KUNTATIEDOTE 2/2018

Vimpelin kunta

Tässä numerossa mm:
Positiivisuudesta elinvoimaa –seminaari
Vimpelissä tapahtuu kesällä
Vapaa-aika: Lakis MTN ja Vimpelin uimakoulu
Asiakaspalautteen käsittely Vimpelin kunnassa
Uudet toimitila, valtuuston kokoukset netti-tv:ssä
Tekninen toimi: rakentajapaketti, Opintien silta,
luvatonrakentaminen ja yleisötilaisuus
Varhaiskasvatus, Perusturva, Kasvu ja elinvoimaa –
seminaari 18.8.2018, Vimpelin Yrittäjät – Vuoden
paikallisyhdistys 2017, Lakaniemi-Pokela-Pyhälahti
Kyläseura ry tiedottaa, Superpesistä, runkosarjan otteluohjelma, Valtuusto hyväksyi vuoden 2017 tilinpäätöksen, Hae korjausavustusta, Vimpelin kunnan
tilinpäätöstietoja vuodelta 2017, Nurkat kuntoon ja
paikat siistiksi, Tiesitkö uusia toimijoita Vimpelissä
Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy, MAVI tiedottaa
Kuntalaiskysely

Toimitus:
Seuraava kuntatiedote ilmestyy elokuussa
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)

Vimpelissä tapahtuu kesällä:
Vimpelin kesämarkkinat Saarikentällä la 14.7. klo 10-16. Paikkojen myynnistä vastaa Vimpelin Veto.
14.7. Illalla Vimpelin kirkossa konsertoi Jippu, tapahtuman järjestävät Vimpelin Yrittäjät & Vimpelin seurakunta.

Sääksjärven markkinat la 28.7. 10-16
Lakaniemi/Pokela/Pyhälahti –kylätapahtuma la 4.8. klo 11-15
Classic ralli, 21-22.7-18, Vimpelin Lakiksella, Lakeharjuntie 98, Meteoriittijärven kraaterin reunalla.
Classic moottoripyörien mäkikisat/ ja kaikkien pyörien näyttely.
Majoitus ja bändejä neljä
Ilmoittautumiset: Jouni Niemelä, puh. nollaviisnolla-5147 128 tai s-postia info(at)gmail.com
Järjestäjänä: Lakis Oy ja MC Crater ry

Asiakaspalautteen käsittely Vimpelin kunnassa
Vimpelin kunnan kuntastrategiassa v. 2017 yhtenä strategisena tavoitteena on mainittu ”Suomen nopeimmat ja joustavimmat kuntapalvelut”.
Tavoitteeseen pääseminen edellyttää hyvää asiakaspalvelua.
Menettelytavat:
1. kirjalliset reklamaatiot, kehittämistoiveet ym.:, saapumispäivä merkitään.
2. viranhaltijan tai työntekijän henkilöön kohdistuva asiakaspalaute:
- esimies käsittelee,
- dokumentoi mahdolliset toimenpiteet ja
- ilmoittaa kirjallisesti palautteen jättäjälle, mihin toimenpiteisiin palaut teen pohjalta on ryhdytty.
Esimiehen tulee asiaa käsitellessään ottaa huomioon työsopimuslain, yksityisyydensuojaa työelämässä koskevan lain, kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain, työsuojelulain sekä työ- ja virkaehtosopimusten säännökset.
3. Vimpelin kunnan palvelutuotteisiin kohdistuva asiakaspalaute:
- toimielin käsittelee (kunnanhallitus tai lautakunta seuraavassa kokouksessa
- dokumentoidaan mahdolliset toimenpiteet asiakaspalautteittain ja
- ote päätöksestä, mihin toimenpiteisiin palautteen pohjalta on ryhdytty
tai ryhdytään, palautteen jättäjälle.
4. asiakaspalaute -lomake valmistellaan kunnan nettisivuille helpottamaan reklamaation tekemistä.
5. suullisia ja nimettömiä asiakaspalautteita ei käsitellä, halutessaan asiakas täyttää asiakaspalautelomakkeen allekirjoituksineen, jolloin hän saa em. kirjallisen vastauksen palautteeseen.
6. jätetyt asiakaspalautteet arkistoidaan ja säilytetään siihen saakka kunnes ne on loppuun käsitelty.

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

Katso valtuuston kokoukset
NETTI TV:stä Nopolanews kanava 1
Kokousaikataulut:
Kunnanhallituksen kokoukset 18.6., 13.8., 27.8, 10.9., 24.9.,
8.10., 22.10., 5.11., 19.11., 26.11., 10.12.
Valtuuston kokoukset 11.6., 3.9., 1.10., 12.11. ja 17.12.

Kunnanvirasto suljettuna kesällä 2.-27.7.2018
Kunnan kuulutukset luettavissa kirjastossa heinäkuulla
[Sijoita lähde tähän.]

Tekninen toimi tiedottaa
Päivystysnumeroon voi ottaa yhteyttä veden ja jäteveden jakelun, kunnan vuokrakiinteistöjen ongelmatilanteissa sekä kadunhoito-ongelmissa arkisin klo 16.00-08.00 ja viikonloppuisin.
Päivystys: 044 465 9712
Rakentajapaketti 1.2.2018 - 31.12.2019 väliselle ajanjaksolle seuraavin ehdoin:
1. Kunta tarjoaa rakennuslupa- sekä vesi- ja viemäriliittymämaksut 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.
Opintien sillan rakentaminen on alkanut. Silta valmistuu elokuussa.
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.
Tekninen lautakunta on päättänyt kokouksessaan 12.6.2018 pitää syksyllä 2018 yleisötilaisuuden,
jossa kerrotaan kuntalaisille tiekunnan järjestäytymisestä sekä avustetaan järjestäytymisen toteutuksessa. Tiekuntien järjestäytyminen helpottaa kuntaa avustuksien kohdentamisessa kaikkiin tiekuntiin
tasapuolisesti.
Lisäksi lautakunta päätti seuraavat yksityisteiden avustus periaatteet:
1. Avustetaan lumenaurauksessa yli 200 metrin pituisia yksityisteitä.
2. Laskua vastaan kunta osallistuu 50 %:lla teiden hiekoitukseen.
3. Lanausta tehdään tarvittaessa pari kertaa vuodessa.
4. Tien suolauksesta sovitaan erikseen tapauskohtaisesti.
Päätös kokonaisuudessaan luettavissa kunnan kotisivuilla kunta ja päätöksen teko – teknisen lautakunnan pöytäkirjat

Varhaiskasvatus

Koulut alkavat 14.8. ja esikoulut 16.8.

Varhaiskasvatustoimisto suljettuna 29.6., 5.-6.7. ja 16.-17.7.
Ajalla 25.6.-5.8.2018 yhteydenotot puh. 040-1264 011 tai varhaiskasvatus.palveluohjaus@alajarvi.fi
Varhaiskasvatuspaikkaa haetaan sähköisellä hakulomakkeella, lomake löytyy Vimpelin kunnan kotisivuilta
kohdasta Varhaiskasvatus ja opetus.
[Sijoita lähde tähän.]

Perusturva tiedottaa:
Vimpelin terveysasema ja laboratorio on suljettu 2.-29.7.2018.
Järvi-Pohjanmaan työterveyshuollossa (Alajärvi, Vimpeli) on 1.6.2018 alkaen käytössä vain yksi puhelinnumero (takaisinsoittojärjestelmä). Ajanvaraus ja neuvonta ma-pe klo 8-10 p. (06) 2412 7732
Lääkäripäivystys ja hoitajapäivystys
Ensiapu, päivystys ja kiirevastaanotto Alajärven terveyskeskuksessa, Lääkärintie 1, 62900 Alajärvi
Jos sairastut - mistä apu?
Alajärven terveyskeskuksessa päivystys toimii arkisin klo 8-16, puh. (06) 2412 7700.
Alajärven terveyskeskuksessa kiirevastaanotto toimii arkisin klo 16-20
kiirevastaanotto toimii myös lauantaisin, sunnuntaisin, aattoina ja arkipyhinä klo 10-18,
puh. (06) 2412 7700.
Päivystys Etelä-Pohjanmaan keskussairaalassa Seinäjoella (Y-talo), Koskenalantie 18, 60220 Seinäjoki.
Arkisin klo 16-08 sekä lauantaisin, sunnuntaisin, aattoina ja arkipyhinä koko vuorokauden, puh. (06) 415
4555.
JOS TARVITSET AMBULANSSIA, SOITA HÄLYTYSKESKUKSEEN puh. 112
Ohjeita sairasauton tilaajalle: Kuka soittaa ja mistä (puhelinnumero), lyhyt selvitys sairauden tai onnettomuuden laadusta, loukkaantuneiden määrä, tarkka selvitys missä tapahtumapaikka sijaitsee
[Sijoita lähde tähän.]

Vimpelin Yrittäjät – Vuoden paikallisyhdistys 2017
Vimpelissä keskitytään positiivisuuteen
Vimpelin Yrittäjät antaa Vimpelin positiivisimmalle henkilölle kunniamaininnan. Palkitseminen tapahtuu kesämarkkinoilla Saarikentällä 14.7. osana markkinaohjelmaa.
– Tarkoitus on äänestää koko kylän keskuudesta positiivisin henkilö. Äänestää saa juhannuksen jälkeen kahden viikon ajan vimpeliläisissä kauppaliikkeissä tai muissa palveluliikkeissä. Kauppiaat ja keskustan toimijat
saavat halutessaan pystyttää ”äänestyspisteen” omiin tiloihin. Omaa suosikkia saa äänestää, mutta oma ehdotus pitää perustella, jotta se voidaan ottaa huomioon äänten laskennassa, kertoo VImpelin Yrittäjien puheenjohtaja Susanna Korkiatupa.
Kriteerejä Valittava henkilö voi olla virkamies, luottamushenkilö tai tavallinen kuntalainen. Vimpelin positiivisin on henkilö, joka valovoimaisuudellaan ja positiivisuudellaan kannustaa muita, hän ei puhu pahaa eikä
korosta negatiivisuutta, hän on ystävällinen ja lämmin henkilö, joka ajaa yhteistä hyvää, kunnan elinvoimaa
ja kehittämistä sekä iloisuutta ja uudistumiskykyä. Kunniamaininta voidaan antaa myös erityisen hyvästä ja
positiivisesta asiasta, tapahtumasta tms. jonka syntymiseen henkilö on vaikuttanut ratkaisevasti.
Positiivisuuden taustalla
Vimpelin Yrittäjät valittiin alkuvuonna Vuoden paikallisyhdistykseksi. Yhdistys on tehnyt valtavasti töitä,
nostaakseen positiivisesti pientä kuntaa ja sen yritystoimintaa sekä tapahtumia esille. Tässä on onnistuttu
yhteen hiileen puhaltamalla. Lisäksi Vimpelin kunta sai Suomen Yrittäjien Elinkeinopoliittisessa mittaristossa
2018 positiivista näkyvyyttä. Vimpeli mainittiin 10 parhaan joukossa elinkeinopolitiikkaa merkittävästi
parantaneiden kuntien joukossa.
– Tämä oli jälleen yksi upea, positiivinen näkökulma ja iloinen asia, jota ei pidä jättää huomiotta. Nyt Vimpelissä on huippudraivi päällä, mutta kaiken arkisen kiireen keskellä joskus unohtuvat nämä kaikki hyvät asiat,
mitä meillä on. Toisinaan käy niin, että keskusteluihin nousevat pelkästään negatiiviset näkökulmat. Positiivisuutta korostamalla saamme varmasti aikaan enemmän ja hyvät asiat saavat edelleen kasvaa, Korkiatupa
toteaa.
Lisätietoja ja haastattelupyynnöt: Vimpelin Yrittäjien puheenjohtaja Susanna Korkiatupa+358445896234
vimpelin@yrittajat.fi
www.vimpelinyrittajat.fi
Seuraa meitä Facessa.

Lakiksen kesätapahtuma
lauantaina 4.8.2018 klo 11-15
Teemana lähiruoka ja kädentaito.
Tarjolla mm. lihaa, kalaa, hunajaa, uusia perunoita, mansikoita, mausteita,
hopeakoruja, kyläkirjaa, Pesis-kirjaa ym.

Lakaniemi-Pokela-Pyhälahti Kyläseura ry tiedottaa:
Katajalahden venesatamassa vielä muutama venepaikka vapaana.
Venepaikan hinta 80 €/vuosi. Tiedusteluihin vastaa Kullervo Kataja, puh. 040 512 2359

Superpesistä, runkosarjan otteluohjelma:
ti 19.6.
Kouvola-ViVe klo 18
ti 26.6.
Kankaanpää-ViVe klo 18
to 28.6. ViVe-Kankaanpää klo 18
ke 4.7.
ViVe-Sotkamo klo 18
la 7.7.
Koskenkorva-ViVe klo 15
to 12.7. ViVe-Alajärvi klo 18
su 15.7 ViVe-Imatra klo 16
+ runkosarjan jatkosarja

ti 17.7.
to 19.7.
su 22.7
ti 24.7
to 26.7.
su 29.7

ViVe-Hyvinkää klo 18
Hamina-ViVe klo 18
ViVe-Pattijoki klo 16
Oulu-ViVe klo 18
ViVe-Kitee klo 18
Seinäjoki-ViVe klo 17

Vimpelin kunta isännöi peliä su 22.7. klo 16.00 Vive – Pattijoki

Hae korjausavustusta!
ASUNTOJEN KORJAUSAVUSTUKSET
Avustusta voi saada vähintään 65-vuotta täyttänyt tai vammainen henkilö ympärivuotisessa käytössä olevan kodin korjauksiin, jotka mahdollistavat kotona asumisen.
50% korjauskustannuksista (erityisestä syystä 70% ) Huom. Avustuksessa tulo- ja varallisuusrajat
HISSI- JA ESTEETTÖMYYSAVUSTUKSET
Yhteisölle (esim. asunto-osakeyhtiö) kerrostalon jälkiasennushissin rakentamiseen ja/tai esteettömyyskorjauksiin 45% korjauskustannuksista
Miten haen? ARAn verkkoasioinnin kautta tai paperihakemuksella korjausavustus.ara@ara.fi, puh.
029 525 0818
Palvelemme ti–to klo 9–15 (heinäkuussa ti–ke)
Asunnon korjauksia ei saa aloittaa ennen avustuspäätöksen saamista

Valtuusto hyväksyi vuoden 2017 tilinpäätöksen
Vimpelin kunnan organisaatiorakenne muuttui 1.1.2017 alkaen. Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alue purkautui vuoden 2016 lopussa Soinin kunnan irtautuessa yhteistoiminta-alueesta. Tekninen toimi ja liikuntapaikkojen hoito siirtyivät
takaisin Vimpelin kunnan omaan organisaatioon, Alajärven kaupunki tuottaa sivistys-, varhaiskasvatus- ja vapaa-ajan
palvelut Vimpelin kunnalle ostopalvelusopimuksella. Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunta tuottaa perusturvan palvelut Vimpelin kunnalle, vastuukuntana Alajärven kaupunki. Alajärven kaupunki tuottaa edelleen maaseututoimen palvelut Vimpelin kunnalle ja Vimpelin kunta tuottaa ympäristötoimen palvelut Alajärven kaupungille.
Kuntavaalit järjestettiin huhtikuussa 2017. Uudet kunnanvaltuutetut aloittivat toimikautensa 1.6.2017 ja kesäkuussa
valtuusto valitsi muut toimielimet kunnan hallinto-organisaatioon. Kuntalaki tuli kaikilta osin voimaan 1.6.2017 ja sen
mukaisesti uusittiin myös kunnan säännöt ja ohjeet, joista tärkeimpinä hallintosääntö, konserniohje ja sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje.
Palvelujen uudelleen organisointi toi haasteita Vimpelin kunnan talousarvion laadintaan vuodelle 2017 erityisesti teknisen toimen käyttötalouden sekä investointien osalta. Vuoden 2017 lopulla kunnanvaltuusto hyväksyi määrärahamuutoksia investointiosaan ja myös teknisen toimen käyttötalousosan menoihin - kiinteistöjen kunnossapitoon, varhe-maksuihin, työterveyshuoltoon ja vesi- ja viemärilaitoksen käyttömenot – ei talousarvioon varattu määräraha riittänyt osin
yllättävistä menoeristä johtuen.
Vimpelin kunnan ja kuntakonsernin tilinpäätöksen tuloslaskelma ei ole toimintatuottojen eikä toimintakulujen osalta
vertailukelpoinen vuoden 2016 tilinpäätöksen tuloslaskelman vastaavien tietojen osalta palvelujen organisointimuutoksesta johtuen.
Vuoden 2017 henkilöstömäärä oli 42,5, kun se vuonna 2016 lopussa oli 10 työntekijää. Henkilöstökulut eivät siten ole
tuloslaskelmassa vertailukelpoiset.
Vimpelin kunnan talous vahvistui edelleen vuonna 2017. Tilikauden tulos poistojen jälkeen oli +961.529,27 euroa.
Toimintatuottoja vuonna 2017 Vimpelin kunnalle kertyi yhteensä 4.019.879,47 euroa (ulk. ja sis.) Vuonna 2017 toimintakulut olivat -20.931.687,43 euroa (ulk. ja sis.). Toimintakate vuonna 2017 oli -16.911.807,96 euroa. Vimpelin kunnan
verotulot pysyivät lähes ennallaan v. 2017 ja olivat 10.642.317,91. Valtionosuudet vuonna 2017 olivat 8.129.709,00
euroa ollen 97.425 euroa vähemmän kuin vuonna 2016.
Vimpelin kunnan lainakantaa on pystytty lyhentämään sekä pitkäaikaisten että lyhytaikaisten lainojen osalta. Vuoden
2017 aikana lyhytaikaisia lainojen määrä väheni yhteensä 0,5 miljoonan euron arvosta. Pitkäaikaisia lainoja maksettiin
v. 2017 yhteensä 565.134 euroa.
Johtavien viranhaltijoiden vaihtuvuus vuoden aikana, henkilöstövoimavarojen riittämättömyys ja varahenkilöjärjestelmän puuttuminen sekä tehtäväkuvien kehittämisen tarve olivat selkeitä toiminnallisia riskitekijöitä, jotka näkyivät osin
henkilöstön uupumisena vuoden 2017 aikana. Uusrekrytoinnin, väliaikaisjärjestelyjen sekä henkilöstön ja luottamushenkilöstön yhteisin ponnisteluin kunnan toiminta ja päätöksenteko eivät kuitenkaan vaarantuneet. Kunnan oma organisaatiorakenne, toimivaltajako ja ohjeistus sekä tehtäväkuvat ja varahenkilöjärjestelmä tulee kuitenkin selkeyttää vuoden 2018 aikana.
Tulevaisuuden suunnitteluun antaa lisämahdollisuuksia kunnan vahvistuva talous. Kolmas peräkkäinen vuosi, jolloin
kunta tekee ylijäämäisen tuloksen, on tulevaisuuden näkymien kannalta erinomainen asia. Tulos on saavutettu sekä
koko julkisen talouden piristymisen että kunnan palvelutuotantoon tehtyjen muutosten kautta. Taseessa ollut alijäämä
710.776,92 euroa saatiin katettua kokonaan vuoden 2017 tilinpäätöksessä.
Edellä mainittujen tietojen ja ennusteiden sekä Vimpelin kunnan vuoden 2017 tilinpäätöksen ja vuoden 2018 talousarvion että vuosille 2019 – 2020 laaditun taloussuunnitelman valossa, voidaan arvioida tulevaa kehitystä positiivisesti
niin, että vähitellen kunnan elinvoiman ja kuntalaisten hyvinvoinnin kehittämiseen voidaan osoittaa maltillisesti lisää
resurssia.
Kiitämme kunnan luottamushenkilöitä, kaikkia hallintokuntia ja kunnan koko henkilöstöä yhdessä ja erikseen rakentavasta ja tuloksellisesta yhteistyöstä tilinpäätösvuodelta 2017.

Timo Kärkkäinen

Seija Kinnunen

kunnanjohtaja

hallinto- ja talousjohtaja

Nurkat kuntoon ja paikat siistiksi!
Vimpelin kunta järjestää tulevana syksynä leikkimielisen kilpailun, jossa kuntalaiset voivat kilvoitella keskenään siitä, kenellä on siistein ympäristö. Kisaan voi osallistua joko yksittäinen kuntalainen, tai sitten useamman kuntalaisen (esim.
naapuruston, taloyhtiön, joukkueen tms.) ryhmittymä. Ideana on, että viihtyisyyttä ja siisteyttä parantavilla toimenpiteillä saamme Vimpelistä siistin ja viihtyisän kokonaisuuden.
Koska kyseessä on kilpailu, niin tottahan kilpailussa täytyy myös palkita. Ja nyt ei palkitakaan ihan pienesti! Kilpailu on
jaettu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa palkitaan se yksilö tai ryhmittymä, joka saa aikaan parhaan muutoksen.
Toisessa osassa palkitaan se yksilö tai ryhmittymä, kenen työllä on saatu aikaan paras kokonaisuus. Palkinto on tuhansia
euroja, jako tarkentuu syksymmällä.
Palkittavat päättää kilpailun ideoinut kehittämistoimikunta ja antaa samalla myös vinkin, että mitä laajempaa aluetta
muutos koskee, sitä paremmat mahdollisuudet on menestyä. Ja alueen laajuushan on helposti verrannollinen tekeviin
käsipareihin, joten yhteisöllisyys ja osallistuminen kannattaa!
Palkinto maksetaan rahana, joten kilpailuun osallistuva(t) voi(vat) itse päättää miten palkintonsa käyttää.
Käytännössä kilpailuun osallistutaan siten, että kukin yksilö tai ryhmittymä ilmoittautuu kilpailuun sähköpostitse. Ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitetaan kilpailuun osallistuvien nimet ja alue minkä aikoo laittaa kuntoon. Lisäksi osallistuja ottaa valokuvan tai videon siistimistään alueista ennen ja jälkeen siistimisen, ja toimittaa dokumentit sähköpostitse osoitteeseen vimpelin.kunta@vimpeli.fi. Lopuksi ilmoittautuja kertoo, mihin aikoo voittaessaan palkintorahat
käyttää (esim. yksilö etelän matkaan, naapurusto postilaatikkotelineiden uusimiseen, taloyhtiö grillipaikan rakentamiseen, joukkue välinehankintoihin tms.) Mikäli useampi osallistuja ilmoittautuu siistimään saman alueen, niin nopeat
syövät hitaat. Tästä syystä tekemisen dokumentointi on tärkeässä roolissa.
Kilpailu järjestetään 1.-30.9.2018 ja voittajat julkistetaan 20.10. mennessä.
-KehittämistoimikuntaJuho, Matti, Soile, Susanna, Terhi & Timo

Tiesitkö uusia toimijoita Vimpelissä:
LH Auto Oy, Ajo-opetus Harju Oy, Vuokrakirppis Onni, Siivous ja Kiinteistöhuolto Lindholm,
Yliahtela Oy, Hietoja-Painting & Detailing, Anne Elisan Kotiapu, Maalaus M. Rannisto Oy,
Tmi Kaikkea Hyvää, Järviseudun Nuohous- ja Peltityö Oy (Lähde: www.finder.fi).

JPYP:n toiminta v. 2017 pähkinänkuoressa
Asiakaskontaktit
Yrityspalvelutoiminnan asiakaskontaktien määrä koko yhtiön toiminta-alueella oli kaikkiaan 510 kpl. Näistä uusia asiakaskontakteja
oli 98 kpl. Useimmat kontaktit koskivat toimivien yritysten neuvontaa sekä toimitiloihin liittyviä selvityksiä. Yritysten toimintaa
edistäviä koulutus- ja kehittämistilaisuuksia järjestettiin yhteensä 25 kpl ja matkoja 9 kpl yhteistyössä kehittämishankkeiden ja
muiden toimijoiden kanssa. Osakasyritysten kehittämistoimet ja käynnistyneet investoinnit muodostuivat poikkeuksellisen korkeiksi yhtiön toiminta-alueella. Käynnissä on poikkeuksellisen laaja kehittämisen vaihe.
Yritysten perustanta ja yritystuet
Yrityksiä perustettiin v. 2017 yhtiön toiminta-alueella yht. 77 kpl, joista Vimpeliin 13 kpl. Työ- ja elinkeinoministeriö myönsi kehittämisavustuksia Vimpeliin yhteensä 46.000 €. Maaseuturahaston kautta kanavoitui Vimpeliin erilaisia yritystukia yhteensä 141.604
€.
Yleiset kehittämishankkeet
Vuoden 2017 aikana oli käynnissä viisi kehittämishanketta, jotka kohdistuivat teollisuuden, yritysten innovaatiotoiminnan, aluemarkkinoinnin, kiertotalouden ja kuntien elinvoiman kehittämiseen. CESME-kiertotaloushanke on yhtiön ensimmäinen kansainvälinen kehittämishanke, jonka koordinaattorina toimii tanskalainen kehitysyhtiö. Elinvoimaa kuntiin-hanke käynnistyi vuoden
2017 lopulla, jonka tavoitteena on maakuntauudistuksen jälkeinen kuntien elinvoimaisuuden kehittäminen.

Talous
Yhtiön talous säilyi vakaalla pohjalla myös vuonna 2017. Perustoiminnan liikevaihto oli 399.180 €. Hanketoiminnan kokonaistuotto oli 292.616 €. Aluemarkkinoinnin kustannukset olivat kokonaisuudessaan 22.292 €. Vuoden 2017 kokonaistuotoiksi ja rahoitukseksi muodostui 691.795 €. Toimintavuoden tulos oli voitollinen 31.803 €.
Tarkemmat tiedot yhtiön toiminnasta löytyvät yhtiön kotisivuilta www.jpyp.fi/yritysesittely/vuosikertomukset . Lisätietoja antaa Vesa Alanko-Luopa, p. 044 4659 380.
MAVI tiedottaa:
Peltotukien valvonnat alkavat maatiloilla
11.6.2018
Viljelijätukia hakevista maatiloista valvotaan vuosittain vähintään 5 prosenttia. Eläinvalvonnat ovat alkaneet jo vuoden alussa. Päätukihaun päätyttyä kesäkuun puolivälissä ELY-keskusten tarkastajat aloittavat peltovalvonnat, jotka
kohdistuvat tänä vuonna noin 2 500 maatilalle. Tilat valitaan valvontaan keskitetysti Maaseutuvirastossa satunnaisen
tai painotetun otannan perusteella.
Peltovalvonnassa maatilalla tarkastetaan muun muassa kaikkien kasvulohkojen pinta-alat, viljelykasvit, viljelytapa ja
tukiehtojen noudattaminen. Viljelijä voi valmistautua valvontaan ja jouduttaa sitä varmistamalla, että kaikki tarvittavat
asiakirjat ovat saatavilla ja tiedot ovat ajan tasalla. Valvonnassa tarkastettavista asiakirjoista on listaus mavi.fi-sivustolla.
Valvonnan jälkeen tilalle lähetetään yhteenveto valvontahavainnoista ja mittaustuloksista. Lopullisen valvonnan tuloksen ja sen mahdollisen vaikutuksen maksettaviin tukiin viljelijä näkee tukipäätöksestä. Paikalla tehtävät tilavalvonnat ja hallinnolliset valvonnat on säädösten mukaan tehtävä ennen kuin tuet voidaan maksaa. ELY-keskusten tavoitteena on saada kaikki vuoden 2018 tilavalvonnat valmiiksi marraskuun puoliväliin mennessä.
Mitä tehdä kasvustoille kuivan kevään jälkeen?
8.6.2018
Lämpimän ja sateettoman toukokuun vuoksi viljelykasvit kärsivät kuivuudesta. Maataloustukien saamisen ehtona on
hyvän maatalouskäytännön mukainen viljely myös siinä tapauksessa, jos kuivuus on tuhonnut kasvuston.
Viljelijät voivat hakea vuoden 2018 maataloustukia ja ilmoittaa lohkoilla viljeltävät kasvit verkkoasiointipalvelu Vipussa 15.6.2018 asti. Tukihakemuksessa ilmoitetut kasvit on kylvettävä tai istutettava viimeistään 30.6.2018. Jos
viljely on hyvän maatalouskäytännön mukaista, kuivuuden tuhoamaa kasvustoa ei tarvitse yleensä kylvää uudelleen.
Maaseutuviraston verkkosivustolle on koottu ohjeistusta ympäristönurmien ja viherkesannon taloudellisesta hyödyntämisestä kasvukauden aikana. Viljelijät voivat hyödyntää nurmia taloudellisesti tietyin ehdoin koko kasvukauden
ajan. Poikkeuksena ovat viherryttämistuen ekologisen alan kesannot.
Ohjeistusta on saatavilla myös kylvövelvoitteista, ilmoitetuin kasvin muuttamisesta ja maataloustukien perumisesta.
Viljelijätukien loppuosat maksetaan maatiloille kesäkuussa
1.6.2018 Maaseutuvirasto maksaa vuonna 2017 haettujen viljelijätukien loppuosat kesäkuun aikana. Viljelijöille maksetaan 14.6. lähtien lammas- ja vuohipalkkio, EU:n nautaeläinpalkkiot 16.9. ja 31.12. väliseltä ajalta sekä loppuosat
eläinten hyvinvointikorvauksesta (noin 50 %), perustuesta (noin 5 %), viherryttämistuesta (noin 5 %), nuoren viljelijän
EU-tuesta (noin 5 %) ja peltokasvipalkkiosta (noin 5 %).
20.6. alkaen maksuun tulevat ympäristökorvauksen sekä kurki-, hanhi- ja joutsenpellot -ympäristösopimuksen loppuosat. Loppumaksujen osuus on noin 15 prosenttia maksettavasta korvauksesta.
Katso lisää www.mavi.fi / tiedotteet

KUNTALAISKYSELY
Kuntalaisille varataan tilaisuus sanoa mielipiteensä kunnan ylläpitämistä leikkikentistä,
niiden kehittämisideoista sekä mahdollisista poistettavista kentistä. Ehdotukset elokuun
2018 loppuun saakka kunnan sähköpostiin vimpelin.kunta@vimpeli.fi tai kunnan facebook -sivuille. Valmistuva kehittämissuunnitelma annetaan hallitukselle ja valtuustolle
tiedoksi.

