillä muun muassa nukkekoteja. 
Mukana on myös liikennekaupunki, jolla saa leikkiä. 
 
Ohjeita kirjastokäynteihin 
 

 Kirjasto voi rajoittaa asiakasmäärää 
tarvittaessa 

 Huolehdi hyvästä käsihygieniasta 

 Älä tule kirjastoon oireisena 

 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 

 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-ja-
paatoksenteko/palvelut/kirjasto/ 
 
Jämijärven kirjaston yhteystiedot 

 puhelin  040 769 9181 

 sähköposti

 jamijarvi.kirjasto@jamijarvi.fi 

 verkkokirjasto satakirjastot.finna.fi 

 
Koululaiselle oma kirjastokortti 
 
Innosta lasta lukemaan hankkimalla hänelle oma 
kirjastokortti. Jämijärven kirjastokortilla voi lainata 
kaikkien Satakirjastojen aineistoa, kirjojen lisäksi mm. 
äänikirjoja, lehtiä, dvd-levyjä, konsolipelejä ja 
lautapelejä. Asiakastietoihin kannattaa lisätä PIN-
koodi, joka tarvitaan, jotta voi esimerkiksi käyttää e-
aineistoja ja uusia omia lainoja verkossa. 
Alle 15-vuotias lainaaja tarvitsee huoltajan takaajaksi. 
Jos huoltajalla ei ole kirjastokorttia, hänen pitää 
asiakkaaksi ilmoittautuessa esittää kuvallinen 
henkilöllisyystodistus. Lisää tietoa kirjastokortin 
hankkimisesta ja käyttösäännöistä saa kirjastosta ja 
osoitteesta 
https://satakirjastot.finna.fi/Content/asiakkaana  
 
 

Ilmoittautumislomakkeen voi tulostaa ja täyttää 
etukäteen 
https://satakirjastot.finna.fi/themes/custom/files/Lainaaj
a.pdf  
 
Ovatko yhteystietosi muuttuneet? 
 
Muista ilmoittaa uusi nimi, osoite ja puhelinnumero 
myös kirjastolle.  
Jos olet valinnut kirjaston ilmoitusten ja muistutusten 
lähetystavaksi sähköpostin, muista ilmoittaa myös uusi 
sähköpostiosoite. 
 
Sanataidekerhot lapsille ja nuorille syksyllä 
 
Lounais-Suomen kirjastot tarjoavat 22.9. alkaen 
keskiviikkoiltaisin sanataidekerhoja kahdelle eri 
ryhmälle (luokat 3-6 ja luokat 7-9) osana hanketta. 
Kerhoa ohjaa koulutettu sanataideohjaaja Kirjan 
talosta Helsingistä. Kerhoista annetaan tarkempaa 
tietoa koulun kautta ja kirjastossa myöhemmin. Kerhot 
tulevat joko kokoontumaan kunnittain tai ne 
toteutetaan etänä siten, että lapsi tai nuori osallistuu 
kotoa. 
 
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. https://jamijarvi.fi/asiointi-ja-
paatoksenteko/palvelut/kirjasto/  
 
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  

 

 

Cellari auki 3.8. alkaen. Tervetuloa! 
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Haastepyöräily -kampanja 
31.8. asti 
 
Kampanjan tavoitteena on kannustaa 
kaiken ikäisiä kuntalaisia pyöräilemään. 
Haastepyöräily -kampanja kestää elokuun loppuun 
asti, joten vielä ehdit pyöräilemään ja kirjaamaan 
poljetut kilometrit. Pyöräilijöiden kesken arvomme 
syyskuussa haastepyöräilyn tuotepalkintoja. 
 
 
Ohjeet pyöräilykilometrien kirjaamiseen 
 
Pyöräilyvihkot on viety kuntolaatikoihin, joita 
Jämijärvellä on 8 kpl!  
 
 
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 kirjaan vihkoon myös nimesi ja 
yhteystietosi, josta sinut tavoittaa. 
 
Kirjauspisteet sijaitsevat 

1. Raharinne 
2. Vauhdin lava 
3. Jämi 
4. Vihu 
5. Äiti- muistomerkki 
6. Suurimaan koulu 
7. Kuusijoen kylä – entinen koulun tiehaara 
8. Tykköön koulu 

 
 

NIINIMAJA ON VUOKRATTAVISSA 
 
Vuokraa Niinimaja juhliin, kokouksiin tai synttäreihin. 
 
NIINIMAJAN HINNASTO  
 
Siivouksen hinta tulee vuokrahinnan päälle, jos se on 
tilattu tai huonosti itse tehty.   
Siivous 150€ (sis. alv.) Vuokrat sisältävät alv.  
Päiväkokous                                                     50 €  
Kokous+sauna (enintään 6 h)                           70 €  
1 vrk                                                                 100 €  
viikonloppu pe 16.00 – su 12.00                      250 €  
1 vko perjantai klo 16 – perjantai klo 12           400 €  
  
Jämijärven kunnan yhdistyksille, joiden 
kotipaikkakunta on Jämijärvi sekä kuntayhtymille, 
joissa Jämijärvi on mukana vuokraushinnat ovat -50%. 
Hinnat sisältävät pesuaineet, wc yms. paperit. 
Vuodevaatteet, myös patjat ja tyynyt sekä peitot, 
pyyhkeet ym. on majoittujalta itseltään.  
Niinimaja on käytössä klo 16.00 alkaen ja luovutettava 
siivottuna viimeistään klo 12.00.  
Niinimajalta löytyy astiasto 15 hlö:lle, pöydät ja tuolit 
sekä levitettävä vuodesohva.  
  
Varaukset ja tiedustelut Jämijärven kunta   

Varaukset ja tiedustelut: Toni Ojala 040 5876539 
Kiinteistön huolto: Pekka Halme p. 040 763 2099 
 
Hyvinvointitoimi - Kuntalaiskysely 
 
Hyvinvointitoimi osallistaa kuntalaiset 
kuntalaiskyselyllä viikosta 32 alkaen. Kuntalaiskyselyn 
tarkoituksena on kerätä eri kohderyhmiltä näkemyksiä 
nuorisotoimesta, liikuntapalveluista ja 
kulttuuripalveluista. Kysely koskee kaikkia ikäryhmiä ja 
kyselystä saatuja tuloksia hyödynnetään palveluiden 
suunnittelussa. Sähköinen kysely aukea maanantaina 
9.8. kunnan nettisivuilla kohdasta ajankohtaista. 
Vastausaika 9.8.-22.8.2021 

 
Kuntokellari 

 
Kuntokellari palvelee jokaisena päivänä. Tule yksin tai 
kavereidesi kanssa kuntoilemaan.  
Kuntosali on auki klo 6.00–21.00. 
 
Hinnasto 
 
Puoli vuotta 50 € 
Vuosi 70 € 
Kertamaksu (aikuinen tai samassa taloudessa asuva 
perheenjäsenet) 5 € 
Alle 18-vuotiaat – 50 % 
Jämijärveläinen eläkeläinen – maksuton 
 
Kulkuoikeudet ja maksamiseen saat apua 
kunnanvirastolta. 
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ELÄKELIITTO         
  
   
Ti 10.8. klo 13.00 Jämijärvi- Kankaanpää 
karaokekisan aluekarsinta Tykköön kylätalollla. 
sarjat N/M 50-69v , N/M yli 70v 
Ilm. 5.8. mennessä Juhani puh. 0400854420 tekstiviestillä. 
Ilmoita samalla 2 kappaletta, jotka laulat. 
  
Ti - ke. 16.-17.11. Piirin kaamoksentorjuntaristeily 
Turku- Tukholma Baltic- Princess. 
E2 hytti 45 € henk. 
A2 hytti 54 € henk. 
hinnat sis. kuljetuksen satamaan ja takaisin, hytin, 
ja meriaamiaisen seisovasta pöydästä. 
Maksu pankkiin tili no FI9747221020005903. 
Ilm. viimeistään 23.9. mennessä 
Seija puh. 0407169678 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Punainen Risti jakaa jälleen Satakuntaan saatua 
EU:n ruoka-apua Jämijärvellä maanantaina 9.8. klo 
16-18, niin kauan kuin tavaraa riittää, 
osoitteessa Jämijärventie 29 C (kerrostalo) 
 
 
Ruokapusseja on edellisillä kerroilla haettu tosi vähän, 
ole hyvä ja tule ihmeessä hakemaan pussisi, että 
saadaan ne jaettua pois! 
 
 
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! 
 
 

 
 
VIHUN KYLÄYHDISTYS RY 
  
SAUNAILTA VÄHÄVIHUN MÖKILLÄ 
PERJANTAINA 20.08.2021 ALKAEN KLO 18.00. 
  
TERVETULOA ! 
 
JOHTOKUNTA 

JÄMIJÄRVEN KAPPELISEURAKUNTA 
 
Jumalanpalvelukset Jämijärven kirkossa 
 
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 
 
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. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Yhteislauluhetkemme 
heinäkuun tiistai-iltaisin ovat ohi 
ja kaikkiin laulu-iltoihin 
osallistuneiden kesken arvoimme kolme palkintoa.  
 
Karvian kunnan lahjoittaman palkinnon 1 lippu vapaa-
valintaiseen Kulttuurikeskus Skantzin tapahtumaan 
voitti Tarja Kauraharju. Jäätelölahjakortit voitti Maija-
Liisa Kauraharju. Pikku pelimannien soittohetken voitti 
Seija Salo.  
 
Onnea voittajille ja kiitos kylille ja laulajaväelle 
hyvistä muistoista! 
 
KulttuuriJämi Ry:n väki 

 



 

  

 
 
 
 

Keskustan Jämijärven kuntayhdistyksen kokous  
su 15.8.2021 klo 18 

  
TERVETULOA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ikaalisten kansalaisopisto 
Jämijärven osasto 
 
Kansalaisopiston painettu opinto-ohjelma jaetaan joka 
talouteen Ikaalisissa ja Jämijärvellä 5.8.2021. Ohjelmia 
on saatavilla myös Jämijärven kirjastosta ja lisäksi se 
löytyy pdf-muodossa ikaalinen.fi/kasvatus-ja-koulutus/ 
kansalaisopisto/opinto-ohjelma/ 

Ilmoittautuminen kursseille alkaa  
13.8.2021 klo 8.30 
osoitteessa: www.opistopalvelut.fi/ikaalinen  
tai puhelimitse 044 7301 398.  
Huom! Ilmoittautumisia ei oteta vastaan 
puhelinvastaajaan eikä sähköpostiin. 

Syyslukukausi 6.9.-4.12.2021 ja kevätlukukausi 10.1.-
23.4.2022. Syyslomaviikolla (Ikaalinen 18.-24.10.2021, 
Jämijärvi 25.-30.10.2021) ja  talvilomaviikolla 
(Ikaalinen 28.2.-6.3.2022, Jämijärvi 21.-27.2.2022) 
sekä juhlapyhinä ei ole opetusta. 
 

Kurssien ajantasaiset tiedot sekä koronaohjeistus 
löytyvät verkkosivuilta. 

Tervetuloa kursseille! 

Lisätietoja kursseista opiston toimistosta puh. 044 
7301 398 tai osastonjohtaja Marjut 
Saarenpäältä, marjut.saarenpaa@ikaalinen.fi tai puh. 
040 564 6041.  
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