
 
        JÄMIJÄRVEN KUNNAN KUNTATIEDOTE 2/2022 

Joka talouteen Jämijärvellä jaettava kunnan tiedote 
Kunnanvirasto p. 02 572 970 

Sähköpostiosoitteet: 
jamijarvi@jamijarvi.fi 

etunimi.sukunimi@jamijarvi.fi 
 

Kuntatiedote 3/2022 
Aineiston viimeinen jättöpäivä 25.2.2022 

Voit jättää aineiston 
• sähköpostilla jamijarvi@jamijarvi.fi 

• soittamalla tai tekstiviestillä p. 040 769 9189 
Seuraava kuntatiedote ilmestyy 3.3.2022 

 

A. OPPILAIDEN PERUSOPETUKSEEN 

ILMOITTAUTUMINEN 

 

Oppivelvollisuuden suorittaminen alkaa 

sinä vuonna, jonka kuluessa lapsi täyttää 

seitsemän vuotta. Syksyllä 2022 aloittavat 

koulunsa vuonna 2015 syntyneet lapset 

sekä muut oppivelvolliset lapset, jotka 

syksyllä ovat aloittamassa koulunkäynnin 

Jämijärvellä. Koulu alkaa uudessa 

koulurakennuksessa Jämijärven 

keskuskoululla, Koulutie 6.opetuksena 

jatkuvat. 

 

Ilmoittautumislomake jaetaan nykyisille 

esiopetusoppilaille esiopetuspaikassa ja 

muut koulutulokkaat saavat lomakkeen 

sivistystoimistolta sekä kunnan nettisivuilta 

jamijarvi.fi/kunta/palvelut/sivistystoimi/lo

makkeet. 

 

Lomakkeet on toimitettava viimeistään pe 

4.3.2022 mennessä sivistystoimistoon. 

 

Mahdolliset lisätiedustelut A-kohtaan Ritva 

Mäkinen p. 040 7699 184 

 

B. VARHAISKASVATUKSEN ESIOPETUKSEEN 

ILMOITTAUTUMINEN 

Esiopetus järjestetään Pääskyn päiväkodilla, 
joka siirtyy samaan uuteen rakennukseen 
koulun kanssa. 

Esiopetukseen ilmoitetaan vuonna 2016 
syntyneet lapset. Kuljetus järjestetään 
alkuopetuksen kuljetusperusteiden 
mukaan. 

 

 

 

 

 

 

C. LASTEN VARHAISKASVATUSPAIKAT 1.8.2022 

ALKAEN HAETTAVINA 

 

Varhaiskasvatukseen haku koskee 

kunnalliseen varhaiskasvatukseen tulevia 

uusia lapsia. Varhaiskasvatus järjestetään 

Pääskyn päiväkodilla, joka siirtyy samaan 

uuteen rakennukseen koulun kanssa, mutta 

käynti Kotimäentien kautta. 

 

D. KOULULAISTEN AAMU- JA 

ILTAPÄIVÄTOIMINTA 

 

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta 

järjestetään Pääskyn päiväkodilla, joka 

siirtyy samaan uuteen rakennukseen 

koulun kanssa. Toiminta on tarkoitettu 1-2 

luokan oppilaille sekä kaikkien 

vuosiluokkien erityisopetukseen otetuille 

tai siirretyille oppilaille. 

 

Esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen 

ilmoittautumis-/ hakulomakkeen saa 

Pääskyn päiväkodin toimipisteiltä sekä 

sivistystoimistolta sekä kunnan nettisivuilta  

 

jamijarvi.fi/kunta/palvelut/sivistystoimi/lo

makkeet 

 

Hakemuksia otetaan vastaan edellä 

mainituissa paikoissa pe 4.3.2022 saakka 

 

Lisätietoja B-D kohtiin antavat: 

varhaiskasvatusjohtaja Leena Peurala 

p. 050 5776 323 

esikoulunopettaja Marjo Leikkola 

p. 040 5481 581 

 

 

 

  

 

Sivistystoimi tiedottaa 
Uusien oppilaiden kouluun ja varhaiskasvatukseen 

ilmoittautuminen kevät v. 2022 

mailto:jamijarvi@jamijarvi.fi


Hiihtolatujen seurantajärjestelmästä pääset 

seuraamaan reaaliajassa latujen 

kunnossapitoa https://jamijarvi.sometec.fi/  

 
LiikU talviliikkuja kampanja 

 
Lounais-Suomen liikunnan aluejärjestö LiikU on 

haastanut Satakunnan kuntia erilaisten kampanjoiden 
avulla liikunnan lisäämiseen. Tammikuussa starttaa 

uusi talviliikkuja kampanja, joka on tarkoitettu kaikille 
Lounais-Suomen kunnille. Haastepyöräilyn tavoin 

talviliikkuja kampanjassa kerätään kilometrikirjauksia. 
Liikuntamuotoina voivat olla hiihto, kävely, 

sauvakävely, juoksu, lumikenkäily, potkukelkkailu, 
luistelu tai retkiluistelu. 

 
Kuntakisassa on kolme sarjaa, alle 5000 asukkaan, 
sekä alle ja yli 10 000 asukkaan sarjat. Kirjaukset 

tehdään pääsääntöisesti mobiili- tai nettisovelluksen 
kautta. 

 
Talviliikkuja kampanja käynnistyy 10.1.2022 ja päättyy 
31.3.2022. Osallistuneiden kesken arvotaan palkintoja, 

joista ilmoitetaan erikseen voittajille. 
 

Jämijärven kunnan talvivihkojen kirjauspisteet ja 
osallistumisohjeet ovat kunnan kotisivuilla. Lisätietoja: 

https://www.liiku.fi/aikuisille/talviliikkuja 
 

seuraamaan reaaliajassa latujen 
kunnossapitoa https://jamijarvi.sometec.fi/ 

 

 

 

Hyvinvointi tiedottaa 

Koulun yrittäjyyskurssi myy Jämijärven koulujen 
vanhaa opetusvälineistöä ja muuta 
pienirtaimistoa. Myyntitulot käytetään 
lyhentämättömänä oppilaitten hyväksi. Myytävät 
tuotteet löytyvät huuto.net-sivustolta ja sinne 
tulee uutta tavaraa aina torstaisin. 

Kohteet löytyvät osoitteesta huuto.net. Etusivulla 
on hakukohta. Älä kirjoita hakuun mitään, vaan 
klikkaa vain suurennuslasia hakukohdassa. 

Avautuu uusi valikko, josta valitset näytä lisää. 
Kirjoita kohtaan ”myyjän tunnus” uuteenkouluun 
tai Tykkoomyy, niin pääset tutustumaan myytäviin 
kohteisiin. 

Lisätietoja Timo Vehviläinen 044-5471077 tai 
timo.vehvilainen(at)jamijarvi.fi 

 

Koulun tavaroiden myynti 
 

 
 
 
 
 

Kirjaston poistomyynti ma 14.2. - pe 25.2. 

Kirjasto myy poistettuja kirjoja ja lehtiä. Hinnat: 
lehtiniput ja aikuisten kirjat 1 € / kpl, lasten ja nuorten 
kirjat 0,50 € kpl. Maksu käteisellä. Varaa pientä rahaa. 

Osa kirjoista on ilmaisia. 

PIN-koodi netistä 

Oletko unohtanut kirjastokorttiin liittyvän PIN-koodin 
tai eikö sinulla vielä ole sellaista? Jos sinulla on 
käytössä verkkopankkitunnukset tai jokin muu vahva 
tunnistautuminen, voit saada PIN-koodin käymättä 
kirjastossa. Mene verkkokirjastossa 
(satakirjastot.finna.fi) kirjautumiseen. Valitse 
”unohditko salasanasi?” ja sitten ”siirry ulkopuoliseen 
palveluun”. Mieti valmiiksi nelinumeroinen PIN-koodi. 

Paljon lisää kotona luettavia e-aikakauslehtiä 

Satakirjastot ovat tilanneet vuodeksi 2022 lähes 50 eri 
e-aikakauslehteä, joita voi lukea joko kotona omalla 
laitteella tai kirjastossa osoitteessa 
satakirjastot.emagz.fi. Lehtien lukemiseen tarvitset 
kirjastokortin numeron ja nelinumeroisen PIN-koodin. 
Voit kysyä neuvoa kirjastosta. 

Ilmoita kirjastoon, jos joku muu hakee varauksesi 

Jos joku muu hakee varauksen puolestasi, muista 
ilmoittaa tästä kirjastolle etukäteen. Voit soittaa, 
lähettää sähköpostia tai antaa mukaan valtakirjan. Jos 
mahdollista, anna myös kirjastokortti mukaan. 

Haluatko pitää näyttelyn? 

Kirjastossa on näyttelyseinäke ja lukittava vitriini. Kysy 
lisää kirjastosta. Keväälle ei ole vielä sovittu 
näyttelyitä. 

 

KIRJASTO 

https://jamijarvi.sometec.fi/
https://www.liiku.fi/aikuisille/talviliikkuja
https://jamijarvi.sometec.fi/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pandemian rajaamiseksi on jouduttu lisäämään 
näytteenottoa, tartunnanjäljitystä, puhelinneuvontaa, 
rokotuksia, covid-kiirevastaanottoa ja sairaalahoitoa. 

Terveyspalvelujen sisällä on toteutettu hoitajien 
määräaikaisia tehtäväsiirtoja ja työntekijöitä on 

rekrytoitu lisää, mutta samanaikaiseksi rekrytoiminen 
on tullut haasteellisemmaksi. 

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä siirtää 
osittain Honkajoen, Jämijärven ja Siikaisten 

peruspalvelukeskusten toiminnan Tapalaan ajalla 
31.1.-27.2.2022 henkilökunnan sairauspoissaolojen ja 

koronan aiheuttaman kuormituksen takia. 

Laboratoriotoiminta, neuvolatoiminta ja suun 
terveydenhuolto jatkuu normaalisti 

peruspalvelukeskuksissa. 

Honkajoen, Jämijärven ja Siikaisten 
peruspalvelukeskuksiin jo varattuja lääkäri- ja 

hoitajavastaanottoaikoja ei peruta, vaan ne tullaan 
siirtämään Kankaanpään SOTE-keskus Tapalaan. 
Asiakkaisiin otetaan yhteyttä henkilökohtaisesti. 

Posan terveyspalvelut tiivistää 
toimintaansa koronapandemian ja 

henkilöstön rekrytoinnin haasteiden 
vuoksi. 

 

Tekninen toimi tiedottaa 
 
 
 

Kunnan vuokra-asunto hoituvat jatkossa 
yhteystiedolla: 

vuokra-asunnot@jamijarvi.fi 
p. 040 610 6756 

 

Tekninen toimi muistuttaa kiinteistöjen omistajia 
lumien aurauksesta ja tonttiliittymien 
puhtaanapidosta. Toisen omistamalle maalle lunta 
ei saa aurata, eikä myöskään rajalle, siten, että 
kasa ulottuu naapurin puolelle. Tästä on hyvä 
ensisijaisesti keskustella naapurin kanssa, 
naapurisovun säilyttämiseksi. 

Tontinomistaja vastaa tontille johtavan kulkutien 
kunnossapidosta ja siihen liittyen tonttiliittymän 
kohdalle auratun lumen ja jään poistamisesta. 
Kevyenliikenteenväylälle lumien auraaminen on 
kiellettyä. 

Lisäksi pyydämme tarkkailemaan rakennuksien 
kattoja lumikuormien osalta. On suositeltavaa, 
että jo noin puolimetrinen lumikuorma poistetaan. 

 
 
 

mailto:vuokra-asunnot@jamijarvi.fi


 

PUNAISEN RISTIN JÄMIJÄRVEN OSASTO 
JÄRJESTÄÄ KONTTI-KERÄYKSEN 

ke 20.4.2022 klo 15.30 - 17.30 
osoitteessa Jämijärventie 29 C 16 kerrostalon 
takapihan parkkipaikalla. 
Kontti on Punaisen Ristin kierrätystavaratalo, jossa 
myydään lahjoitettuja vaatteita, tavaroita ja 
huonekaluja. Keräämme autonperäkärryllisen     
verran tavaraa Jämijärveläisiltä vietäväksi Porin 
Konttiin kierrätettäväksi. Keräykseen voi tuoda    
ehjää, puhdasta ja hyväkuntoista tavaraa: vaatteita    
ja asusteita (talvivaatteilla kova kysyntä juuri nyt ja 
etenkin miesten vaatteille on aina kysyntää),      
astioita ja muita kodin tarvikkeita, koriste-esineitä ja 
tekstiilejä, kenkiä ja laukkuja, kirjoja (ei 
tietosanakirjoja), lahjatavaroita, urheiluvälineitä,  
leluja ja lastentarvikkeita. Emme ota vastaan 
huonekaluja, kodinkoneita tai atk-laitteita. Pakkaa 
tavarat mieluusti pahvilaatikkoon tai hyvin     
suljettuun muovipussiin. Voit helpottaa lajittelua  
myös esim. kiinnittämällä kengät toisiinsa tai 
pakkaamalla yhteen kuuluvat vaatteet niin, etteivät  
ne eksy toisistaan sekä huomioimalla varsinkin 
särkyvien esineiden pakkaamisen. Jos sinulla on 
kysyttää, ota yhteys Lelleen 040 7663 663 (viesti 
tavoittaa parhaiten). 

 

 

Punaisen Ristin Jämijärven osaston   
sääntömääräinen kevätkokous keskiviikkona 
16.3.2022 klo 17 Kämpällä os. Jämijärventie 29 C 16 
(toinen kerros) 

Kokouksessa Käsitellään kevätkokoukselle määrätyt 

asiat. Myös etäosallistuminen mahdollista Teams-

alustalla. Etäosallistumiseen pyydetään 

ilmoittautumiset 15.3. mennessä 

leena.saloniemi@kankaanpaa.fi 

Tervetuloa kaikki jäsenet! 

Hallitus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
    

 
 
 
 
 
 

JÄMIJÄRVEN KAPPELISEURAKUNTA 

 Su 6.2. klo 16 Kynttilänpäivän messu, 
Ennakkotiedoista poiketen Jämijärven kirkossa! 
Kyllönen, Havi 

Su 13.2. klo 10 Messu Honkajoen kirkossa. Anna-
Kaisa Hautalan virkaan asettaminen. Heimo 
Hietanen, seurakunnan kanttorit. (Kankaanpäässä ja 
Jämijärvellä ei messua.) 

Koronarajoituksista johtuen ilmoittautuminen 
messuun puh 0447133569 torstaihin 10.2. 
mennessä. 

Su 20.3. klo 13 Messu Jämijärven kirkossa. Hautala, 
Havi 

Su 27.2. klo 10 Messu Jämijärven kirkossa, Kyytinen, 
Havi 

Su 6.3. klo 13 Messu Jämijärven kirkossa, Hautala, 
R.Raikaslehto 

Su 13.3. klo 10 Messu Jämijärven kirkossa. Kyytinen, 
Havi 

Jos koronarajoitukset sallivat: 

To 10.2. klo 18 Donkkis, vanhassa pappilassa ja 
seurakuntakodilla 

Ke 23.2. klo 18 Lähetysilta, seurakuntakodilla 

Torstaisin perhekerho vanhassa pappilassa klo 9.30-
11.30 

Kappalainen päivystää Vanhassa pappilassa 
maanantaisin klo 9.30-10.30 

YHTEYSTIEDOT: 

Kappalainen Taina Karvonen 040 804 9641 

Diakoni Saila Kuuskoski 040 804 9643 

Lapsityöntekijä Virpi Havi 040 804 9646 

Suntio Hautausmaan hoitaja Pasi Pitkäranta 040 
804 9645 

Kanttori Heikki Havi 040 804 9642 
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Ikaalisten kansalaisopisto 
Jämijärven osasto 
 
Koronarajoitusten lieventyessä myös aikuisten 
kurssit jatkavat toimintaansa. Saat tekstiviestin 
kurssisi aloituksesta, jos olet ilmoittautunut 
kurssille. 
 
Kevään uusia kursseja: 
 
83134 Kuntojumppaa Vihussa  
Möökeli (Kuninkaanlähteentie 909) 
ti 8.2.-19.4. klo 19.30-20.30 
Kurssimaksu 25 €  
 
830127 Tanssiksi 
Keskuskoulu, liikuntasali 
ke 2.2.-11.5. 
Kurssimaksu 30 € 
 
110134 Pianonsoitto 
Keskuskoulu 
Pianonsoiton yksityisopetus 
(150€/30 min/vko tai 120€/20 min/vko). 
Muutama paikka vapaana.  
Opetus suunnitellaan omien tavoitteiden mukaan ja 
tarkemmat soittoajat sovitaan yhdessä opettajan 
kanssa. Soittoajat ovat tällä hetkellä maanantaisin. 
 
Lasten musiikkileikkikoulun ryhmissä ja KiddieJam-
kursseilla on myös vielä tilaa. 
 
Huom. jos ilmoittaudut vain kevätlukukaudelle 
esim. koko lukuvuoden kestävään Kuntojumppaan 
tai Puutöitä ja entisöintiä-kurssille, niin silloin 
maksat vain puolet kurssimaksusta. Kurssimaksut 
laskutetaan myöhemmin keväällä. 
 
Muistathan ilmoittautua, koska uusi kurssi ei 
käynnisty ellei siellä ole vähintään 7 opiskelijaa. 
Myös kurssien aikataulumuutoksista tai lisäohjeista 
saat tiedon tekstiviestitse ilmoittautumisesi 
perusteella. 
 
Muistathan käyttää kasvomaskia, huolehtia 
turvaväleistä ja hyvästä käsihygieniasta. Kursseille ei 
saa osallistua sairaana.  
 
Tervetuloa harrastamaan! 
 
Tarkemmat tiedot 
näet www.opistopalvelut.fi/ikaalinen tai voit ottaa 
yhteyttä opiston toimistoon p. 044 730 1398. 
  
Lisätietoja myös osastonjohtaja Marjut 
Saarenpäältä. (marjut.saarenpaa@ikaalinen.fi 
tai p. 040 564 6041). 
 

 
 

  ELÄKELIITTO 

 

Vaikean koronatilanteen vuoksi emme järjestä 
tarinapäivää helmikuulla 

Kävelyt jatkuvat kuten ennenkin. 

Pe.18.3. klo 13.00 Piirin järjestämä Teatteri 
Porissa “Mannerheim ja saksalainen suudelma” 
on saanut lisäaikaa ilmoittautumiseen 16.2. 
saakka. Seija puh. 040 7169 678 
  
Talkooväkeä tarvittaisiin Jämille 
viikoille 8-9 kahvitustehtäviin. 
Aika päivittäin klo 10.00- 16.00 
Ota yhteyttä Tarjaan puh. 0405887986 

  
 Kiitos kaikille kuntokortin palauttaneille! 

 

 

 

 

 
 

järjestää Jämillä 5.-6.2.2022 
hiihtosuunnistuksen Optiwax-cup 

kilpailun pääsarjoille sekä kansallisen 
Sydäntalven rastit 

hiihtosuunnistuskilpailun. 
Tulemme toimimaan 

terveysturvallisesti ja noudattamaan 
vallitsevia ohjeita kilpailujen ajan sekä 
velvoitamme myös talkoolaisiamme 
huolehtimaan omalta osaltaan, että 

ohjeita noudatetaan. 
 

Lisätietoja kilpailuinfo vastaavalta 
p. 040 5960172 

 

 

http://www.opistopalvelut.fi/ikaalinen
mailto:marjut.saarenpaa@ikaalinen.fi


 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Onhan kalenterissasi päivämäärä jo muistissa! 

LAUANTAINA 11.6. tempaistaan jälleen koko kylän voimin. 
Samalla kaavalla mennään eli kaikki ideat kohteiksi tervetulleita. 

 
Esimerkiksi myyjäisiä, kirppiksiä, pop-up kahviloita, konsertteja, näyttelyjä, 

opastuksia, luontopolkuja, souturetkiä, puutarhaunelmia ja 
remonttikohteiden esittelyjä. Keksi itse lisää! Avoinna saa olla mihin aikaan 

vaan päivän aikana itselle sopivan ajan. Osallistumismaksu 10 €/piste. 
 

Netti-ilmoittautuminen aukeaa helmikuun aikana 
seuraa somekanaviamme Facebookissa ja Instagramissa! 

 
Jos muuten kysyttävää Lelle 

leena.saloniemi@kankaanpaa.fi tai p. 040 7663 663 
(viestit tavoittaa paremmin) 

Toivottavasti päästää kiertämään kylää! 

 

 

 

Jämijärvelle iskee ensi kesänä vauvabuumi 

(olimmehan toinen Satakunnan muuttovoittoisista 

kunnista vuonna 2021 Merikarvian lisäksi) 

Vauvabuumilla laitetaan tänä vuonna lukuja vielä paremmaksi! 

Buumi iskee kirjastoon eli Jämijärvi-Seuran kesänäyttely kerätään vauvanukeista ja niiden 

tarvikkeista tuttuun tapaan juhannukselta elokuulle. 

Laita Lellelle viestiä 

millainen pieni tuhisija tarvikkeineen teiltä näyttelyyn löytyisi herättelemään oikeaa 

vauvabuumia. 

Saadaanko ihan vuosituhannen syntyvyysennätys aikaiseksi? 

Kirjaston vauvabuumiin osallistujien kesken arvotaan lahjakortteja paikallisiin liikkeisiin. 

leena.saloniemi@kankaanpaa.fi, p. 040 7663 663 

 

Jämijärvi-Seura ennakkotiedottaa: 

mailto:leena.saloniemi@kankaanpaa.fi

