
 

 

 

Jämijärven vapaa-aikatoimi 

syksy 2021 

Syyskausi 6.9.2021-10.12.2021 

Jämijärven vapaa-aikatoimi tuottaa erilaisia vapaa-

aikapalveluita kaikenikäisille kuntalaisille. 

Vapaa-aikapalveluita Jämijärvellä järjestetään myös 

Ikaalisten kansalaisopiston, seurakunnan ja eri 

yhdistysten sekä yritysten toimesta. 

Loma-aikoina ja pyhinä mahdolliset aikataulu- 

muutokset mahdollisia, lisätiedot www.jamijarvi.fi   

Ilmoittautuminen 

Ilmoittautuminen tapahtuu * merkittyihin ensisijaisesti 

internetissä www.jamijarvi.fi tai  

puh. 040 587 6539 

Ilmoittautuminen alkaa 1.9. Osallistujat saavat 

ilmoittauduttuaan varausvahvistuksen. 

 

Nuorisopalvelut 

Nuorisotila Cellari avoinna  

Ti klo 14:00–19:00 

To klo 14:00–19:00 

Pe klo 17:00–21:00La klo 17:00–21:00 

 

 

 

Nuorisotila on tarkoitettu kaikille alle 18-vuotiaille. 

Mahdollisista Cellarin aukioloaika muutoksista 

tiedotamme erikseen. 

 

 

 

 

Nuorten vaikuttajaryhmä 

Nuorten vaikuttajaryhmät edustavat kunnan nuoria 

kunnallisessa päätöksenteossa. NuVan tehtävänä on 

tuoda nuorten ääni kuuluviin, ottaa kantaa 

ajankohtaisiin asioihin sekä tehdä aloitteita ja 

kannanottoja nuorta koskeviin päätöksiin. NuVa tulee 

järjestämään toimintaa syyskauden aikana, josta 

tiedotetaan myöhemmin syksyn aikana. 

@jamijarven.nuoret  

 

Liikuntapalvelut 

TAPAHTUMAT 

17.10. Perhetapahtuma tenavatohinat 

klo 10.00–13.00 koulun liikuntasalissa 

-  Lisätiedot lähempänä tapahtumaa 

5.11. Perhetapahtuma kynttiläkävely (Lisätiedot 

lähempänä tapahtumaa) 

 

13.–23.12. Tonttupolku (Lisätiedot lähempänä 

tapahtumaa) 

LAPSET & NUORET 

Katso tarkemmat tuntikuvaukset Jämijärven 

kunnan nettisivuilta 

 

 

 

 

 

 



Keppihevoskerho  

6-10-vuotiaille 
Koulun liikuntasali 

Ma 6.9. – 29.11. klo 17.45–18.30 

Kokoontuminen parillisina viikkoina, 

Oma keppari mukaan 

*erillinen ilmoittautuminen 

 

 

KiddieJam 3-6-vuotiaille 

Koulun liikuntasali 

Ti 21.9.-30.11. klo 18.00-18.45 

Alle kouluikäisille eri tanssilajiin tutustumista: 

Kokoontumiset parillisina viikoilla. 

Hinta 25 € 

Lisätiedot järjestäjät 

Ikaalisten kansalaisopisto 

KiddieJam 7-9-vuotialle 

Koulun liikuntasali 

Ti 14.9.-7.12. klo 18.00-18.45 

Alle kouluikäisille eri tanssilajiin tutustumista. 

Kokoontuminen parillisina viikoilla. 

Hinta 25 € 

Lisätiedot järjestäjät 

Ikaalisten kansalaisopisto 

 

SENIORILIIKUNTA & AIKUISLIIKUNTA 

 

Katso tarkemmat tuntikuvaukset Jämijärven kunnan 

nettisivuilta 

Voimaa ja tasapainoa ulkokuntosalilt 

Keskuskoulun ulkokuntosali   

To 16.9.–14.10. klo 10.30–11.30 

Ohjattu ulkokuntosali matalalla kynnyksellä 

*erillinen ilmoittautuminen   

 

 

 

 

Kuntosaliopastukset 

Kuntokellari 

Ke klo 10.00–12.00 ja klo 17.00–18.00 

Päivämäärät: 22.9, 6.10, 27.10, 10.10 & 24.10. 

Maksuton laiteopastus kuntosalilla kaiken ikäisille 

 

Senioreiden kiertoharjoittelu kuntosalilla  

Kuntokellari    

To 28.10.–9.12. klo 10.30–11.30 

Ohjattu kiertoharjoittelu kuntosalilla   

*erillinen ilmoittautuminen  

 

Kuntosali kuntokellari 

Kuntokellari palvelee päivittäin                   

klo. 6.00–21.00  

Hanki kuntokellariin kulkuoikeus kunnanvirastolta ja käytä 

rajattomasti.  

Hinnat 

kertakäynti 5€ 

puoli vuotta 50 €  

vuosi 70 € 

alle 18-vuotiaat puoleen hintaan 

Jämijärveläinen eläkeläinen maksuton 

 

Senioreiden kuntojumppa 

Sirpa Ervelä – Jämijärventie 28 C 2 

Ma 16.8. alkaen 15krt  

Ryhmä 1 klo 9.00–9.45 

Ryhmä 2 klo 10.00–10.45 

Ohjattu kuntojumppa  

Hinta 5€/krt, 60€/kausi. 



Kiinnostaako rentopelailu? Tule aikuisten 

höntsäsählyyn tai lentopalloryhmä KeTaLeen 

vuoroille pelaamaan.  Mukaan ovat tervetulleita, niin 

vanhat kuin uudet pelurit. 

Aikuisten höntsäsähly                        

Keskuskoulun liikuntasali          

Ma 30.8. alkaen klo 20.00–21.3 

                   

Lentopalloryhmä KeTaLe 

Keskuskoulun liikuntasali tiistaisin 

alkaen 7.9. klo 19.00–20.30,( ilmojen salliessa 

urheilukentällä jo klo 18.00-19.30) 

Jämin hiihtotunneli  

Jämin hiihtotunnelissa pääsee hiihtämään säästä 
riippumatta! Tunnelin kierroksesta tulee hiihtomatkaa 
yhteensä 1,25 kilometriä. Tunnelissa on korkeuseroa 11 
metriä ja leveys 8 m. Tunnelissa on sekä vapaan että 
perinteisen hiihtourat. 

Hiihtotunneli avataan lauantaina 25.9.2021 

Hiihtotunnelin etkot 

perjantaina 24.9.2021 klo 16.00-20.00 

Ilmaiset hiihdot ja kahvitarjoilu! 

Tervetuloa! 

Ikaalisten kansalaisopiston kurssitarjonta 

Ikaalisten kansalaisopisto järjestää toimintaa 
Jämijärvellä 
aikuisväestölle ja senioreille. Tarjonnassa mm. 
Musiikkia, tietotekniikkaa, kädentaitoja ja tanssia sekä 
liikuntaa 
Lisätiedot ja ilmoittautuminen: www.ikaalinen.fi 

Kulttuuripalvelut  

Kulttuuritoiminta Jämijärvellä järjestetään eri järjestöjen ja 
Ikaalisten kansalaisopiston toimesta.  

Jämijärven kunnankirjasto  

Kunnankirjasto palvelee asiakkaita arkisin. Katso tarkemmat 
aukioloajat kunnan nettisivuilta.  

Kirjastossa on kausittain näyttelyitä ja kampanjat, joista 
tiedotetaan aina erikseen 

Ikaalisten kansalaisopisto järjestää toimintaa Jämijärvellä 
Musiikkia, tietotekniikkaa, kädentaitoja ja tanssia sekä 
liikunta 

 

 

 

 

Luonto-, harrastus- ja matkailualue Jämi palvelee vuoden 

jokaisena päivänä. Katso Jämin uudistetut kotisivut ja löydä 

palvelusi Jämiltä.  

katso uudet nettisivut:   www.jami.fi  

Tapahtumia syksyllä 2021 

 

VANHUSTEN VIIKKO 
 
Vanhustyön keskusliiton käynnistämät 
vanhustenviikko ja -päivä ovat maassamme 
pisimpään juhlittuja valtakunnallisia 
teematapahtumia. 
 
Vanhustenviikkoa vietetään 3.-10.10.2021 
teemalla Luonto antaa voimaa 
 
Jämijärven vanhusneuvosto on valmistellut 
yhteistyössä kunnan, paikallisten järjestöjen ja 
seurakunnan kanssa ohjelmaa vanhustenviikolle. 
Ohjelma julkaistaan lähempänä 
tapahtumaviikkoa.   
 
Attendolla toivotaan innokkaita henkilöitä 
ulkoiluttamaan vanhuksia. Soitto ennen menoa 
Attendolle, hoivakodin johtajalle Mari Höltälle,  
puh. 044 407 2240 
 

Tapahtumia Jämijärvellä järjestää eri yhdistykset ja 

järjestöt.   

Seuraamalla kuntatiedotetta ja nettisivuja löydät 

ajankohtaisen tiedon  

http://www.jami.fi/


 

TALKOOPANKKI 
 
Jämijärven kunnalla on erilaisia työtehtäviä 
vuoden aikana. Osa työtehtävistä vaatii 
apujoukkoja esim. tapahtumissa tai ympäristön 
siivouksessa. Alueella toimii paljon yhdistyksiä ja 
järjestöjä, joiden kanssa emme ole tehneet 
yhteistyötä. 
 
Yhdistykset ja järjestöt, mikäli haluatte olla 
mukana eri projekteissa kunnan kanssa, niin 
ilmaiskaa kiinnostuksenne. Mainitkaa meille 
yhdistyksen nimi, yhteyshenkilö yhteystietoineen 
ja asiat, joissa näkisitte olevan avuksi.  
 
Ilmaiskaa halukkuutenne Riikalle & Tonille.  
riikka.koivumaki@jamijarvi.fi  
toni.ojala@jamijarvi.fi   
 

 
Kirjasto 

 
 
 
Valokuvanäyttely kirjaston ikkunoissa 3. - 30.9. 
Jämijärven kirjaston asiakkaita ja ohikulkijoita 
ilahduttaa syyskuun ajan lasten valokuvateosten 
näyttely lastenkulttuurikeskus Kruunupään 
näyttelyarkistosta.  
 
Kirjasto myy poistettuja kirjoja ja lehtiä  
ma 20. - pe 24.9. 
Lehtiniput, cd-levyt ja aikuisten kirjat 1 €/kpl 
Lasten ja nuorten kirjat 0,50 €/kpl 
Maksu käteisellä, varaa pientä rahaa. Osa kirjoista 
on ilmaisia. 
 
Neuvoja tietokoneen, tabletin ja kännykän 
käyttöön ti 28.9. klo 10 - 15 
Lisätietoja voit kysyä kirjastosta. Tarjolla on lisäksi 
opastusta kirjaston e-aikakauslehtien, e-
äänikirjojen ja e-kirjojen käyttöön. Vinkkaa 
tapahtumasta tutuillesikin! Tervetuloa! 
 
Lasten ja nuorten sanataidekerhot alkavat 
ke 3.11. 
Sanoilla leikittelyä, pelikirjoittamista, runoja, rap-
lyriikoita…  
Kerho alkaa ke 3.11. ja päättyy ke 8.12. 
kokoontuen 6 kertaa syksyn aikana. 

Kerho-ohjaajana toimii Kirjan talon sanataiteen 
koulutettu ammattilainen. Kerhosta tiedotetaan 
tarkemmin kirjastossa ja koulussa, kun on selvillä, 
kokoontuuko kerho lähitapaamisiin esimerkiksi 
kirjastolle vai osallistutaanko siihen etänä kotoa. 
Ilmoittautua voit jo nyt.  
Ilmoittautumislinkki: 
https://link.webropolsurveys.com/S/D422336A4E
BF8A8D  
 
Kerhoajat: 2 eri ryhmää 
3. - 6. luokka klo: 17.00 - 17.45 
7. - 9. luokka klo: 18.00 - 18.45 

https://link.webropolsurveys.com/S/D422336A4EBF8A8D
https://link.webropolsurveys.com/S/D422336A4EBF8A8D


ELÄKELIITTO 
  
Ke 15.9. klo 14.00 Tarinapäivä 
Osuuspankilla. 
Kahvit + arvontaa. Käytämme maskeja. 
 
 Ti 28.9. klo 13.00 HUOM.AIKA 
siivoustalkoo Jämillä. 
Kokoonnutaan Elämyskodalle. 
 
Klo 14.00 ohjaaja Pirkko Mäkinen tulee 
esittelemään 
ASAHI liikuntaa. 
  
Ti 12.10. klo 14.00 kävely Koiviston vadilla. 
Ikaalilaiset tulee vieraaksi. 
 Kävelyt jatkuvat tiistaisin klo 14.00 
  
 
Su 3.10. klo 14.00  
kirkkokonsertti Suodenniemen kirkossa. 
Solistina tangoseniori Seppo Niemi,  
säestäjänä Mirka Dojan. 
  
Ti-ke 16.-17.11. Piirin kaamoksentorjunta risteily 
pikkujoulun merkeissä. 
Turku- Tukholma Baltic-Prinsess . 
Laivalla tanssittaa Finlanders. 
B2 hytti  46 € henk. 
A2 hytti  54 € henk. 
Hinnat sis. kuljetuksen satamaan ja takaisin, 
hytin ja meriaamiaisen seisovasta pöydästä. 
Maksu pankkiin tili n.o FI 9747221020005903 
Ilm. viim. 23.9. mennessä. Seija puh. 7169678 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punainen Risti jakaa jälleen Satakuntaan 
saatua EU:n ruoka-apua Jämijärvellä 
perjantaina 10.9. klo 16-18, niin kauan kuin 
tavaraa riittää, 
osoitteessa Jämijärventie 29 C (kerrostalo) 
 
 
 
Tule rohkeasti 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! 
Tervetuloa! 

 

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

 

 

JÄMIJÄRVEN KAPPELISEURAKUNTA 

 

        

Keskuskoulun liikuntasalissa kokoontuu  
1-6-luokkalaisten sählykerho keskiviikkoisin  
klo 16.30-17.30.  Kerhoa vetää Tuomo Talja (sekä 
isyysvapaan aikana 18.10.-17.12. sijaiset). Ota mukaan 
maila, sisäpelikengät ja juomapullo. 
Kerho alkaa 8.9. 
 

  

Keskuskoulun puutyöluokassa pyörii kaikenikäisten 
koululaisten nikkaripiiri torstaisin klo 18.00. Piirissä 
tehdään pienimuotoisia puutöitä. 1-luokkalaiset voivat 
tulla oman vanhemman kanssa. Kerhoa vetää Esa 
Vuorenmaa. Eka kerhokerta 7.10. 

 

Vanhassa pappilassa askarrellaan, leivotaan, pelataan, 
leikitään ja tehdään monenlaista mukavaa yhdessä 
alakouluikäisten askartelukerhossa torstaisin. 2-
luokkalaiset klo 17-18.10,  
3-6-luokkalaiset klo 18.20-19.30.                           
Kerhon vetäjänä Virpi Havi. Kerho alkaa 9.9. 
 
 
 
 



 
Toiminnalliset illat alakoululaisille vanhassa pappilassa 
ja seuriksella klo 18-20. Mukaan voit ottaa pientä 

nyyttäritarjottavaa 😊 (Donkkis-iltoina ei em. kerhoja). 

Lisätietoja: 040 8049 646/Virpi Havi, Jämijärven 
kappeliseurakunta/Kankaanpään seurakunta 

 

Messut kirkossa  
 
Su 12.9. klo 10 Jaakko Rainerma, Risto Raikaslehto 
Su 19.09. klo 13 Johan Lampinen, Heikki Havi  
Su 26.09. Klo 10 Taina Karvonen, Heikki Havi  
Messun jälkeen yhteissyntymäpäivän t 70- ja 
75vuotiaille jämijärviläisille. ilm. p. 044-7133569  
Su 03.10. Klo 10 koko seurakunnan 
yhteinen Mikkelinpäivän 
perhekirkko Kankaanpään kirkossa. Taina Karvonen, 
Marita ja Risto Raikaslehto, Heikki Havi ja 
lastenohjaajat.  
  

Muut tilaisuudet  
 
Su 12.9. "Soi kunniaksi Luojan"- kehitysvammaisten 
valtakunnallinen kirkkopyhä. Osallistumme juhlaan 
Kankaanpään seurakuntasalissa striimin kautta 
kirkkokahvien kera. Tied. Saila p. 040-8049643   
To 16.9. klo 10 Toivontupa seurakuntakodilla 
  
Torstaisin vanhassa pappilassa klo 9.30 avoin 
päiväkerho  
 

 
 

 

 

Ikaalisten kansalaisopisto  
Jämijärven osasto  
  
Kansalaisopiston kurssit alkavat jälleen!  
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.  
 
 
Ilmoittautumiset kursseille www.opistopalvelut.fi/ikaalin
en tai puhelimitse 044 7301 398.   
 

Uusia kursseja:  
 
Digiohjausta senioreille 349890,  
Keskuskoululla pe 24.9.-3.12.2021 klo 17.00-18.30  
Kurssilla opastetaan omien laitteiden käyttöön ja 
käydään läpi ajankohtaisia digiasioita. Puhelimen, 
tabletin ja/tai läppärin voi ottaa mukaan. Kurssin 
sisältöä muokataan toiveiden mukaan. Ilmoittautuminen 
20.9. mennessä. Opintoseteliavusteinen kurssi. Kurssi 
on maksuton 63 vuotta täyttäneille ja eläkeläisille, 
muutoin kurssimaksu on 45 €.   
 
Tanssiksi 830126, 
Keskuskoulun liikuntasalissa  
ke 8.9.-1.12.2021 klo 20.00-21.00.  
Kurssimaksu 30 euroa.  
Tanssiksi on soolotanssia ja tanssiliikuntamuoto, jossa 
liikutaan mukaansa tempaavien tuttujen tanssirytmien 
tahdissa ja jossa samalla opitaan eri tanssilajien 
perusaskeleet ja lajinomainen liikkuminen.  
  
Käsityöpaja Kirkonkylässä 110430,  
Keskuskoulun taideluokka,  
to 23.9.-2.12.2021 klo 18.00-20.15.  
Parillisilla viikoilla. Kurssimaksu 30 euroa.  
Opettaja tuo tullessaan ideoita, joista yhdessä 
mietimme mitä teemme. Alkuun mm. pientä pajutyötä. 
Valmistetaan vanhoista hopea- ja alpakkalusikoista 
persoonallisia kaula- ja rannekoruja sekä korviksia. 
Pitsit ovat vuosien varrella unohtuneet kaappien 
kätköihin, joten nyt voidaan luoda uusi elämä jo 
unohtuneille tai rikkoontuneille pitseille tekemällä niistä 
uusia tuotteita. 
Ilmoittautuminen 20.9. mennessä.  
 
Käsityöpaja Suurimaalla 110437,  
Suurimaan maamiesseurantalolla, 
to 16.9.-25.11.2021 klo 18.00-20.15. 
Parittomilla viikoilla.  
Kurssimaksu 30 euroa.  
Ilmoittautuminen 13.9. mennessä.  
 
 
Ilmoittautua voi myös muille kursseille kuten Joogaan, 
Varttuneen väenjumppaan ja Kuntojumppaan. Tilaa on 
myös Puutyö ja entisöinti-kurssilla, 
Kankaankudonnassa (Suurimaa ja Kirkonkylä), 
Yhteislauluillat-kurssilla sekä Lasten 
musiikkileikkikouluryhmissä. Moninaista muotoilua 
kotiin ja puutarhaan-kurssilla voi tehdä myös 
keramiikkatöitä.  

http://www.opistopalvelut.fi/ikaalinen
http://www.opistopalvelut.fi/ikaalinen


 
KURSSIMAKSUT 
laskutamme vasta myöhemmin loka-marraskuun 
vaihteessa.  
 
 
Muistathan, että kurssilla voi käydä tutustumassa 
yhden kerran. Jos tutustumiskäyntejä on enemmän 
kuin yksi, opiskelija on velvollinen maksamaan 
kurssimaksun. Jos haluat peruuttaa opiskelupaikkasi 
tutustumiskerran jälkeen, tästä on ilmoitettava 
toimistoon heti tutustumiskerran jälkeen, muutaman 
päivän sisällä. Tutustumiskäyntejä ei voi tehdä 
lyhytkursseille. Muista ilmoittautua, vaikka olet tulossa 
vain tutustumiskäynnille.   
 
 
 
.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koronatilanne on kurssien järjestelyissä otettu 
huomioon. Oppilaitosten opetustoimintaan ei  
lähtökohtaisesti sovelleta yleisiä 
kokoontumisrajoituksia.  
Valmistaudumme syyslukukauteen samoilla 
terveysturvallisilla käytännöillä kuin tähänkin saakka: 
huolehditaan hyvästä hygieniasta, vältetään 
tarpeettomia lähikontakteja, osallistutaan opetukseen 
vain terveenä sekä järjestetään tilat mahdollisuuksien 
mukaan riittävän väljästi 
Suosittelemme kasvomaskien käyttämistä 
opetustiloissa ja niihin kuljettaessa.  
 
 
Tervetuloa mukaan kursseille!  
  
Lisätietoja kursseista opiston toimistosta  
puh. 044 7301 398 tai osastonjohtaja Marjut 
Saarenpäältä, marjut.saarenpaa@ikaalinen.fi tai 
puh. 040 564 6041.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:marjut.saarenpaa@ikaalinen.fi


 


