
Jämijärven kunnan
vapaa-aikaesite kevät 2022



 Jämijärven vapaa-aikatoimen kevät 2022
Jämijärven vapaa-aikatoimi tuottaa erilaisia vapaa-aikapalveluita kaikenikäisille kuntalaisille. 
Vapaa-aikapalveluita Jämijärvellä järjestävät myös Ikaalisten kansalaisopisto, seurakunta ja 
eri yhdistykset sekä yritykset.

Loma-aikoina ja pyhinä aikataulumuutokset mah-
dollisia. Lisätiedot www.jamijarvi.fi

Kevätkausi 17.1.2022 - 15.5.2022

Ilmoittautuminen tapahtuu *-merkittyihin ensisijai-
sesti internetissä www.jamijarvi.fi 
tai puh. 040 587 6539.

Osallistujat saavat ilmoittauduttua varausvahvis-
tuksen.

Ilmoittautuminen alkaa 10.1.2022

Ilmoittautuminen



 Nuorisopalvelut

14.00 - 20.00
14.00 - 19.00
16.00 - 22.00
17.00 - 21.00

Yökahvilat yli 14-vuotiaille

  Nuorisotila Cellari

ti
to
pe
la

18.00 - 24.00
18.00 - 24.00
18.00 - 24.00
18.00 - 24.00

pe 28.1.
pe 25.2.
pe 25.3.
pe 29.4.

Peli-iltapäivä alle 14-vuotiaille
14.00 - 18.00
14.00 - 18.00
14.00 - 18.00
14.00 - 18.00

pe 28.1.
pe 25.2.
pe 25.3.
pe 29.4.

Cellarin aukioloajat

Nuorisotila on tarkoitettu kaikille alle 18-vuotiaille. Aukioloaikojen muutoksista tiedotetaan 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 kevätkauden aikana, josta tiedotetaan myöhemmin alkuvuodesta. 
Seuraa ilmoittelua Instagramissa: @jamijarvi.nuoret

Huom. koronarajoitukset saattavat vai-
kuttaa toiminnan järjestämiseen.



  Lasten ja nuorten harrastustoiminta
*3-5-vuotiaiden 
liikuntaleikkikoulu

Maanantaisin klo 17.00 - 17.45
17.1. - 28.2.2022 (7 kertaa)
Koulun liikuntasali
Max. 12 lasta.

Liikuntaleikkikouluissa harjoite-
taan liikkumisen perustaitoja, 
juoksemista, hyppäämistä ja 
heittämistä leikkien ja harjoit-
teiden kautta. 

Tarkoitettu 3-5-vuotiaille ja 
heidän vanhemmilleen. Sisälii-
kuntavarustus.

6-10-vuotiaiden
keppihevoskerho

Maanantaisin klo 17.45 - 18.30 
17.1. alkaen joka toinen viikko
Koulun liikuntasali

Kerhossa liikutaan monipuo-
lisesti keppareiden kanssa ja 
ilman keppareita. Keppihevos-
kerhossa harjoitellaan esterat-
sastusta erikorkuisilla esteillä 
ja tutustutaan kouluratsastuk-
seen. 

Mukaan tarvitset liikuntavarus-
tuksen, sisätossut, juomapullon 
ja oman keppihevosen.

*5-8-vuotiaiden
liikuntakerho

Tiistaisin klo 17.00 - 18.00
18.1. - 10.5.2022
Koulun liikuntasali ja ympäristö

Liikuntakerhossa leikitään- ja 
pelataan lapsille tuttujen pelien 
parissa. Tiistain ryhmä on tar-
koitettu 5-8-vuotiaille. Toimin-
nan sisältö vaihtuu kausittain. 
Mukaan tarvitset liikuntavarus-
tuksen ja juomapullon.

Huom. koronarajoitukset saattavat vai-
kuttaa toiminnan järjestämiseen.



 Lasten ja nuorten harrastustoiminta
*7-9-vuotiaiden
lasten hiihtokoulu

Keskiviikkoisin klo 17.00 - 18.00 
19.1. ja 26.1.2022 (kaksi kertaa)
Kokoontuminen Ministadionilla
Max. 12 lasta.

Hiihtokoulut järjestetään kes-
kustan kuntoradalla. Hiihto-
koulussa opetellaan hiihdon 
perustaitoja sekä leikitään ja 
pelataan. Ei tarvitse aikaisem-
paa hiihtotaustaa. 

Omat hiihtovälineet mukaan. 
Kokoontuminen ministadionin 
parkkipaikalla. 

Talvilomaviikko

Koululaisten talvilomaviikolla 
(8) hyvinvointitoimi järjestää 
ohjelmaa koululaisille. Ohjel-
masta tiedotetaan erikseen. 

Ikaalisten kansalaisopisto

Huomioithan Jämijärven kun-
nan harrastustoiminnan lisäksi 
Ikaalisten kansalaisopiston 
lasten liikuntaryhmät.

*yli 9-vuotiaiden
palloilukerho sisällä ja ulkona

Tiistaisin klo 18.00-19.00 (ulko)
Torstaisin klo 17.00-18.00 (sisä)
18.1. - 12.5.2022
Koulun ympäristö ja liikuntasali

Pelataan ja leikitään palloilula-
jien parissa kahdesti viikossa. 
Tiistaipäivät ovat ulkopalloilua 
ja jääpelejä sekä torstaisin on 
sisäpalloilua. Ryhmä on tarkoi-
tettu yli 9-vuotiaille. 

Toiminnan sisältö vaihtuu kau-
sittain. Mukaan tarvitset liikun-
tavarustuksen ja juomapullon.

Huom. koronarajoitukset saattavat vai-
kuttaa toiminnan järjestämiseen.



 Tapahtumat ja aikuisten toiminta
Senioreiden kuntojumppa

Maanantaisin 17.1. alkaen 16 krt.
Ryhmä 1  klo 9.00 - 9.45
Ryhmä 2 klo 10.00 - 10.45

Jumppaa johtaa Sirpa Ervelä
Jämijärventie 28 C 2

5 € / kerta, 60 € / kausi

Eläkeikäisille suunnattu lii-
kuntaryhmä, jossa vaihdellen 

kuntopiiriä, keppijumppaa, tuo-
lijumppaa tai venytyksiä. 

Ryhmässä tehdään helppoja, 
hyvinvointia lisääviä liikkeitä 
jotka sopivat kaikille. Ryhmä-
läisten lähtötilanne ja rajoitteet 
otetaan huomioon. 

Ryhmän tavoitteena on liik-
kuvuuden ja lihasvoiman 
lisääminen sekä tasapainon 
parantaminen.

Tutustu ja osallistu myös

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

Aikuisten höntsäsähly

Maanantaisin 107.1. alkaen 
klo 20.00 - 21.30 
keskuskoulun liikuntasali

Lentopalloryhmä KeTaLe

Tiistaisin 18.1. alkaen 
klo 19.00 - 20.30 
keskuskoulun liikuntasali

Huom. koronarajoitukset saattavat vai-
kuttaa toiminnan järjestämiseen.



 Muu toiminta
Kuntosali kuntokellari

Kuntokellari palvelee päivittäin 
klo 6.00–21.00

Hanki kuntokellariin kulkuoikeus 
kunnanvirastolta ja käytä rajat-
tomasti.

Hinnat
• kertakäynti 5 €
• puoli vuotta 50 €
• vuosi 70 €

alle 18-vuotiaat 
puoleen hintaan

Latujen kunto

Nykypäivänä ei välttämättä 
tarvitse riskeerata arvokas-
ta vapaa-aikaa hiihtolatujen 
kunnon tarkastamiseen paikan 
päällä.

Jämijärvellä on käytössä hiih-
tolatujen kunnon sähköinen 
seurantajärjestelmä Sometec.

Voit tarkistaa latutilanteen suo-
raan kotisohvalta osoitteessa
jamijarvi.sometec.fi

Kirjasto

Kunnankirjaston aukioloajat 
löydät kunnan kotisivuilta. 
Kirjastossa järjestetään näyt-
telyitä ja kampanjoista, joista 
tiedotetaan aina erikseen.

Muut tapahtumat ja aikuisten 
toiminta keväällä

Muusta keväällä toteuttavista 
perhetapahtumista tiedote-
taan helmikuussa ja samassa 
yhteydessä uusista aikuisten ja 
senioreiden ryhmätoiminnoista.

Huom. koronarajoitukset saattavat vai-
kuttaa toiminnan järjestämiseen.



 Talviliikkuja -kampanja 2022
Jämijärven kunta on mukana Lounais-Suomen (LiikU) aluejärjestön lanseeraamassa Talviliikkuja- kam-
panjassa 10.1.–31.3.2022. 

Kampanja on Haastepyöräilykampanjan kaltainen, mutta talvikaudella liikutaan seuraavien liikunta-
muotojen parissa: hiihto, kävely, sauvakävely, juoksu, lumikenkäily, potkukelkkailu, luistelu ja retkiluistelu. 

Kampanjaan voi osallistua kuka tahansa jämijärveläinen mobiili-, netti- tai postilaatikkokirjauksella 
kuntovihkoon. Ideana on kerätä edellä mainituissa lajeissa itselle kilometrejä ja Jämijärvelle kuntakilo-
metrejä. 

Jämijärvi on mukana alle 5000 asukkaan kuntasarjassa. Yhteystietonsa kirjaustapoihin jättäneet osal-
listuvat kampanjan päätteeksi suoritettavaan arvontaan, jossa arvotaan tuotepalkintoja.

Miten kirjataan ja osallistutaan?

Kampanjaan osallistumistapa on mobiili- tai nettisovelluskirjaus tai kirjaaminen kuntovihkolaatikoihin. 

Mobiilisovellus kerää talviliikkujan omat suoritukset, sekä lähettää merkatut kilometrit suoraan kam-
panjan nettisivulle kuntarankingiin. Rankingista näkee liikutut kilometrit kunnittain reaaliajassa.

Hanki sovellus osoitteesta https://tarzani.com/m/talviliikkuja/ ja katso ohjeet mobiilikirjaukseen osoit-
teesta https://www.liiku.fi/aikuisille/talviliikkuja/mobiilikirjaus/ 

Lisätietoja seuraavalla sivulla.



 Talviliikkuja -kampanja 2022
Ohjeita sovellukseen käyttöön ottoon

Ensimmäisellä kerralla kirjataan omat tiedot ja tämän jälkeen voi Talviliikkuja logon tallentaa puheli-
men näytölle, josta pääsee tekemään jatkossa kirjaukset helposti ja nopeasti. Muista ensimmäisellä 
kerralla valita kunnaksi Jämijärvi.

Eikö sovellus nappaa?

Liikuntakilometrejä voit myös kerätä laatikkokirjauksella, joita Jämijärvellä on kahdeksan kappaletta.

Laatikkokirjaukseen oikeuttava määrä edellyttää 10 kilometrin matkaa liikuntaa. Samalla reissulla voi 
merkitä useammankin kirjauksen kutakin 10 kilometriä kohden. Jokainen kirjaa omat liikuntakilometrin-
sä. 

Kuntolaatikoissa on vihko ja kynä. Vihkoon merkitään 10 kilometrin liikuttu matka. Mikäli haluat osallistua 
arvontaan, niin kirjaan vihkoon myös nimesi ja yhteystietosi, josta sinut tavoittaa.

Kirjauspisteet sijaitsevat Raharinteellä, Vauhdin lavalla, Jämillä (elämyskota ja valaistun ladun parkki-
paikka), Vihussa, Äiti- muistomerkillä, Suurimaan koululla, Tykköön koululla ja Markunlahdessa.

Ota haaste vastaan ja lähde liikkeelle! 



 Yhteystiedot 28.1.2022 asti

Toni Ojala, hyvinvointipäällikkö
040 587 6539
toni.ojala@jamijarvi.fi

Uusi hyvinvointipäällikkö aloittaa

Jämijärven kunnan uutena vt. hyvinvointipäällik-
könä aloittaa Liikunnanohjaaja AMK Teemu Huhta-
kangas. Nykyinen viranhaltija Toni Ojala siirtyy uu-
siin tehtäviin kotiseudulleen Pohjois-Pohjanmaalle.

Jämijärven kunta kiittää Tonia hyvästä työstä kun-
talaisten hyvinvoinnin eteen ja toivottaa Teemun 
tervetulleeksi Jämijärvelle.

Teemu aloittaa tehtävässä 1.2.2022.

Teemu Huhtakangas, vt. hyvinvointipäällikkö
040 587 6539
teemu.huhtakangas@jamijarvi.fi

 Yhteystiedot 1.2.2022 alkaen

Teemu Huhtakangas


