KUNTATIEDOTE 1/2018
Vimpelin kunta
Tässä numerossa mm.
Asumista ja hyvinvointia –messu ohjelma
Kunnanviraston kiinniolo kesällä
Kokouspäiviä
Kirjasto
Rakentajapaketti
Rakennus ja ympäristö
Vapaa-aika
Lukio
Perusturva
Maaseututoimi
Puhelinnumerot

Kunnanvirasto suljettuna kesällä
[Sijoita lähde tähän.]
2.-27.7.2018 [Sijoita lähde tähän.]
[Sijoita lähde tähän.]

Kokousaikataulut:

Kunnanhallituksen kokoukset 7.5, 21.5, 4.6.
ja 18.6.2018
Valtuuston kokous 11.6.2018
[Sijoita lähde tähän.]

Uudet toimitilat?
Löydä etsimäsi toimitila tai tontti
kätevästi yhdestä palvelusta:
toimitilat.jpyp.fi
Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy
[Sijoita lähde tähän.]

Toimitus:
Seuraava kuntatiedote
ilmestyy kesäkuussa
Julkaisija:
Vimpelin kunta
Aineiston lähetys:
riitta.bergbacka@vimpeli.fi

Tiedotteen
kehitysehdotuksia
otetaan vastaan
[Sijoita lähde tähän.]

Kirjasto
Patruunantie 15, 62800 Vimpeli, puh 06 2412 6480
kirjasto(at)vimpeli.fi
Aukiolo: Henkilökunta paikalla
ma, ti, to 12.19
ke, pe 10-15
Omatoimi joka päivä 7-21 (sisäänpääsy vaatii kortin aktivoinnin kirjastossa)
Poikkeuksia aukioloissa, omatoimikirjasto palvelee 30.4. ja 1.5. sekä 10. ja 11.5.
Satutunnit ti 18-18.45 toukokuun loppuun
Kirjallisuuspiiri joka kuukauden ensimmäinen ke 13-14 toukokuun loppuun
Tuunaustuokiot joka kuukauden toinen ke 12-13.30
Lasten kuvataidekoulu: Eeron näyttely 7.5.-3.6.
eMagz ja ePress
Laaja valikoima aikakaus-, paikallis- ja sanomalehtiä luettavissa sähköisesti kirjaston koneilla.
Kesäksi kerätään kirjastoon valokuvanäyttelyä ”Vanhat kuvat puhuvat”.
Teemana Vimpelin kylät,. Jos kätköistäsi löytyy vanhoja valokuvia, tuo omasi ja muistellaan yhdessä. Kuvat 20.5. mennessä, näyttely kesä- ja heinäkuun ajan.

RAKENTAJAPAKETTI
Vimpelin kunnassa tonttikampanja 31.12.2019
saakka!
Vimpelin kunnassa edullisia omakotitalotontteja, jopa
1 eurolla tontti!
Lisätietoja kohdassa kunnan kotisivuilla:
Asuminen ja ympäristö -> tontit
Vimpelin kunnassa edullisia omakotitalotontteja, jopa
1 eurolla tontti!
Lisätietoja kohdassa kunnan kotisivuilla:
Asuminen ja ympäristö -> tontit
[Sijoita lähde tähän.]

Valtuusto hyväksyi rakentajapaketin 1.2.2018 - 31.12.2019 väliselle
ajanjaksolle seuraavin ehdoin:
1. Kunta tarjoaa rakennuslupa- sekä vesi- ja viemäriliittymä-

maksut veloituksetta
kaikille rakentajille, jotka käynnistävät uuden asuinkiinteistön rakentamisen
Vimpelin kunnan alueelle edellä esitettynä aikana. Rakennuslupahakemus tulee
jättää kuntaan viimeistään 31.3.2020.
2. Jukkalan ja Sandbackan alueen kaavatontit ovat 50 %:a
vuoden 2017 tontin
hinnasta.
3. Muut kunnan omistamat kaavatontit 1 €/tontti.
Rakentajapaketissa huomioidaan rakennusvelvoite, joka tulee
täyttää kahden vuoden sisällä kiinteistön kauppakirjan päivämäärästä. Rakennusvelvoitteen täyttymättä jättäminen laukaisee vuoden 2017 kaavatonttien kauppahinnan kokonaan perinnän sekä vesi- ja viemäriliittymismaksujen perinnän.

Rakennus ja ympäristö
Luvatonta rakentamista koskeva maksutaksan pykälää
33 §:n tulkitaan taannehtivasti vuodesta 2000 lähtien.
Tämän saman kohdan 33 §:n osalta maksut astuvat voimaan vasta 1.1.2019. Luvan hakijoille annetaan mahdollisuus toimittaa hakemus ilman seuraamusta vuoden
2018 aikana.
Jo perinteeksi muodostunut keväinen siivoustalkoo järjestetään viikolla 19. Tekniseltä toimistolta voi tulla hakemaan jätesäkkejä ja sopia siivousalueesta Yrjö Koivukosken kanssa.

Vapaa-aika tiedottaa
Perjantai Pinkaisut kesällä 2018







Saarikentällä 11.5. 18.30
Lakaniemessä 18.5. klo
18.30
Rantakylässä 25.5. klo 18.30
Sport Center Lakis 1.6. klo
18.30
Sääksjärvellä 8.6. klo 18.30
Vatpakalla 14.6. klo 18.30

Sarjat T/P 2-15 v

Futiskerho 6-12 vuotiaille
ma - to 18.-21.6
Aapiskuja kentällä klo 10.-11.30
Sääksjärven koululla klo 12-13.30
Jalkapalloa pelien ja leikkien ohessa!

Sprinttirastit Vimpelissä



Ti 22.5. klo 16.30-19.00
Lähtö / Maali Saarikentän portilla

Yleisurheilukerho 6-12 vuotiaille



ma – pe 11.-15.6.
Liikuntahallin kentällä klo 10-11.30
Sääksjärven koululla klo 12-13.30

Rantakylän leiri 7-12 vuotiaille 4.-7.6.
Ohjelmassa monipuolista tekemistä
aarrejahdista leiriolympialaisiin ja paljon yllätyksellistä toimintaa
Ilmoittautumiset 28.5. mennessä
Ari Takala puh. 044 465 9490

Lukio tiedottaa

NOUSEVATKO LUKIOLAISET POHJALTA PINTAAN?
MILLÄ LUKIOLLA ON VAHVIN KIRKKOVENESOUTUJOUKKUE ?
MITÄ LUKIOLAISET OVAT SAANEET SELVILLE ALUEEN VESISTÖJEN TILASTA?
MINKÄ IKÄINEN ON ALUEEN NUORIN RAAKKU (=JOKIHELMISIMPUKKA)?
MITÄ MUUTA KERROTTAVAA ON VESISTÖASIANTUNTIJOILLA
Menossa mukana mm. ELY, luonnonsuojeluliitto, VAPO, ympäristösihteerit,
soutuseurat, 4H, Kivitippu, kalastuskunta, pelastuslaitos, Opinlakeus

TULE KATSOMAAN PAIKAN PÄÄLLE PE 18.5.2018 KLO 9-15 HOTELLI KIVITIPUN ALUEELLE LAPPAJÄRVELLE!
Aikataulu: 9.15-13.30 Näyttely- ja toimintapisteiden kiertoa sekä kirkkovenesoutukilpailun alkuerät
13.30-14.15 Kirkkovenesoutu – loppukilpailu, tukkilaisnäytös
Järjestäjät: Alajärven, Evijärven, Härmän, Kauhavan,
Lappajärven ja Vimpelin lukiot / Pohjalta pintaan –hanke
Lisätietoja teemapäivästä antavat Kauhavan lukion rehtori Toni Uusimäki (toni.uusimaki@kauhava .fi, 0400 216 176), Evijärven lukion rehtori
Riitta Mustajärvi (riitta.mustajarvi@evijarvi.fi, 044 7699 552) ja Alajärven lukion lehtori Jouko Lehtelä (jouko.lehtela@alajarvi .fi, 050 5500 172).

Perusturva tiedottaa
Uuden ensiavun ja työterveyshuollon käyttöönotto Alajärvellä muuttaa asiakkaiden kulkua
Terveyskeskuksen uusi osa otetaan käyttöön ma 19.3.2018, osa toiminnoista siirtyy myöhemmin.
Ensiapu siirtyy 19.3.2018 lähtien uusiin tiloihin. Asiakkaat tulevat ensiapuun ja kiirevastaanotolle uudesta ensiavun ovesta, ilmoittautuminen on ensiavun kansliassa.
Ensiavun ovesta tulee myös ambulanssiliikenne. Ambulanssin tulee päästä oven eteen. Muuten parkkipaikat, jotka ovat ylätasanteella, on tarkoitettu asiakkaille, jotka tulevat ensiapuun ja kiirevastaanotolle tai päivystävälle hoitajalle.
Normaalille päivävastaanotolle ja hoitajan vastaanotolle klo 8 - 16 välillä tullaan terveyskeskuksen pääovesta. Ilmoittautuminen on
pääoven läheisyydessä.
Myös laboratorioon ja röntgenkuvaukseen tullaan pääovesta päivä aikana.
Osastolle vierailijat tulevat nyt 19.3.2018 lähtien sillanpuoleisesta päätyovesta alhaalta ja sitten raput yläkertaan tai osastolle pääsee
myös käytävän päässä olevalla hissillä.
Työterveyshuolto siirtyy myös 19.3.2018 uusiin tiloihin ensiavun alapuolelle. Työterveyshuollossa on myös tilat työterveyslääkärin
vastaanotolle ja työttömien terveystarkastukseen.
Puheterapeutit siirtyvät uusiin työterveyshuollon tiloihin omiin huoneisiin myöhemmin maaliskuun aikana.
Uuteen työterveyshuoltoon tullaan sillanpuolelta ala-ovesta suoraan, samoin puheterapeutille ja työttömien terveystarkastukseen.
Vaikka uudet tilat otetaan käyttöön, terveyskeskuksen vanhan osan remontointi jatkuu ja huoneita saneerataan. Edelleen on melua
ja rakentamisen tuomaa pölyä ilmassa vielä seuraavat 1,5 vuotta. Asiakkailta ja työntekijöiltä pyydetään kärsivällisyyttä tilanteen
ymmärtämiseksi.

Perusturva tiedottaa…

Voit varata ajan kätevästi netissä!
Järvi-Pohjanmaalla Alajärven terveyskeskuksessa on hoitajan kiireettömässä vastaanotossa otettu käyttöön mahdollisuus
sähköiseen ajanvaraukseen Alajärven alueen asukkaille. Sähköisen ajanvarauksen kautta voit varata hoitajan vastaanotolta 30 min ajan esim. rokotusta, injektiota, korvahuuhtelua, haavahoitoa tms. varten. Jos sinulla on tarve esim. verenpaineen vuosikontrolliin ja haluat hoitosuunnitelman, voit varata 60 min. ajan hoitajan vastaanotolle. Varaa aika pääsääntöisesti oman palvelualueesi vastaanotolle. Palvelualueesi voit tarkistaa tästä. Sähköinen ajanvaraus on mahdollista
tehdä myös diabeteshoitajan vuosikontrolliin. Huomioithan, että olet käynyt verikokeissa ennen vastaanottoa. Lääkärin
määräämään spirometriaan voit varata ajan sähköisesti astmahoitajalta.
Muista kirjata varauksen lisätietoon lyhyesti syy vastaanotolle varaamallesi ajalle. Tieto asiakkaan tekemistä ajanvarauksista ja sen muutoksista tallentuu automaattisesti tietojärjestelmään.
Ohje sähköiseen ajanvaraukseen Hoitajan vastaanotolle
Sähköiseen ajanvaraukseen pääsee kirjautumaan www.hyvis.fi-sivujen kautta. Palvelun kautta voit varata, siirtää, perua
tai tarkistaa vastaanottoajan. Ajanvaraus on mahdollista tehdä myös puhelimitse arkisin klo 8-14 oman palvelualueesi
hoitajan kautta.
Näin käytät palvelua:
Kirjaudu www.hyvis.fi, valitse Etelä-Pohjanmaa

Valitse sähköinen asiointi

Kirjaudu sisään pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella

Hyväksy sähköisen asioinnin sopimus (jos kirjaudut ensimmäistä kertaa) ja täydennä omat tietosi huolellisesti, lisää
matkapuhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi ja valitse herätteet eli miten haluat saada muistutuksen ajanvarauksesta.

Valitse ajanvaraus ja avoimet ajanvarauspalvelut.

Siirry asiointipalveluun

valitse ylävalikosta avoimet palvelut.

Valitse Järvi-Pohjanmaan sairaanhoitajan vastaanotto.

Valitse haluamasi vastaanotto (palvelualueen sairaan-/terveydenhoitaja 30 min tai 60 min, diabeteshoitaja, astmahoitaja)

Siirry varaamaan aika

Ohjelma ehdottaa ensimmäistä vapaata vastaanottoaikaa. Tässä kohtaa et vielä näe kaikkia toimipisteitä.

Valitse: etsi muita vapaita aikoja

Valitse asiointipisteen alasvetovalikosta oikea toimipiste, saat näkyville toimipisteen kaikkien palvelualueiden hoitajien
ajat

Valitse haluamasi päivä kalenterista

valitse oman alueesi vastaanotto

Valitse aika

Lisätietoa ajanvarauksesta: kirjoita lyhyt syy vastaanoton varaamiseen

Valitse haluatko muistutuksen tekstiviestillä tai sähköpostilla (tarkista tietosi!)

Vahvista varaus. Saat varauksesta muistutuksen tekstiviestillä tai sähköpostilla
Sähköisesti varatun ajan peruuttaminen

Voit halutessasi muuttaa tai perua ajanvarauksen osoitteessa www.hyvis.fi

varauksen peruutus tai siirto viimeistään 3 päivää ennen vastaanottoa.

ajanvaraus --> avoimet palvelut

etusivulla näet omat varaukset --> klikkaa varauksen tiedot -->peruuta tai siirrä aika

Maaseututoimi tiedottaa
Maataloustukien haku ja maksut, kevät 2018
Tukioikeuksien siirrot Tarkastakaa päättyvät vuokrasopimukset ja uusikaa sopimukset viimeistään nyt. Tukioikeudet eivät siirry pelkällä vuokrasopimuksella, vaan lisäksi pitää muistaa täyttää tukioikeussiirtolomakkeet
103A ja 103B sekä palauttaa ne maaseututoimelle. Ajoissa palautettujen lomakkeiden siirtopäätökset ehditään
tehdä ennen hakuajan päättymistä, jolloin tilan hallinnassa oleva tukioikeusmäärä on verrattavissa peltopintaalaan.
Tukihaku ja muutokset Tänä keväänä päähakua koskevia muutoksia ei ole paljoa, ainoastaan puutarha ja saneerauskasvien viljelyyn sekä viherryttämisen. Viherryttämisessä kahden kasvin vaatimuksessa (max. 75%)
muutokset koskevat yli 120 hehtaarin tiloja. Vipupalvelusta voi seurata pysyvien nurmien vaikutusta viherryttämiseen.
Ely-keskukselta on haettavissa vielä Luonnonmukaisen tuotannon (Lnro 215) ympäristösopimuksia (Lnro
253,262).
Tukihaku auki jo nyt 15.6. saakka eli heti hakemaan eikä 15. päivä.
Ennen tukihakua on tehtävä lohkojen jaot ja uusien lohkojen perustaminen. Kun maaseutuhallinto on tarkistanut
lohkojen tiedot ja antanut niille tunnukset, voi siirtyä tukihaun tekemiseen Vipu-palvelussa. Tukihakemus kannattaa esitäyttää edellisen vuoden tiedoilla. Hakemusta täyttäessä on hyvä muistaa ympäristökorvauksen lohkokohtaiset toimenpiteet. Lohkokohtaisten toimenpiteiden hyödyntämisellä on mahdollisuus lisätä hehtaari-kohtaista
tuen määrää.
Tukiehdoista muistettavaa Tarkistakaa, että teillä on voimassa oleva viljavuustutkimus ja että lohkokortit ovat
ajan tasalla. Viljelysuunnitelma pitää olla tehtynä ennen kylvöille menoa, viimeistään 15.5. Entistä enemmän
kannatta miettiä mitä kylvää ja minne sadon saa markkinoitua. Tilojen välistä yhteistyötä tehtäessä on hyvä olla
sopimukset valmiina jo tässä vaiheessa. Sopimukset helpottavat yhteistyötä myös jatkossa.
Sadonkorjuuvelvoitetta ei ole, mutta pellolla pitää pystyä tuottamaan seuraavana vuonna markkinakelpoinen
sato. Kerratkaa täydentävät ehdot ja toimikaa niiden mukaan. Täydentävissä ehdoissa on ympäristökorvauksen
lisäksi pientareiden ja suojakaistojen vaatimuksia.
Koulutukset Yhteistyössä ELY- keskuksen kanssa, Alajärven kaupungin valtuustosali 27.4. klo 12.00.
Ilmoittautumiset maaseututoimeen maatalous@alajarvi.fi tai toimistosihteeri Juulia Kuja-Luopa 2412 2272.
Maksuaikataulu kevät 2018
Huhtikuu
Kansalliset kotieläintuet - pohjoinen nautatuki, kuttu- ja uuhituki, sika-ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettu
tuki
vuoden 2017 loppumaksu, maksuprosentti 25 %
vuoden 2018 ennakko, maksuprosentti 75 %
Ympäristösopimukset (2014 – 2020) - maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoito, kosteikon
hoito loppumaksu, maksuprosentti 15 %
Toukokuu
Luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotus - maksuprosentti 100 %
Luonnonmukainen tuotanto
- loppumaksu maksuprosentti 15 %
- kotieläinkorotuksen maksuprosentti 100 %
Kesäkuu
EU:n nautaeläinpalkkiot - loppumaksu maksuprosentti 30 %, ajanjakso 16.9. – 31.12.2017
EU:n lammas -ja vuohipalkkio - uuhipalkkio, kuttupalkkio, teuraskaritsa ja kilipalkkio maksuprosentti 100 %
Perustuki ja viherryttämistuki
Nuoren viljelijän tuki (EU)
Peltokasvipalkkio - loppumaksu, maksuprosentti 5 %
Eläinten hyvinvointikorvaus - loppumaksu, maksuprosentti 50 %
Ympäristökorvaus - loppumaksu, maksuprosentti 15 %
Lisätiedot: Jukka Kuoppala, maaseututoimenjohtaja, p. 044 297 0278, jukka.kuoppala@alajarvi.fi

