
 

 

 

Jämijärven kunnan omistamien 

peltoalueiden vuokraus 

 

Jämijärven kunta tarjoaa vuokrattavaksi seuraavia 

peltoalueita ajalle 1.1.2022-31.12.2023: 

181-00228-28 0,94 ha (tulvii keväisin) 
181-00217-17 0,58 ha 
181-01077-04 0,40 ha 
181-04147-67 0,89 ha 
181-04897-41 10,33 ha 

 

Alueet vuokrataan yhtenä kokonaisuutena. Pellot 

vuokrataan vain luomuviljelyyn sitoutuneelle viljelijälle. 

Vuokrasopimus voi päättyä aikaisemmin, jos kunta 

tarvitsee peltoja omaan käyttöönsä. Peltoihin sisältyy 

tukioikeudet. 

Kirjallinen tarjous koko kokonaisuuden vuokrauksesta 

tulee jättää pe 29.10.2021 klo 12.00 mennessä 

sähköpostiosoitteeseen jamijarvi@jamijarvi.fi 

(asiakenttään otsikko ”Peltojen vuokraus”) tai kirjeitse 

osoitteeseen Jämijärven kunta, Peijarintie 5 A, 38800 

Jämijärvi. Kuoreen merkintä ”Peltojen vuokraus”.  

Peltoalueet vuokrataan korkeimman tarjouksen 

tehneelle. Kunta pidättää itsellään oikeuden joko 

hyväksyä tai hylätä tarjoukset.  

Lisätietoja antaa maaseutusihteeri Tuomo Leikkola,  

p. 050 5721701. 

 

Jämijärvi 1.10.2021 

Kunnanhallitus 

 

ILMAISET HIIHDOT JÄMIN 
HIIHTOTUNNELISSA 
JÄMIJÄRVELÄISILLE 

MA 18.10. 
TI 2.11. 

KE 17.11. 
TO 2.12. 

KLO 14.00-19.00  
(hiihtämään saa jäädä klo 19 

jälkeenkin) 

 

 
 
 
 
Esitykset 
äitienpäiväkunniamerkeistä 
 
Lounais-Suomen aluehallintovirasto pyytää 
esityksiä toimialueeltaan vuoden 2022 
äitienpäivän kunniamerkkien saajiksi. Esitykset 
pitää toimittaa viimeistään 5.11.2021. Kunnat, 
seurakunnat, yhdistykset ja muut yhteisöt sekä 
omat lapset voivat ehdottaa palkittavia äitejä 
aluehallintovirastoille.  
 
Kunniamerkki myönnetään lasten ja nuorten 
esimerkillisestä kasvatustyöstä sekä perhe-elämän 
ja vanhemmuuden edistämisestä ansioituneelle. 
Perusteluna voi olla myös laajemman 
yhteisvastuullisen kasvatustehtävän 
toteuttaminen esimerkiksi lastensuojelu- ja 
perhejärjestöissä, nuoriso- ja urheilujärjestöissä 
tai muissa yhteiskunnallisissa järjestöissä. Työn ja 
perheen lisäksi heiltä on riittänyt aikaa 
vapaaehtois- ja talkootöille. Äitejä on mukana 
vaikuttamassa kuntapäätöksenteossa sekä 
seurakunnissa. Heillä saattaa olla myös merkittävä 
rooli lastenlastensa ja lastenlastenlastensa 
elämässä. Kunniamerkkiä ei myönnetä alle 40-
vuotiaalle.  
 
Tarkemmat tiedot löytyvät kunnan nettisivuilla 
olevasta AVI:n kirjeestä: 
https://jamijarvi.fi/ajankohtaista/aitienpaivakunni
amerkkienesitykset-vuodelle-2022/. Halutessaan 
jämijärveläiset voivat myös esittää henkilöitä 
kunnan esitettäväksi. Kirjalliset esitykset kuntaan 
pe 29.10.2021 mennessä joko sähköpostitse 
jamijarvi@jamijarvi.fi tai postitse Jämijärven 
kunta, Peijarintie 5A, 38800 Jämijärvi, kuoreen 
merkintä. ”Äitienpäiväkunniamerkkiesitys” 
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KIRJASTO 

 
Lainaa lautapeli 
Kirjastossa on uusi lainattava lautapeli, Blokus.  
Pelejä on kirjastossa nyt yhteensä 17.  
Lautapelejäkin voi varata muista kirjastoista (niitä, 
jotka mahtuvat kuljetuslaatikkoon). 
Laina-aika on 28 vuorokautta.  
Voit myös tehdä hankintaehdotuksen pelistä. 
 
 
Muista Satakirjastojen e-aineistot 

 e-äänikirjoja, e-kirjoja, e-lehtiä, 

soitonopetuskursseja, musiikkia 

 Kirjastosta saat apua e-aineistojen käyttöön ja 

Ellibs-sovelluksen lataamiseen 

 27 eri e-aikakauslehteä osoitteessa 

satakirjastot.emagz.fi 

 Jos tarvitset PIN-koodin, käy kirjastossa 

 E-aineistojen esittelyt, osoitteet ja ohjeet  

https://satakirjastot.finna.fi/Content/ 

eaineistot  

 
Pelikirjoittamista koululaisille ke 3.11. alkaen 
Kokeile pelikirjoittamista!  
Ilmainen kerho alkaa ke 3.11. ja päättyy ke 8.12. 
kokoontuen 6 kertaa. 
Kerho-ohjaajana toimii etänä Kirjan talon (Turku) 
sanataiteen koulutettu ammattilainen.  
Kerhon lähitapaamiset järjestetään Jämijärvellä 
kirjastorakennuksen alakerran kokoustilassa 
(sisäänkäynti talon kaupan puoleisesta päädystä). 
Kerhossa on paikalla kirjaston työntekijä Riitta 
Kantonen. On myös mahdollista osallistua etänä kotoa. 
Tällöin osallistuja saa sähköpostitse linkin Teams-
kokoukseen. Teams-linkki toimii selaimessa.  
Kysy lisää kirjastosta.  
Tervetuloa!  
Pyydä kaverikin mukaan! 
Kerhossa on kaksi eri ikäryhmää (katso alla). 

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

 
Kerhoajat: 2 eri ryhmää 

 3. - 6. luokka klo: 17.00 - 17.45 

 7. - 9. luokka klo: 18.00 - 18.45 

 

Jämijärven hyvinvointitoimi 

syksy 2021 

 

 Lasten- ja nuorten syksy 202 

Koululaisten lomaviikolla 43 
hyvinvointitoimi järjestää erillistä 
ohjelmaa koululaisille. Tarkempi 
ohjelma julkaistaan lähempänä 
tapahtumaviikkoa. 

 

Jämijärven hyvinvointitoimi järjestää yhteistyössä 

Miilunvartijoiden kanssa 

Perhetapahtuma 

TENAVATOHINAT 
keskuskoulun liikuntasalissa  

sunnuntaina 17.10. klo 10.00-13.00. 
  
Tenavatohinat on vapaamuotoinen maksuton 
lasten liikuntatapahtuma alle kouluikäisille ja 
koululaisille. Ohjelmassa on liikunnallisia 
toimintapisteitä. Tapahtumassa vierailee maskotti 
ja paikan päällä buffet. Buffet maksut käteisellä.  
 
Aikataulu ikäryhmittäin 
klo 10.00-11.30 - Alle kouluikäiset vanhempineen 
klo 11.30.13.00 - kouluikäiset 

https://satakirjastot.finna.fi/Content/%0beaineistot
https://satakirjastot.finna.fi/Content/%0beaineistot
https://link.webropolsurveys.com/S/%0bD422336A4EBF8A8D
https://link.webropolsurveys.com/S/%0bD422336A4EBF8A8D
tel:+35810001300


Seuraavissa hyvinvointitoimen järjestettävissä 
kerhoissa on vielä vapaata tilaa. Ilmoittaudu 
Tonille puh. 040 5876539 
 
Jalkapallokerho 5-8-vuotiaille  
Koulun piha / koulun liikuntasali  
To 9.9. – 9.12. klo 18.00–18.45  
 
Jalkapallokerho yli 9-vuotiaille  
Koulun piha / koulun liikuntasali  
Ma 6.9.–8.12. klo 17.00–17.45 
 
Liikuntakerho yli 9-vuotiaille  
Koulun piha / koulun liikuntasali  
To 9.9- 9.12. klo 17.00–18.00  
 

 

 

LIIKUNTAPALVELUT AIKUISILLE 

  

Kuntosaliopastukset 

Kuntokellari 

Ke klo 10.00–12.00 ja klo 17.00–18.00 

Päivämäärät: 6.10, 27.10, 10.11 & 24.11 

Maksuton laiteopastus kuntosalilla kaiken ikäisille 

Senioreiden kiertoharjoittelu kuntosalilla  

Kuntokellari    

Torstaisin  28.10.–9.12. klo 10.30–11.30 

Ohjattu kiertoharjoittelu kuntosalilla   

Ilmoittaudu Tonille p. 040 587 6539  

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 

 

Aikuisten höntsäsähly                      

Keskuskoulun liikuntasali          

Maanantaisin klo 20.00–21.30 

                   

Lentopalloryhmä KeTaLe 

Keskuskoulun liikuntasali tiistaisin ja torstaisin 

klo 19.00–20.30 

Tervetuloa mukaan myös uusia pelaajia! 

 

Jämijärvellä toteutettiin 1.5.-31.8. 
haastepyöräily -kampanja. 
Haastepyöräilyyn osallistuneiden 
kesken arvottiin haastepyöräilyn 

tuotepaketteja.  

Arvonnassa onni suosi seuraavia henkilöitä 

Lahjakortti ja tuotepaketti seuraaville henkilöille: 
Sirpa Seppä , Ritva Niemi, Unto Holopainen, Eila 
Välimaa, Leena Saloniemi , Ritva Mäkinen, Ari 
Kauramäki ja Virpi Haavisto  

Tuotepaketti seuraaville henkilöille: 

Leena Mäkelä, Marjo Koivuniemi ja Tuula-Maija 
Lepistö 

Onnittelut voittajille! 

Voittajat voivat noutaa tuotepalkinnot Jämijärven 
kunnanvirastolta. 

5.11. Hyvinvointitoimi järjestää tunnelmallisen 

kynttiläkävelyn koulun kuntoradalla kello 18.00-20.00. 

Kuntorata valaistaan ulkotulilla. Reitin varrella on 

mahdollisuus omatoimiseen makkaranpaistoon (omat 

makkarat) kuntoradan laavulla. 

Tervetuloa! 

 

 

13.–23.12. Tonttupolku (Lisätiedot lähempänä 

tapahtumaa) 

 

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. 

Ajantasaiset tiedot 
https://jami.fi/aktiviteetit/hiihto/ 



 

 
ELÄKELIITTO 
  
  
Ti 12.10 klo 14.00 kävely Koiviston vadilla. 
Ikaalilaiset tulevat vieraaksi. 
  
Ke 13.10. klo 14.00 tarinapäivä 
Osuuspankilla. 
  
Ti ke 16.-17.11. Piirin kaamoksentorjunta 
risteilyn ilmoittautumiseen on saatu lisäaikaa 
10.10. saakka. 
B2 hytti 46 € henk. 
A2 hytti 54 € henk. 
hinnat sis. kuljetuksen satamaan ja takaisin, 
hytin ja meriaamiaisen seisovasta pöydästä. 
Maksu pankkiin Tili no FI9747221020005903 
Ilm. Seija 0407169678 
  
 
 
 

 
 

 
 

VIHUN KYLÄYHDISTYS RY 
 

VUOSIKOKOUS MÖÖKELISSÄ 
 

TIISTAINA 19.10.2021 KLO 18.00 
 

KÄSITELLÄÄN SÄÄNTÖMÄÄRÄISET ASIAT 
 

TERVETULOA ! 
 

JOHTOKUNTA 
 
 
 

KUTSU 
VESIALUEEN OSAKASKUNTIEN YHDISTÄMISESTÄ 

PÄÄTTÄVIIN KOKOUKSIIN 
 

Aika: torstaina 28.10.2021  
Paikka: Lomahotelli Jämi (alakerta),  
Jämintie 659, Jämijärvi  
 

Osakaskunnat sijaitsevat Jämijärvellä, 
Tykköönjärvellä sekä Palo- ja Naurisjoella. 
Kokouksissa päätetään vesialueen osakaskuntien 
yhdistämisestä yhdeksi yhteiseksi alueeksi 
maanmittaustoimituksella. 
 

Kaikissa kokouksissa:  
1) päätetään osakaskuntien yhdistämisestä 
yhdeksi osakaskunnaksi maanmittaustoimituksella  
2) valitaan tarvittavat vastuuhenkilöt asian 
eteenpäin viemiseksi  
3) päätetään, millä perusteilla mahd. 
yhdistyminen tehdään.  
4) tarvittaessa valitaan osakaskunnalle 
yhteyshenkilö. 
 

Aikataulu: 
9.15 Ilmoittautuminen kokouksiin 
10.00 Esitelmä ja tiedotustilaisuus 
                   osakaskuntien yhdistämisestä, 
                   tilaisuus on kaikille avoin 
 

Yhdistämisestä päättävien osakaskuntien 
kokousten aikataulu (koollekutsuja suluissa): 
11.30 181-411-876-2 Peijarin kylän 
                    vesialueet (Timo Solin)  
11.45 181-417-876-1 Tykköön kylän vedet 
                   (Matti Tupila) 
12.00 181-419-876-2Vihun kylän vesialueet 
                   (Kari Vähävihu) 
12.15 181-403-876-2 Kauppilan kylän 
                    vedet (Jukka Sillanmäki) 
12.30  181-401-876-2
 Jämijärven kylän vesialueet  
                    (Matti Hinttu) 
 

Varaa mukaan edustamasi osakaskiinteistön 
kiinteistötunnus. Kokousten tarkastetut 
pöytäkirjat ovat nähtävillä Jämijärven 
kalastuskunnan nettisivuilla 
http://www.jamijarvenkalastuskunta.fi/  
3.11.-27.12.2021. Lisätietoja ark. Päivi Pyyvaara, 
p. 0500-760 953 paivi.pyyvaara@kalatalo.fi ja 
Jouni Salmela, 040-7493 214 
   

    

 
Jämijärvi-Seuran sääntömääräinen 

syyskokous  
ke 3.11. klo 18.00  

Jämijärven keskuskoulun kotitalousluokassa. 
 

Käynti yläpihalta.  
 

Tervetuloa! 

http://www.jamijarvenkalastuskunta.fi/
mailto:paivi.pyyvaara@kalatalo.fi


Saimme viime vuonna aikaan hienon elävän 

joulukalenterin Jämijärven katukuvaan. 

Nyt kartoitamme jälleen, olisiko mukaan 

lähtijöitä. 

Eli Jämijärvi-Seuran perinteisen Facebook - 

joulukalenterin rinnalla 1-24.12. avautuisi myös 

jokin "liveluukku" jossain päin Jämijärveä. Voi 

olla esimerkiksi ITE-taideteos, koristeltu ja 

valaistu jouluikkuna, 

videotervehdys/Facebook-livelähetys, podcast, 

suunnistustehtävä (piilotettu jotain johonkin), 

seikkailupolku, kynttilä-/lyhtypolku, 

tonttuleikkejä, pop up myyntipiste 

joululimpuille, joulumusiikkia lumilinnassa tms. 

24 mielikuvituksellista ideaa kaivataan mukaan. 

Luukku voi olla vain hetken auki tai sitten 

ilahduttaa kauemminkin. 

 

Jos kiinnostuit käy täyttämässä lomake 

osoitteessa https://forms.gle/xJp86u4TAGAB5z

dR7 (linkki myös www.jamijarviseura.fi ja 

Facebookissa) tai ota yhteyttä Lelleen (viestin 

tavoittaa parhaiten) puh. 040 7663 663, 

leena.saloniemi@kankaanpaa.fi 19.11.2020 

mennessä. 

 

 

Jämijärven Työväenyhdistyksen sääntöjen 

mukainen syyskokous 

pidetään Työväentalolla 

sunnuntaina 17.10 klo 15:00 

Aluevaaleista keskustelun alustaa  

Satakunnan sosialidemokraattisen piirin  

toiminnanjohtaja Jukka Pirttinen. 

 

Johtokunta 

 

Tervetuloa! 

 

 

 

 

KAHILALUOMANTIEN TIEKUNNAN  
YLEINEN KOKOUS 

 
ma 01.11. klo 17.00  

Profil-Listan toimistolla 
 

Tervetuloa! 
 

 
 

 
 
Teatterimatka Tampereelle 
 
Lähde katsomaan ” Kotiopettajattaren romaani” 
näytelmää Tampereen Teatteriin  
pe 3.12. klo 14.30 alkavaan näytökseen.  
Klassikkoteos on nuoren naisen kasvutarina 
orpotytöstä, joka pestautuu kartanoon 
kotiopettajattareksi.  
Matkan järjestää Jämijärven Eläkkeensaajat. 
Hinta, joka sisältää lipun ja bussikuljetuksen on  
jäseniltä 45 € ja muilta 50 € .  
Lähtö Nesteen pihalta klo 12.45  
Sitovat ilmoittautumiset ti 2.11. mennessä  
Riitalle p. 0400 216374 
 
Eläkkeensaajien kerhot kokoontuvat 
Osuuspankin kerhohuoneessa seuraavan kerran 
ma 11.10. klo 14 ja kunnanjohtaja Markus 
Ojakoski on silloin paikalla. 
Muut kerhot ovat kolmen viikon välein 1.11. ja 

22.11. joulukuussa 13.12. 

 

      Tervetuloa! 

 

https://forms.gle/xJp86u4TAGAB5zdR7
https://forms.gle/xJp86u4TAGAB5zdR7
http://www.jamijarviseura.fi/


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JÄMIJÄRVEN KAPPELISEURAKUNTA 

 
Su 10.10. klo 10 Messu kirkossa, Eläkeläisten kirkkopyhä. Messun 

jälkeen kahvihetki srk-kodilla. Karvonen, Havi, Kuuskoski 
To 14.10. klo 9.30 Avoin päiväkerho, vanha pappila 
klo 10 Toivontupa, srk-koti, Vieraana Jaakko 

Rainerma 

Su 17.10 klo 13 Messu, Nyman Havi 
Ma 18.10. klo 12 Meidän maanantai – hengellinen 

kahvihetki mielenterveyskuntoutujille Kankaanpään 

seurakuntasalissa, Kuuskoski 

Ti 19.10. klo 18.30 Lähetysilta Israelin terveisin. 

Jorma Säde 
To 21.10. klo 9.30 Avoin päiväkerho, vanha pappila 

Su 24.10. klo 10 Messu Karvonen, saarna pastori 

Asko Matikka kansanlähetyksestä, Havi 
Su 31.10. klo 13 Messu kirkossa, Kyytinen, R. Raikaslehto 
 

OPERAATIO JOULUN LAPSI-keräys käynnistyy taas. 

Seurakuntamme osallistuu Lähetyssäätiö Patmoksen järjestämään 

kenkälaatikkokeräykseen Euroopan vähävaraisten lasten hyväksi. 

Kenkälaatikoihin paketoidaan lelu, koulutarvikkeita, 

hygieniatarvikkeita ja lämmintä vaatetta. Lähetyssäätiö Patmos lisää 

valmiisiin paketteihin myös kristillistä lapsille sopivaa materiaalia. 

Pakkausohjeet ja laatikkoaihioita saat seurakunnasta tai katso 

www.patmos.fi. Kaikkien tuotteiden tulee olla uusia. Yksittäiset 

lahjoitustavarat tai valmiit laatikot voit tuoda viim.12 11. 

seurakuntaan.  

La 13.11. klo 12 pidetään paketointitalkoot Jämijärven Vanhassa 

Pappilassa klo 12 alkaen. Lisätiedot. Saila p.040-8049643 

 

To 4.11. klo 9.30 Avoin päiväkerho, vanha pappila 

 

To 4.11. klo 10 Toivontupa 

 

La 6.11. klo 10 Pyhäinpäivän sanajumalanpalvelus ja 

kahvihetki omaisille 
 

To 11.11. klo 18-20 Donkkis, toiminnallinen ilta alakoululaisille, 

nyyttärit, srk-koti ja vanha pappila 


