
 

          Jämijärven kunnan kuntatiedote 4/2022 
 

Kuntatiedote 
Jämijärven kunnan tiedote 4/2022 
Jaetaan jokaiseen talouteen Jämijärven kunnan alueella

 

Tässä kuntatiedotteessa 
Ajankohtaista 

Kuntatiedote on uudistunut 
Uudet työntekijät esittäytyvät 

 Ukrainalaisten tuloon varaudutaan 
Osallistuva budjetointi 
Yksityistieavustukset ns. pikkuteille 

Kirjasto tiedottaa 
Hyvinvointitoimi tiedottaa 
Ikaalisten kansalaisopisto 
Kankaanpään musiikkiopisto 
Järjestöt tiedottavat 
Ilmoituksia 
Jämijärven kappeliseurakunta tiedottaa 
Jämijärvi-seura tiedottaa 
Kunta onnittelee Jämin Jännettä 
 

Ajankohtaista 
Kuntatiedote on uudistunut 
Kuntatiedotteen luettavuutta on kehitetty ja 
sisällöt pyritty tuomaan selkeämmin esiin. 
Alussa on ajankohtaisia asioita, jonka jäl-
keen seuraa kunnan ja aktiivisten kuntalais-
ten tiedotusta. Toivottavasti uudistus on 
mieluinen. Risut ja ruusut otetaan vastaan! 

Kunnanvirastolla on aloittanut  
uusia kasvoja 
Helmikuussa ovat aloittaneet hallintosih-
teeri Heli Alakoski sekä vt. hyvinvointipääl-
likkö Teemu Huhtakangas. Alakoski työs-
kentelee koulutoimistossa ja tulee korvaa-
maan vuoden mittaan ansaituille eläke-
päiville porhaltavan Ritvan. 

Maaliskuussa ovat aloittaneet talous- ja 
hallintopäällikkö Maija Sieppi sekä vt. tek-
ninen johtaja Marianne Ojala.

 
Aineisto kuntatiedotteeseen 5/2022 

Aineisto jätettävä pe 29.4.2022 mennessä 
sähköpostitse jamijarvi@jamijarvi.fi 

Seuraava kuntatiedote ilmestyy 6.5.2022. 
 

Kunnanviraston yhteystiedot 

jamijarvi@jamijarvi.fi 
etunimi.sukunimi@jamijarvi.fi 

KESKUS     02 572 970 

KUNNANJOHTAJA  
Markus Ojakoski   040 5094 542 

TALOUS- JA HALLINTOPÄÄLLIKKÖ  
Maija Sieppi    040 8304 943 

vt. TEKNINEN JOHTAJA 
Marianne Ojala  040 7699 182 

REHTORI-SIVISTYSJOHTAJA 
Tuomo Pesonen  050 5721 709 
 
vt. HYVINVOINTIPÄÄLLIKKÖ 
Teemu Huhtakangas 040 5876 539 

Muun henkilökunnan yhteystiedot löytyvät 
kunnan kotisivuilta www.jamijarvi.fi. 
 

Seuraa kuntaa somessa! 

Facebook: Jämijärven kunta 
Instagram: jamijarvi.fi 
 

Palautetta kuntatiedotteesta? 

Voit antaa palautetta kuntatiedotteesta 
sähköpostitse aku.autio@jamijarvi.fi tai 
puhelimitse 040 5758 937. 
 

 Jämijärven kunta 
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Esittelyssä vt. hyvinvointipäällikkö Teemu Huhtakangas 
Olen Teemu Huhtakangas, 30 
vuotta. Kunnan palvelukseen 
tulin helmikuun alussa. Opiske-
len työn ohessa YAMK Liikun-
nanohjaajan tutkintoa. Tarkoi-
tus on valmistua keväällä 2023.  
      Olen kotiutunut hyvin Jämi-
järvelle ja hyvinvoinnin toimi-
alueet ovat tulleet tutuiksi niin 
työn kuin vapaa-ajan harras-
tusten myötä. Urheilutaustai-
sena minuun ovat tehneet eri-
tyisen vaikutuksen ensiluokkai-
set hiihtoladut ja maanan-
taisählyn taidokkaat pelit. 

      Hyvinvointipäällikön näkö-
kulmasta katsottuna hyvin-
vointi on sitä, että sisäistää ta-
voitteet ja keinot oman hyvin-
vointinsa saavuttamiseksi. 
Meille jokaiselle on esimerkiksi 
tärkeää saada itsensä nukku-
maan 8-9 tuntia vuorokau-
dessa, liikkumaan tunnin päi-
vässä sekä syömään laaduk-
kaasti ja säännöllisesti. Ja sii-
hen päälle harrastaa sielun- 
ravintoa vaikkapa kesäisen te-
atterielämyksen merkeissä! 

    Pidetään yhdessä Jämijärvi 
hyvinvoivana kuntana ja vaali-
taan terveyttämme! 

 
Esittelyssä talous- ja hallintopäällikkö Maija Sieppi 
Tervehdys kunnantalolta! Aloi-
tin Jämijärvellä maaliskuun 
puolivälissä ja tämä on viides 
vuoteni kunnallisurallani. Viikot 
ovat menneet nopeasti erilais-
ten asioiden parissa. Minut on 
otettu hyvin vastaan! 
       Kuntamaailma on siirtynyt 
viime vuosina kriisistä toiseen, 
mutta Jämijärvellä pääsin 
aloittamaan tilanteessa, jossa 
taloustilanne on onneksi posi-
tiivinen. Työ täällä Jämijärvellä 
on kiinnostavaa ja monipuo-
lista niin talouden, hallinnon ja 
henkilöstöhallinnon parissa. 
Pienen kunnan pienet resurssit 

tasapainottuvat ketterällä toi-
minnalla. 
     Kehitettävää kuitenkin myös 
riittää esimerkiksi asianhallin-
nan sähköistämisen parissa. 
Jämijärvi lienee viimeisiä kun-
tia Suomessa, jossa ei ole säh-
köistä asianhallintajärjestel-
mää. 
      Vapaa-aikaani tykkään 
viettää liikunnallisten harras-
tusten mm. uimisen ja tanssin 
parissa, vaikkakin korona on 
vaikuttanut niiden harrastami-
seen. Vaeltaminen ja luon-
nossa liikkuminen ovat myös 

lähellä sydäntäni. Kesäihmi-
senä odotan kesää ja uimake-
lejä.  
      Minuun voi olla matalalla 
kynnyksellä yhteydessä kun-
taan liittyvissä asioissa! 

Ukrainalaisten maahantuloon varautuminen  
Jämijärven kunta on varautu-
nut sodan vuoksi maahan tul-
leiden ukrainalaisten vastaan-
ottoon.  
      Kunnan vuokra-asuntoja 
tullaan käyttämään majoituk-
seen ja tarpeistoa on kerätty 
jämijärveläisten yhdistysten ja 
vapaaehtoisten voimin mm. 
26.3.  
      Tärkeää apua on myös tuli-
joiden kaikenlainen integrointi. 

Vapaaehtoistyöhön on ilmoit-
tautunut kymmenkunta järjes-
töä ja yksityisiä henkilöitä.  
      Asiaan liittyvästä kiinnos-
tuksesta voi kertoa Markus 
Ojakoskelle, p. 040 509 4542 tai 
etunimi.sukunimi@jamijarvi.fi. 
     Ukrainalaisia varten on luotu 
infosivu kunnan kotisivuille. Info 
on myös ukrainaksi ja englan-
niksi. Se löytyy ajankohtaista-
osiosta.  

 

 

 

Jämijärveläiset yhdistykset järjestivät 
26.3. keräyksen ukrainalaisten hyväksi. 
Kuva: Anja Tunturi. 

mailto:etunimi.sukunimi@jamijarvi.fi
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Vielä viikko aikaa tehdä ehdotuksia osallistuvaan budjetointiin! 
Osallistuvassa budjetoinnissa 
jämijärveläiset voivat osallis-
tua kunnan rahojen käyttöä 
koskevaan suunnitteluun.  
      Kuntalaiset, Jämijärvelle re-
kisteröidyt yhteisöt ja muut 
kunnan jäsenet voivat esittää 
hankkeita tai toimenpiteitä, joi-
den kokonaiskustannus kun-
nalle on enintään 5 000 euroa. 
Yhteensä kunta on varannut 
vuoden 2022 talousarvioon 10 
000 euroa osallistuvaan bud-
jetointiin käytettäväksi. 

      Ideat voivat olla melkein 
mitä vaan: parannuksia puis-
toihin, uusia tapahtumia, luon-
tokohteiden kehittämistä, uu-
denlaisten toimintojen aloitta-
mista ja niin edelleen. 
      Ehdotuksia hankkeista tai 
toimenpiteistä voi esittää 
10.4.2022 saakka, jonka jälkeen 
kunnanhallitus valitsee äänes-
tettäväksi päätyvät hankkeet 
ja toimenpiteet. 
      Huom. laajemmat esitykset 
voidaan huomioita vuoden 

2023 talousarvion laadinnan 
yhteydessä. Jos siis ideastasi 
kunnalle koituvat kokonaiskus-
tannukset ylittävät 5 000 eu-
roa, voidaan ideaa harkita to-
teutettavaksi seuraavana 
vuonna. 
      Lomake ideoiden esittämi-
seen löytyy kunnan kotisivujen 
ajankohtaista-osiosta! 
 
 
 

Yksityistieavustukset ns. pikkuteille 
Kunnossapitoavustus 
Avustusta voivat hakea sellaiset yksityiset pikkutiet, joiden 
vaikutuspiirissä on vakituista asutusta. Avustettavan tienosan 
pituus on vähintään 300 metriä, vähennettynä omavastuu-
osuus 50m / asunto ja 250m / vapaa-ajan asunto. Avustusta 
ei myönnetä pelkästään loma- ja vapaa-ajan asunnoille joh-
taville teille eikä metsäautoteille.  
 
Avustusta maksetaan vuoden 2021 hyväksyttyjen maksukuit-
tien perusteella. Avustusta määrättäessä tien pituudesta vä-
hennetään omakustannettavana tien osana 50m / vakitui-
nen asunto ja 250m / loma-asunto. 
 
Peruskunnostusavustus 
Avustusta voi hakea tärkeisiin peruskunnostustoimenpiteisiin, 
kuten mm. siltojen ja isohkojen rumpujen uusintaan tai perus-
kunnostukseen. Peruskunnostustöistä on esitettävä selvitys ja 
kustannusarvio.  
 
Vaatimukset: Tien vaikutuspiirissä tulee olla vakituista asu-
tusta, tiellä ei pituusvaatimusta. Peruskunnostusavustus 
maksetaan vasta, kun työ on tehty ja kustannukset alkuperäi-
sin laskuin esitetty. Mikäli laskuja ei ole hakemusvuoden lop-
puun (31.12.2022) mennessä toimitettu tekniseen toimistoon, 
avustusta ei makseta.  
 
Niiden teiden osalta, jotka ovat aikaisemmin saaneet avus-
tusta, tulee toimittaa tositteet viimeksi saadun avustuksen 
käytöstä.  
 
Hakemuslomakkeita saa Jämijärven kunnan teknisestä toi-
mistosta ja kunnan kotisivuilta, hakemukset on jätettävä 
29.4.2022 klo 12 mennessä osoitteella: 
 
Jämijärven kunta, Tekninen lautakunta, Peijarintie 5A, 38800 
Jämijärvi. 

 

Kirjasto tiedottaa 
 
Pääsiäisen ajan aukioloajat 
to 14.4. avoinna 10 - 15 
pe 15.4. suljettu 
ma 18.4. suljettu 
 
Kirjastokortin hakeminen 
Voit hakea kirjastokorttia verkossa 
osoitteessa  
satakirjastot.finna.fi/content/asiak-
kaana 
 
Kortin voi noutaa kirjastosta seu-
raavana arkipäivänä. Ota mukaan 
kuvallinen henkilöllisyystodistus. Alle 
18-vuotiaalta riittää Kela-kortti. 
Huomaa, että alle 15-vuotias ei itse 
voi hakea omaa korttia verkossa 
(tarvitsee täysi-ikäisen takaajan). 
 
Uusia lautapelejä ja konsolipelejä 
Kirjastoon on hankittu uusia lauta-
pelejä. Lautapelien laina-aika on 28 
vrk. Lautapelejä voit pelata myös 
kirjastossa lainaamatta niitä. Myös 
konsolipelejä on hankittu lisää 
(PS4), esimerkiksi Farming Simula-
tor 22 ja Lego city undercover. Voit 
varata ilmaiseksi myös muiden Sa-
takirjastojen lauta- ja konsolipelejä. 
Konsolipelien laina-aika on 14 vrk.  
 
Lukuviikko 4. - 10.4.2022 
Lukutaidon teemaviikon sivuilta 
osoitteessa lukuviikko.fi löytyy tietoa 
lukutaidosta, lukuvinkkejä ja tehtä-
viä eri-ikäisille lapsista aikuisiin. 
Katso myös vinkkejä lukuhetkiin ko-
tona lapsen tai nuoren kanssa, 
osoitteessa  
https://lukuviikko.fi/tehtavapankki/  
(ihan sivun lopussa). 

https://lukuviikko.fi/tehtavapankki/
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Hyvinvointitoimi  
tiedottaa 
Nuorisotila Cellarin aukioloajat 
tiistaisin klo 14.00 – 20.00 
torstaisin   klo 14.00 – 19.00 
perjantaisin  klo 16.00 – 22.00 
lauantaisin  klo 17.00 – 21.00 
 
Nuorisotilassa on lautapelejä, yhdessäoloa, 
kilpailuja, teetä ja sympatiaa.. 

Talviliikkuja -kampanja  
on päättynyt 
Kiitos kaikille Talviliikkuja- kampanjaan 
osallistuneille - palkinnot arvotaan osallis-
tuneiden kesken huhtikuun aikana ja voit-
tajat julkaistaan toukokuun kuntatiedot-
teessa. 

Haastepyöräily -kampanja  
1.5.–26.6.2022 
Haastepyöräily starttaa vappuna koko Sa-
takunnassa. Mobiilisovellus laatikkokirjaus-
ten ohessa. Laatikkokirjauksissa hanskat kä-
dessä ja mahdollisesti oma kynä taskussa! 
Laatikoissa myös kuntovihkot, joihin voi 
merkitä kävelylenkit tuttuun tapaan.  
 
Tarkemmat tiedot tulossa toukokuun kun-
tatiedotteeseen, tutustu ennakkoon 
www.liiku.fi/aikuisille/haastepyoraily 
 
Suorituspaikat: Kontinkylä: entisen koulun 
tienhaara, Jämi: yläpihan ilmoitustaulu, 
Tykköön koulu, Äiti-muistomerkki, Kuusijoen 
kylä: entisen koulun tienhaara, Raharinne 
(kirjaston ala-piha), Vihu: Palokosken- ja 
Kuninkaanlähteentien risteys, Suurimaa: 
entisen koulun tienhaara, Sipilän lenkki. 

Lasten ja nuorten kesälomaesite 
Lasten ja nuorten kesälomaesite julkais-
taan toukokuun kuntatiedotteessa.  
 
Ennakkokyselyistä johtuen tiedoksi jo, että 
kesän uimakoulu järjestetään viikolla 24 eli 
13-17.6.2022. Tarkemmat tiedot ja ilmoittau-
tumiset kesän toimintaan toukokuun kunta-
tiedotteessa.

Ikaalisten kansalaisopisto 
Jämijärven osasto 

UUSI KURSSI ti 12.4. klo 18.00-20.00 
Teams-yhteydellä 
 
Miten sinä pärjäisit, jos sähköt ja vesi menisivät 
poikki kolmeksi vuorokaudeksi? 
 
Tunnetko jo 72 tuntia varautumissuosituksen? 72 
tuntia on viranomaisten ja järjestöjen laatima 
varautumissuositus kotitalouksille erilaisten 
poikkeustilanteiden varalta. Tervetuloa kuule-
maan ja keskustelemaan siitä, mitä kaikkea ko-
tona olisi hyvä olla ja mitä kaikkea jokaisen pi-
täisi osata siltä varalta, että esimerkiksi myrsky 
katkaisisi sähköt! 
 
Osallistumislinkki lähetetään ilmoittautuneille 
perjantaina 8.4.2022. Mahdollisuus testata yh-
teyttä maanantaina 11.4. klo 18.00–18.20. 
 
Tilaisuuden järjestelyistä vastaa Ikaalisten kan-
salaisopisto. Tilaisuus on maksuton.  
 
Ilmoittaudu mukaan:  
https://www.opistopalvelut.fi/ikaalinen 
 
Aloitamme huhtikuussa lukuvuoden 2022-2023 
opintosuunnitelman teon. Mitä kursseja haluai-
sit ensi vuonna Jämijärvelle? 
Kerro toiveesi osoitteessa https://ikaali-
nen.fi/kasvatus-ja-koulutus/kansalaisopisto tai 
marjut.saarenpaa@ikaalinen.fi 
 

Kankaanpään musiikkiopisto  
ilmoittautuminen lukuvuodelle 2022-2023 
Syksyllä 2022 opintonsa aloittavien hakuaika 
14.4.2022 asti. Soitinvalikoimassa ovat alttoviulu, 
harmonikka, huilu, klarinetti, kitara, lyömäsoitti-
met, urut, piano, saksofoni, sähkökitara, trum-
petti ja viulu. Lisäksi yksinlaulu yli 15-vuotiaille. 
 
Ilmoittautumalla musiikkiopistoon pääsee soi-
tinkarusellioppilaaksi (kokeillaan 2–3 soitinta lu-
kuvuoden aikana). Pääsytestiin ja haastatte-
luun osallistumalla voi saada oppilaspaikan 
tiettyyn soittimeen musiikkiopiston resurssien 
puitteissa. 
 
Ilmoittautuminen sähköisesti osoitteessa: 
kankaanpaa.eepos.fi 
 
Lisätiedot 
toimistosihteeri Pirjo Lepistö, 044 722 9201 
apulaisrehtori Eeva Kulhua, 044 772 9200 
www.kankaanpaanmusiikkiopisto.fi 

Psst..! Olethan tutustunut kunnan kesä-
työpaikkoihin? Hae 30.4.2022 mennessä 
kunnan kotisivuilla www.jamijarvi.fi 
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Järjestöt tiedottavat 
Jämijärven  
sotaveteraanit ry 

Vuosikokous pe 22.4.2022 klo 13 
Jämi-hotellilla 
Aloitamme tarjoamalla lounaan klo 12.00. 
Kokous alkaa klo 13.00. Mukana Tapio Kamppi 
kertomassa perinneyhdistykseen liittymisestä.  
Jäsenet tervetuloa mukaan! Hallitus. 

MLL Jämijärven  
paikallisyhdistys ry 

Kevätkokous to 21.4.2022 klo 18.30 
Yliluomantie 5, Jämijärvi 
Käsitellään sääntöjen määräämät asiat.  
Hallitus kokoontuu klo 18.00. Tervetuloa! 

Jämijärven  
Eläkkeensaajat ry 

Pääsiäismyyjäiset ke 13.4. klo 14 alk. 
Osuuspankin kerhohuone 
Tarjolla paljon pääsiäiseen sopivia leivonnaisia: 
rahkapiirakoita ja pullia, pikkuleipiä, limppuja , 
kakkoja, simaakin ym. ym. – siis monenlaista 
herkkua niin kauan kuin tavaraa riittää! Voit myös 
kahvitella ja kokeilla arpaonneasi, paljon hyviä 
palkintoja. Lämpimästi tervetuloa, maskisuositus! 
 
Eläkkeensaajien kerho ma 25.4. klo 14 
Osuuspankin kerhohuone 
Hoitokoti Attendon edustajat ovat tulossa kerto-
maan, mitä jo kaksi vuotta toimineelle talolle nyt 
kuuluu. Kaikki ovat tervetulleita kuuntelemaan ja 
kyselemään kuulumisia. Kahvikupposen ääressä 
voidaan rupatella ja vaihtaa mielipiteitä. 

Eläkeliiton 
Jämijärven yhdistys ry 

Kävely ti 12.4.2022 klo 14 
Elämyskota 
Ikaalinen tulee vieraaksi. 
 
Tarinapäivä ke 13.4.2022 klo 14 
Tykköön kylätalo 
Kunnasta talous-ja hallintopäällikkö  
Maija Sieppi vierailee. 
 
Sokkomatka to 9.6.2022 
Voi ilmoittautua heti: Seija 0407169678. 
 
Toukokuun tarinapäivään hankekoordnaattori 
Sari Grönfors satasotesta ja Posan alueen van-
huspalvelujohtaja Anne Vanhatalo tulevat kerto-
maan ikäihmisten palveluista. 
 

Punaisen ristin  
Jämijärven osasto 

Konttikeräys ke 20.4.2022 klo 15.30–17.30 
Jämijärventie 29, kerrostalon P-paikalla 
Keräykseen voi tuoda ehjää, puhdasta ja hyväkun-
toista tavaraa: vaatteita ja asusteita (talvivaatteille ja 
miesten vaatteille on kysyntää), kodin tarvikkeita, ko-
riste-esineitä ja tekstiilejä, kirjoja (ei tietosk.), lahjata-
varoita, urheiluv., leluja ja lastent. Emme ota vastaan 
huonekaluja, kodinkoneita tai atk-laitteita.  
    Pakkaa tavarat pahvilaatikkoon tai hyvin suljettuun 
muovipussiin. Lisätietoa Leenalta, 040 7663 663 (viesti 
tavoittaa parhaiten). 

Leader Pohjois-Satakunta 
Hankeretki la 21.5. 
Kihniö ja Pohjois-Parkano 
Matkalla mm. GeoWellbeing -tapahtuma Kihniön Py-
häniemessä, tutustumme Aitonevan Turvemuseo, 
ruokailu Pohjois-Parkanon kylätalolla ja vierailu Kui-
vasjärven Eränkävijöiden majalla.  
    Teemana matkailu ja tapahtumat Geoparkin kehit-
tämisen tukena. Lisäksi hankeneuvojamme kertoo 
alueen historiasta ja nykypäivästä. Mukaan pääsee 
Jämijärveltä, Kankaanpäästä että Parkanosta.  
    Lisätiedot ja ilmoittautuminen www.aktiivinen.fi "Uu-
tiset ja artikkelit" -sivulta. Retki on maksuton lukuun ot-
tamatta omakustanteista lounasta (15 €, varaa kä-
teistä). Tervetuloa! 

Jämijärven Työväenjärjestöt 
Kunniakäynti su 1.5. klo 15.00 Lauttakankaalla 
Vakaumuksensa puolesta kuolleiden muistomerkki 
Puhujana Vasemmistoliiton Satakunnan piirin 
toiminnanjohtaja Raisa Ranta. Tilaisuuden jälkeen 
kahvitarjoilu Jämijärven Työväentalolla. 

Palokosken kyläyhdistys ry 
Kevätkokous su 24.4.2022 klo 16 
Palokosken kodalla 
Käsitellään sääntöjen määräämät asiat. Tarjolla kah-
via ja kastamista. Tervetuloa! 
 
Vappukarkelot la 30.4.2022 klo 15 
Palokosken kodalla 
Luvassa munkkia, simaa ja muuta mukavaa! Tervetu-
loa! 

Tykköön seudun kyläyhdistys ry 
Pääsiäisvalkea la 16.4.2022 klo 18.00 
Tykköön kylätalolla 
Laavulla ja kodalla nuotiot, makkarat mukaan siis!
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Ilmoituksia 
Senior-jumpat 
Jumpat jatkuvat huhti-toukokuussa maanantai-
sin klo 9.00 ja 10.00 osoitteessa Jämijärventie 28 
C 2. Kertamaksu 5 euroa. Uusiakin jäseniä mah-
tuu vielä mukaan. Tervetuloa!  
    t. fysioterapeutti Sirpa Ervelä yhteistyössä Jä-
mijärven hyvinvointitoimen kanssa. 

Veteraanipäivä 27.4.2022 
Veteraanipäivän teemana on Maamme versoo 
uutta. Teema korostaa sotiemme veteraanien 
perinnön siirtymistä nuoremmille sukupolville 
jaetuksi ymmärrykseksi, josta kasvaa uutta sisäl-
töä. 
    Jämijärven kunta muistaa veteraaneja koti-
käynnein. Valtakunnallinen pääjuhla järjestetään 
Lappeenrannassa 27.4. klo 14.-15.15. Juhla televi-
sioidaan. 

Jämijärven Kela-taksit 
Taksipalvelu Hirvonen 050 534 2796 
Taksi Markus Salminen 040 777 6042 
    Ohjeet toivetaksin tilaamiseen 
    - Kysy kuljettajalta auton numero ja sovi etu-
käteen tilausajankohta. 
    - Soita tilauksesi välityskeskukseen ja kerro 
toivomasi autonumero tilauksen yhteydessä. 
    - Tilaus lähetetään välityskeskuksesta toivo-
tulle taksille osoitettuna. 
    Tilaukset Keskustaksi Satakunnan välityskes-
kuksesta numerosta 0800 92442. Myös Posan 
asiointi- ja virkistyskyydit. 

KIELTO 
Jämijärven Kalastuskunta kieltää kalastuksen 
Ohrisaari – Pyydönniemi – Mielahti välisellä 
alueella 2.- 4.5.2022 
    Satakunnan Pelastuslaitos, Puolustusvoimat ja 
Rajavartiolaitos harjoittelevat Hämeenkankaalla 
maastopalojen sammutusta ja sammutusko-
neet ottavat sammutusveden Ohrisaari – Pyy-
dönniemi – Mielahti väliseltä alueelta. 
    Lisätietoja: Hoitokunnan puheenjohtaja Jouni 
Salmela puh. 040 7493 214

 
 
 
 
Jumalanpalvelukset Jämijärven kirkossa 
 
Su 10.4. klo 10 Messu, Jämijärven kirkossa. Hautala, 
Havi 
To 14.4. klo 18 Kiirastorstain messu, Karvonen, Havi 
Pe 15.4. klo 10 Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus, 
Kyllönen, Havi 
Su 17.4. klo 22 Iltamessu, Karvonen, Havi 
Su 24.4. klo 10 Messu, Rainerma, Varis 
Su 1.5. klo 13 Messu, Karvonen, Havi 
Su 8.5. klo 10 Äitienpäivän messu, Mika Kyytinen, 
Heikki Havi 
 
Ma 11.4. Klo 12 Meidän maanantai  
Hengellinen kahvihetki mielenterveyskuntoutujille Kan-
kaanpään srk-salissa Kuuskoski 
To 28.4. Klo 10 Toivontupa  
srk-kodilla "Puutarhan kevät" srk:n puutarhuri Seija Salo 
 
Maanantaisin klo 9.30-11  
Papin päivystys vanhassa pappilassa.  
 
Torstaisin klo 10 perhekerho, vanhassa pappilassa  
(Kiirastorstaina 14.4. ei ole perhekerhoa) 
 
DONKKIS ! 7.4. klo 18-20. 
toiminnallinen ilta alakoululaisille vanhassa pappilassa ja 
seuriksella. 
 
Jämijärven kappeliseurakunnan adressit uudistuneet.  
Adresseja voi ostaa Jämijärven kukka- ja hautaustoimis-
tosta tai seurakunnan tiloissa työntekijöiltä.  
Hinta iso 12€ ja pieni 7€. Adressien tuotto diakonia-
työlle. 
 
Saatavilla myös kauniita kirkkokortteja, joita voi ostaa 
srk:n tiloista ja työntekijöiltä.  
Hinta 1€/kpl tai 2€/3kpl. Tuotto seurakunnan nimikko-
lähetystyön hyväksi. 
 

Työväentalo Torppa vuokrattavissa!  
Perhejuhlat, häät ym. Vuokrattavana myös  
astiastot, kahvinkeitin, pöydät ja tuolit.  
Yhteydenotot:  
Lauri Sällilä 050 3064 556 
Jukka Sjöman 050 0491 925 
 
Niinimaja Jämillä vuokrattavissa! 
Hyvin varustettu keittiö, puuläm. sauna ym. 
Lisätiedot: jami.fi/majoitus/muut/niinimaja 
Varaukset: jamijarvi@jamijarvi.fi 
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Jämijärvi-Seura tiedottaa 
Seura aloittaa kesäkuun kulttuurikeskiviikot 
Avaamme kotiseutumuseon ovet kesäkuun jokaisena keskiviikkona ja toivomme oheisohjelmaa 
museolle. Ohjelma voi olla esimerkiksi opastettu kävelyretki Uhrilähteelle, puistojumppaa, picnic, 
siivoustalkoot tms. Yksi keskiviikko vielä vallan ilman ohjelmaa ja muihinkin voi vaihtoehtoja li-
sätä. Lelleen yhteys! 
 
Keskiviikkojen ohjelma ja kotiseutumuseon aukioloajat: 
 
ke 1.6. Kotiseutumuseo avoinna 16-17.45 
Yhteislauluilta kirkossa Viisikielisestä klo 18-19.30. 
Laulujen lomassa paikallishistoriaa. Yhteistyössä 
Jämijärven kappeliseurakunnan kanssa. 
 
ke 8.6. Kotiseutumuseo avoinna 14-18 
Lasten museo klo 15-18. Puuhatehtäviä, ongin-
taa, käpylehmiä, mummon mehutarjoilu yms. 
Tähän haemme lisää yhteistyökumppaneita! 
Tulisitko sinä avuksi? 

ke 15.6. Kotiseutumuseo avoinna 14-17 
Oheisohjelma vielä avoin. Mitä keksisit? 
 
ke 22.6. Kotiseutumuseo avoinna 14-17 
Jämijärven Miilunvartijoiden juhannusvihta-
myynti kaupalla. Aikataulu täsmentyy. 
 
ke 29.6. Kotiseutumuseo avoinna 14-17 
Opastettu kierros klo 17 ja klo 18 Jämijärven kir-
jaston kesänäyttelyyn.

 
Kesäkuun lisäksi kotiseutumuseo on avoinna heinäkuussa sunnuntaisin klo 11–13. Museo ava-
taan myös tilauksesta, kysy lisää Lelleltä! 

Kirjaston kesänäyttely 
Vauvabuumi iskee kirjastoon! Jämijärvi-Seuran kesänäyttely kerätään vauvanukeista ja niiden 
tarvikkeista. Näyttelyyn voit tutustua 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.  

Kakko-kurssi la 14.5. klo 10 – n. klo 14 asti, Jämijärventie 8 
Oletko maistanut Viitahalmeen kakkoa? Tykkäsitkö? 
 
Jos sanoit kyllä tai haluaisit ensi kerran maistaa, niin nyt voit tulla itse sitä rennossa porukassa 
leipomaan. Kakot paistetaan aidossa leivinuunissa ja taikina tehdään kotikakkomaisesti. Mu-
kaan mahtuu viisi iloista leipuria, kurssimaksu käteisellä 20 euroa tai Mobilepay. Kurssin hintaan 
kuuluu kahvit lämpimäisineen sekä kaksi kakkoa kotiinviemiseksi. 
 
Ilmoittautumiset Lellelle WhatsAppilla/viestillä numeroon 040 7663 663. Kurssilaisista otetaan 
kuvia ja videonpätkää Jämijärvi-Seuran markkinointitarkoitukseen eli kuvauslupa pakollinen!  

Avoimet Pihat la 11.6. 
Odotettu kesätapahtuma saapuu jälleen Jämijärvelle. Kartta kohteista julkaistaan 1.6., mutta jo 
nyt on tiedossa pop up-ravintoloita, tilavierailuja, askartelutyöpaja, kirpputoreja, konserttia ym. 
Vielä ehtii mukaan rakentamaan pistettä! 
 
Mitä Avoimissa Pihoissa voi tehdä?  
Voit pitää esimerkiksi autotallissasi tai terassillasi vaikkapa pop up-kahvilaa tai -ravintolaa, kirp-
putoria, askartelupajaa, yrityksessäsi avoimia ovia, viedä opastetulle Jämijärvi-kierrokselle, 
lämmittää pihasaunaasi vieraille, esitellä vanhoja työtapoja tai vaikka tekemääsi remonttia ym. 
Mitä uniikimpi idea, sen houkuttelevampi! 
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Tapahtumasi voi olla avoinna parista tunnista vaikka koko päivän. Osallistumismaksu pisteiltä 
10 euroa. Vinkkinä uusilla pisteille, että usein kirpputorit tms. myyntipaikat ovat avautuneet  
klo 10, muut aktiviteetit myöhemmin. Mutta kuten mainittu, päätös on sinun! 
 
Tapahtumasta tulee pienet lehtimainokset ja ilmoitustaulumainontaa. Google Maps-kartta sekä 
paperikarttoja on saatavissa kotisivuiltamme www.jamijarviseura.fi. Kirjastosta voi oman kopi-
onsa käydä lunastamassa kirjaston kopiohinnalla (saatavilla noin viikkoa ennen tapahtumaa). 
Ja tietenkin resurssien mukaan somemainontaa Facebookissa ja Instagramissa!  
 
Innostu lähtemään mukaan pisteen pitäjäksi tai sitten ainakin urakalla kiertämään kylää! 
 
Lisätietoja ja ilmoittautumislomake kotisivuiltamme www.jamijarviseura.fi. 

Jämijärvi-Seuran kevätkokous ma 11.4. klo 18, Raharinne 
Jämijärvi-Seuran sääntömääräinen kevätkokous pidetään Raharinteellä (Koulutie 2, kirjaston 
alakerta) ma 11.4. klo 18. Hallitus kokoontuu tuntia ennen. Tervetuloa suunnittelemaan toimintaa! 
 
Kotiseutumuseon kevätsiivoustalkoot tulossa myös! Mahdollisesti myös pakohuone muuta-
maksi viikoksi! Seuraa somekanaviamme ja lähde mukaan! 
 

 
Lellen yhteystiedot 
Leena Saloniemi 
leena.saloniemi@kankaanpaa.fi 
040 7663 663 (viestiä mieluiten!) 

 
Jämijärvi-Seura verkossa 
facebook.com/jamijarviseura 
Instagram: Jamijarviseura 
www.jamijarviseura.fi 
 

 

Jämijärven kunta onnittelee Jämin Jännettä ja seuran hiihtäjiä Ristomatti Hakolaa, Lauri Lepis-
töä, Aku Nikanderia ja Markus Vuorelaa maastohiihdon miesten 4x10 kilometrin SM-viestin voi-
tosta! Kuva: Tero Vehkamäki. 


