
 
        JÄMIJÄRVEN KUNNAN KUNTATIEDOTE 3/2022 

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

Sähköpostiosoitteet: 
jamijarvi@jamijarvi.fi 

etunimi.sukunimi@jamijarvi.fi 
 

Kuntatiedote 4/2022 
Aineiston viimeinen jättöpäivä 1.4.2022 

Voit jättää aineiston 
• sähköpostilla jamijarvi@jamijarvi.fi 

• soittamalla tai tekstiviestillä p. 040 769 9189 
Seuraava kuntatiedote ilmestyy 7.4.2022 

 

 

 

Jämijärven kunnan 
KESÄTYÖPAIKAT JA KESÄTYÖLLISTÄMISTUKI 2022 

Kunnan kesätyöpaikat nuorille 

Jämijärven kunta tarjoaa kesätöitä kymmenelle vuosina 2006-2007 syntyneelle 
jämijärveläiselle nuorelle. Työsuhteiden pituus on kaksi viikkoa. 

Työpaikat on tarkoitettu ensisijaisesti niille nuorille, jotka eivät ole aikaisemmin olleet 
töissä kunnalla, eivätkä ole saaneet kesätyöpaikkaa muualta. 

Hae kesätyöpaikkaa 30.4.2022 mennessä. 

Nuorten kesätyöllistämistuki yrityksille ja yhteisöille 

Jämijärven kunta tarjoaa 400 euron suuruista kesätyöllistämistukea Jämijärvellä 
toimiville yrityksille ja yhteisölle paikallisten vuosina 1998-2006 syntyneiden nuorten 
työllistämiseksi. Työnantajan on ilmoitettava hakevansa kesätyöllistämistukea 
27.5.2022 mennessä. 

https://jamijarvi.fi/ajankohtaista/kesatyopaikat-ja-kesatyollistamistuki-2022/ 

Lisätietoja: 
vt. talous- ja hallintopäällikkö Aku Autio 
aku.autio(at)jamijarvi.fi tai p. 040 575 8937 

 

Kuntalaiset ovat äänestäneen uudisrakennuksen nimeksi PÄÄSKY!

 

 

mailto:jamijarvi@jamijarvi.fi


 

 

 

 

Jämijärven kunnan hyvinvointitoimen 

järjestämä järjestötapaaminen tiistaina 

5.4.2022 klo 18-20 Jämijärven 

osuuspankilla (Jämijärventie 22 B). 

 
Ohjelmassa tunnustuspalkintojen jakoa, 

ajankohtaisia hyvinvointitoimen asioita ja 
yhteistä keskustelua kahvin ja pienen 

purtavan äärellä. 
Kunnan hyvinvointitoimen puolesta 

paikalla 1.2.2022 aloittanut vt. 
hyvinvointipäällikkö Teemu Huhtakangas. 

Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille 
järjestötoimijoille 

Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille 
järjestötoimijoille. 

Kokoontumisrajoitusten muuttuessa 
oikeudet muutoksiin pidätetään. 
------------------------------------------ 

 

Joulukuun tonttupolkuun osallistujien 
kesken arvottiin 2 kpl hierontavasaroita ja 
arpaonni suosi Siiri Koreasaloa ja Tuomas 

Viitaniemeä – onnittelut 
 

------------------------------------------ 
 

Muistithan, että Talviliikkuja- kampanja 
on käynnissä vielä maaliskuun loppuun 
asti. Lisätiedot ja osallistumisohjeet 
osoitteessa www.jamijarvi.fi/ajankohtai
sta/talviliikkuja-kampanja-2022/ 
 

 

Hyvinvointi tiedottaa 

 
 
 

Myymättä jääneitä kirjoja ilmaiseksi 

Poistomyyntikirjoja on tarjolla ilmaiseksi 
kirjastossa pe 11.3. asti. 

Haluaisitko oppia käyttämään kirjaston e-aineistoja? 
Haluaisitko lukea kirjaston e-aikakauslehtiä (lähes 50 eri 
lehteä), e-sanomalehtiä ja e-kirjoja tai kuunnella e-
äänikirjoja, mutta et tiedä, miten ne toimivat? Kysy neuvoa 
kirjastosta. Jos haluat, voit sopia ajan etukäteen. Voit 
kokeilla e-aineistoja kirjaston laitteilla (tietokone tai 
tabletti) tai ottaa oman laitteen mukaan opastukseen. 
Keväällä kirjastossa on kaksi työntekijää, joten aikoja on 
helpompi sopia. 

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. 

 
 

Kunnan vuokra-asunto asiat hoituvat jatkossa 
yhteystiedoilla: 

vuokra-asunnot(at)jamijarvi.fi 
p. 040 610 6756 

 
 
 
 

Koulun yrittäjyyskurssi myy Jämijärven koulujen 
vanhaa opetusvälineistöä ja muuta pienirtaimistoa. 
Myyntitulot käytetään lyhentämättömänä 
oppilaiden 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 

Tekninen toimi tiedottaa 

KIRJASTO 

Koulun tavaroiden myynti 

http://www.jamijarvi.fi/ajankohtaista/talviliikkuja-kampanja-2022/
http://www.jamijarvi.fi/ajankohtaista/talviliikkuja-kampanja-2022/
mailto:vuokra-asunnot@jamijarvi.fi


 

Jämijärvi-Seuran avoimet pihat tulevat lauantaina 
11.6.2022 

Netti-ilmoittautuminen on auki. Linkki kotisivujemme 

www.jamijarviseura.fi etusivulla. Ilmoittaudu vasta, 

kun tiedät vastata kaikkiin kohtiin. 

Ennakkosuunnitelmista voi laittaa viestiä: 

leena.saloniemi(at)kankaanpaa.fi tai p. 040 7663663 

Viimeinen päivä ilmoittautua mukaan on 25.5. 

Ota meidät seurantaan facessa ja instassa, niin näet 

mitä kaikkea kivaa on kevään kuluessa tulossa! 

www.aktiivinen.fi 

www.facebook.com/leaderpohjoissatakunta 

www.instagram.com/aktiivinen.pohjoissatakunta/ 

twitter.com/LeaderPohjSata 

------------------------------------------------- 

JÄMIJÄRVEN ELÄKKEENSAAJAT 

Sääntömääräinen KEVÄTKOKOUS Osuuspankin  
kerhohuoneella Ma 14.3 klo 14. 

Hallitus kokoontuu klo 13. Kasvomaskit vielä mukaan 

------------------------------------------------- 

 Suurimaan maa- ja kotitalousseuran ulkoilupäivä 
19.3.2022 klo 13 Sydänmaan hirvimiesten mökillä 

Järvenmäentie 177. Laavulla makkaranpaistoa, kahvia ja 
arvontaa! Talo tarjoaa makkarat 

 

 

PUNAISEN RISTIN JÄMIJÄRVEN OSASTO 
JÄRJESTÄÄ KONTTI-KERÄYKSEN 

ke 20.4.2022 klo 15.30 - 17.30 
osoitteessa Jämijärventie 29 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 Leena p. 040 7663 663 (viesti 
tavoittaa parhaiten). 

 

 
 

 

 

          

 

Paikka: Osuuspankin kerhotila, Jämijärventie 22 B 

Aika: 16.3.2022 klo 13.30- 

Aihe: Ajattele aivojasi, mieti muistiasi. 
Muistiluotsista Päivi Siltanen 

 Kaikille avoin muistikahvila Jämijärvellä. Muistikahvilassa 
saa tietoa esim. aivoterveydestä ja muistin toiminnasta. 
Tule vaikuttamaan tulevien muistikahviloiden sisältöön 
 

Tervetuloa Muistikahvilaan kuulemaan 
muistiterveydestä ja tapaamaan tuttuja! 

http://www.jamijarviseura.fi/
mailto:leena.saloniemi@kankaanpaa.fi


ILMOITTAUTUMINEN PÄIVÄKERHOON 
LUKUVUODEKSI 2022-2023 

Tervetuloa viettämään iloisia hetkiä seurakunnan 
päiväkerhoon Jämijärven vanhaan pappilaan! 
 
Syksyllä alkaviin kerhoihin voivat tulla mukaan 
vuosina 2017-2019 syntyneet lapset.  
 
Ilmoittautuneille lähetetään kerhokirje, jossa 
tarkempaa tietoa kerhon aloittamisesta.  
 
Ilmoittautuminen 4.4. mennessä ja lisätietoja: 
lastenohjaaja Virpi Havi puh. 040 8049 646 tai 
virpi.havi(at)evl.fi. 
 

 

Eläkeliiton Jämijärven yhdistys ry;n 

KEVÄTKOKOUS keskiviikkona 16.3. 
klo 13.00 Tykköön Kylätalolla. 

Käsitellään sääntöjen kevätkokoukselle 
määräävät asiat. 

TERVETULOA, Hallitus 
 

Kes. 16.3. klo 14.00 Tarinapäivä TYKKÖÖN 
KYLÄTALOLLA  
Tors. 24.3. klo 13.00 Alueen Kankaanpää- 
Jämijärvi karaoke- ja tietoviisaskarsinta Tykköön 
kylätalolla. Ilm. 18.3. mennessä Juhani Rantasalo 
puh. 0400854420 
Ilm. 2 kappaletta. Toivotaan laulajia.  
Per. 18.3. Porin teatteriin lähtö Jämijärvi Seo klo 
11.10, Kankaanpää Myllymäki klo 11.35, Linja- 
autoasema klo 11.45.  
EL:n tuetut lomat 
Peurunka 14.8.- 19.8.-22 haku 14.5. mennessä 
Rokua Health & spa 25.9.- 30.9.-22 haku 26.6. 
mennessä.  
Tarjolla Matkapoikien kevättempaus risteily su 
10.4.- ma 11.4.-22 
Tallinna Eurooppa laiva hytit A2 100 E/hlö, B2 95 
E/ hlö, B1 116 E/hlö. Ruokailut lisämaksusta. 
Risteilyn hinnat edellyttää 10 henk. ryhmää. 
Hintaan sisältyy maan. Marion Rungin 
päiväkonsertti ja tyylikonsultti Leena Sarven 
luento kevätpukeutuminen ja kollageeni-iloa, 
laivalla myös Markku Aro & Diesel sekä ilmainen 
matkabingo. 
Linja-auto tulee Vaasasta, kyytiin joko Parkanon 
ST1, tai Ikaalisten Neste, joihin meno 
omatoimisesti. 
Tarjous voimassa 10.3. asti, joten sitovat 
ilmoittautumiset 9.3. mennessä. 
Seija puh. 040 7169 678 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JÄMIJÄRVEN KAPPELISEURAKUNTA 

 Ti 1.3. klo 18 Hiljainen tunti, Jämijärven 
kirkossa. Iltaehtoollinen klo 19. Karvonen. 
Ke 2.3. klo 16.30 Junnusähly, Keskuskoulu. 
Ke 2.3 klo 18 Tuhkakeskiviikon iltamessu, 
Karvonen ja Havi. 
To 3.3. klo 10 Toivontupa, srkkodilla. 
Su 6.3. klo 13 Messu Jämijärven kirkossa, 
Karvonen, R.Raikaslehto.  
Ma 7.3. klo 9.30 Papin päivystys, Vanha 
pappila. 
Ke 9.3. klo 16.30 Junnusähly, keskuskoulu. 
Su 13.3. klo 10 Messu Jämijärven kirkossa. 
Kyytinen, Havi 
Ma 14.3. klo 9.30 Papin päivystys, Vanha 
pappila. 
Ke 16.3. klo 16.30 Junnusähly, Keskuskoulu. 
Su 20.3. klo 13 Messu, Jämijärven kirkossa, 
Hautala, Havi 
To 24.3. klo 10 Toivontupa Jämijärven srk-
kodilla, yhteisvastuuarpajaiset 
Su 27.3. klo 10 Perhemessu, Jämijärven 
kirkossa, Karvonen, M.Raikaslehto 
Su 3.4. klo 13 Messu Jämijärven kirkossa, 
Karvonen, R.Raikaslehto 
To 7.4. klo 10 Toivontupa, srkkodilla 
 

Perhekerho Jämijärven vanhassa pappilassa 
torstaisin klo 10-11.30. Yhteinen aloitushetki, 
vapaata yhdessäoloa ja leikkiä sekä kahvi- ja 
mehutarjoilu. Tervetuloa! 
 
Papin päivystys vanhassa pappilassa 
klo 9.30-11.30 maanantaina 7.3., 14.3., 28.3. 
 

 

 

 

 


