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Tässä numerossa mm: 
Vimpelin kunta hakee kunnanjohtajaa 

ja Vimpelissä valmistettuja tuotteita 

Kiinteistö Oy Rentolankartano 

Syysloma 

Vesimittarilukemat  

Tekninen toimi  

Vapaa-aikatoimi 

Ohjaamo palvelupiste 

Starttipaja nuorille 

4H-yhdistys Vimpeli / kerhot 

Sosiaali- ja perhepalvelut 

Arja Havakan konsertti 

Järviseudun Selkäyhdistys ry 

Vimpelin Yrittäjät 

Kela 

Etsivä nuorisotyö 

Toimitus: 
Seuraava kuntatiedote ilmestyy joulukuussa 
Julkaisija: Vimpelin kunta 

Aineiston lähetys: riitta.bergbacka@vimpeli.fi 

Painopaikka: Painolampi Ky 

Tiedotteen kehitysehdotuksia otetaan vastaan 
[Sijoita lähde tähän.] 

VIMPELIN KUNTA HAKEE Vimpelissä valmistettuja vimpeliläisiä tuotteita, joita voisi 

lahjoittaa/viedä kunta-/liikelahjana eri tilanteissa. 
Tuotteen tarkoitus on kuvastaa vimpeliläisyyttä, esim. luontoa, urheilua, kulttuuria, teollisuutta,  
historiaa, jotta sen saajalle jäisi myönteinen mielikuva ja muisto Vimpelin kunnasta. 
Tuotteen tulisi olla helposti mukaan otettava ja luovutettava. Tuotteita voisi olla yksi tai useampi. 

  Olemme kiinnostuneet myös pienistä eristä, kun tuote vain kuvastaa Vimpeliä. 
Tule käymään ja tuo tuote näytille tai jos tiedät sopivan tuotteen valmistajan, kerro siitä meille. 
Lähetä kuva tuotteesta vimpelin.kunta@vimpeli.fi tai soita Riitta Bergbackalle 040 172 2577 
 
 

Katso valtuuston kokoukset  

NETTI TV:stä Nopolanews kanava 1 
Kokousaikataulut: 

         Kunnanhallituksen kokoukset   

             22.10., 5.11., 19.11., 26.11., 10.12. 

            Valtuuston kokoukset 12.11. ja 7.12  

Kiinteistö Oy Rentolankartano  
Asuntotoimisto avoinna ma -pe klo 09.00 - 15.00. Toimisto sijaitsee kunnanvirastossa. Kiinteistö-

sihteeri Mari Yliahtela, puh. (0400) 291 181 tai  

mari.yliahtela@vimpeli.fi Lisätietoja vapaista vuokra-asunnoista saat toimistolta.  

Kiinteistönhoitajan tavoittaa arkisin klo 8.00-16.00 (pe 8-14) puh. 044 465 9702 

Tekninen toimi vastaa Kiinteistö Oy Rentolankartanon isännöinnistä,  

päivystysnumero on 044 465 9712 

VIMPELIN KUNTA HAKEE KUNNANJOHTAJAA 

Kelpoisuusehtona virkaan on korkeakoulututkinto. Hakemukset pyydetään lähettämään  

ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekry-järjestelmän kautta www.kuntarekry.fi. 

Ilmoitus kokonaisuudessaan kunnan kotisivuilla www.vimpeli.fi 

mailto:riitta.bergbacka@vimpeli.fi
mailto:vimpelin.kunta@vimpeli.fi
mailto:mari.yliahtela@vimpeli.fi
http://www.kuntarekry.fi/


Kevyenliikenteen silta sai nimen Kaarisilta 

Vimpelin kunta kiittää juhliin osallistujia 

 

  

Tekninen toimi  
Kunta tiedustelee löytyykö satunnaisia, lyhytaikaisia laitoshuoltajan sairausloman tai lomansi-

jaisia, jotka voisivat tulla töihin lyhyellä varoitusajalla. Yhteydenotot Marja-Leena Laakso, puh 040-

773 5773, sähköpostilla marja-leena.laakso@vimpeli.fi tai ilmoittautumiset kuntarekry.fi 22.10. alkaen. 

------------ 
Kunta vastaanottaa lehtiä ja risuja kunnan maakaatopaikalle ke 17.10 ja 24.10 klo 15.00-
18.00. Paikka sijaitsee vanhan kaatopaikan tienvarressa olevalla ns. peltikaatopaikalla. Paikalle 
opasteet ja paikalla vastaanottaja. Muina aikoina paikka on suljettu.  

------------ 
Tarjouspyyntö / lumen auraus ja liukkauden torjunta talvikausille 2018-2020 Vimpelin kun-

nan tekninen toimi pyytää tarjousta lumen aurauksesta sekä liukkauden torjunnasta talvikausina 

2018–2020 kunnan kunnossapitämiltä kaava-/yksityisteiltä ja kunnan kiinteistöjen piha-alueista. 

Yksityiskohtaisia tarjouspyyntöasiakirjoja sekä lomakkeita, joille tarjoukset on laadittava, saa 

kunnan teknisestä toimistosta kello 8.00 – 15.30.  

Tarjoukset tulee jättää Vimpelin kunnan tekniseen toimistoon 15.10.2018 kello 12.00 mennessä. 

Osoite: Patruunantie 15 62800 VIMPELI. Kuoreen merkintä ”Talvikunnossapito”  
Lisätietoja antaa kiinteistönhuotoesimies Yrjö Koivukoski puh. 044 4659 775 ja 

tekninen johtaja Ville Karjalainen puh. 040 6517 191 

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

mailto:marja-leena.laakso@vimpeli.fi


Vapaa-aika tiedottaa 

Löydät meidät myös  

facebookista: Vimpelin 

liikuntapalvelut 

KUNTOSALIN KÄYTTÖHINNAT 

(eläkeläiset, opiskelijat, työttömät) 

Kertakäynti......................................4,50 € 

10-kerran kortti...............................35 € (17,5 €) 

25-kerran kortti.............................. 70 € (35 €) 

50-kerran kortti ............................. 120 € (60€) 

100-kerran kortti ........................... 190 € (95€) 

½-vuoden kortti............................. 120 € (50 €) 

Vuosikortti...................................... 190 € ( 95 €) 

Alle 14 v huoltajan tai ohjaajan seurassa 

Alennetut maksut eivät koske ryhmävuoroja. 

Alennetut maksut: eläkeläiset, työttömät, opiskelijat -50% 

NÄIN HANKIT ITSELLESI VIMPELIN LIIKUNTA-

HALLIN KUNTOSALIKORTIN; 

soittele, tekstaile n:oon 044-465 9490 tai lähetä  

sähköposti ari.takala@vimpeli.fi ilmoita seuraavat tiedot: Nimi - osoite - millainen kortti - puhelinnumero.  Näin Sinulle 

järjestetään pienellä viiveellä oma Kuntosalikortti. Maksut laskutetaan.  

 

 

 

Koko vuoden kävelykampanja  

1.1-31.12.  

Tavoite: KÄVELYKANDIKSI pääsee 750 km:n käve-

lyllä - KÄVELYMAISTERIKSI 1 500 km:n kävelyllä ja 

PRIMUSMAISTERIKSI 3 000 km:n kävelyllä. 

Kilometrit merkitään henkilökohtaiseen vih-

koon/suorituskorttiin. 

Saavutetut kilometrit ilmoitetaan vapaa-aikatoi-

mistoon kampanjan päädyttyä. 
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Starttipaja on suunnattu Alajärven ja Vimpelin 15–25 -vuotiaille 

nuorille, jotka ovat ilman työ- tai koulutuspaikkaa ja tarvitsevat tukea 

arjenhallintaan sekä tulevaisuuden suunnitelmien tekemiseen.  

 

Valmennusjaksot 

ovat kestoltaan 

3kk, kokoontumi-

nen joko neljänä 

päivänä viikossa 

(4-5h/pvä), ker-

ran viikossa 

(4h/pvä) tai sopi-

muksen mukaan. 

 

Pääpaino on sosiaalisen vahvistumisen tukemisessa, arjenhallinnan kehittymisessä sekä työ- ja koulutusval-

miuksien edistämisessä. Starttipajan toiminnan keskiössä ovat nuorten toiveet ja tarpeet sekä yksilö- ja ryhmä-

valmennus. Yksilöllisiä tavoitteita tuetaan henkilökohtaisilla valmennussuunnitelmilla.  

 

Ohjautuminen nuorten starttijaksoille tapahtuu TE-palvelujen tai sosiaalitoimen kautta, useimmiten 

 kuntouttavan työtoiminnan lähetteellä. 

Lisätietoja: Starttipaja Laituri  

Hankekoordinaattori Heidi Ylinen         040 351 5785  

Yksilövalmentaja Maarit Korkia-aho     040 352 2262 

starttipaja@alajarvi.fi 

  

Uusi palvelu avautuu nuorille  
Ohjaamo on nuorten alle 30-vuotiaiden matalan kynnyksen palvelupiste, joka tar-

joaa tietoa, neuvontaa ja ohjausta monialaisesti. Ohjaamo rakentuu eri hallinnon-

alojen peruspalveluista ja laajasta yhteistyöverkostosta. Ohjaamon avoin toiminta-

malli kannustaa nuoria ottamaan yhteyttä oman tilanteensa selvittämiseksi myös 

ilman lähettävää yhteistyötahoa. Ohjaamo tukee erityisesti nivelvaiheissa olevia 

nuoria ja edistää koulutukseen ja työelämään kiinnittymistä. Nuorten yksilölliset ti-

lanteet huomioiden Ohjaamon tarjoama ohjaus ja tuki voi sisältää monia eri vai-

heita ja muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. Tavoitteena on nuo-

ren pääsy opinto- tai työllistymispolulle ja polulla pärjääminen. 

Etelä – Pohjanmaa Ohjaamo Alajärvi – Vimpeli avautuu 25.10.2018 Alajärvellä 

osoitteessa  

Kirkkokatu 1 62900, puhelin 040 626 6833, sähköposti: ohjaamo@alajarvi.fi 

NUORTEN STARTTIJAKSO 10  KESTO 3KK      

20.8.2018 - 18.11.2018        Ma-To klo 09.00-13.00 Alajärvi, Nuorisovintti

NUORTEN STARTTIJAKSO 11       KESTO 3KK 

26.11.2018 - 24.2.2019          Ma-To klo 9.00-14.00 Alajärvi, Nuorisovintti

mailto:ohjaamo@alajarvi.fi


Sosiaali- ja perhepalvelut 
Järvi-Pohjanmaan sosiaali- ja perhepalveluihin kuuluvat aikuissosiaalityö, aikuisten psykososiaali-

setpalvelut (mielenterveys- ja päihdetyö), perhepalvelut (lastensuojelu, perhetyö ja perheneuvola) ja 

vammaispalvelut 

Sosiaalipalveluja toteuttavat ammattilaiset tukevat, neuvovat ja auttavat kuntalaisia elämän erilaisissa 

sosiaalisissa ja taloudellisissa tilanteissa. Ne edistävät yksittäisen henkilön, perheen sekä yhteisön so-

siaalista turvallisuutta ja toimintakykyä. Palveluja voidaan toteuttaa moniammatillisesti yksilön tai per-

heen tarpeista riippuen. Sosiaalityö ja sosiaaliohjaus sisältävät tilannekartoituksen tekemisen, ohjausta 

ja tukitoimien järjestämistä. 

Yhteydenotot ja ajanvaraukset puhelimitse 
Sosiaalityön neuvonta ja ajanvaraus p. 06 2412 2525 (ma-pe klo 9-11 ja 12–14) 

Toimipisteet: (avoinna ajanvarauksella) 
Alajärven sosiaalitoimisto: Alvar Aallon tie 2, 62900 Alajärvi 
Vimpelin toimipiste: Patruunantie 15, 62800 Vimpeli 

Lapsiperheiden kotipalvelun tarkoituksena on vahvistaa perheiden hyvinvointia ja tukea perheiden 
omaa selviytymistä erilaisissa elämäntilanteissa. 
Lapsiperheiden kotipalvelu on tilapäistä, lyhytaikaista ja maksullista.  
 
PALVELUA VOI SAADA ESIMERKIKSI SEURAAVISSA TILANTEISSA: 

 Lapsen tai vanhemman sairastumisesta johtuva lyhytaikainen avuntarve 
 Välttämätön asiointikäynti esimerkiksi sairaalassa 
 Monikkoperhe (perheeseen syntyy kaksi tai useampi lapsi) 
 Perheen kriisi tai vaikea elämäntilanne 
 Vanhemman tilapäinen väsymys tai uupumus 

 
LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN HAKEMINEN 
Palvelua haetaan ottamalla yhteyttä perhetyön tiimivastaavaan, joka arvioi palvelutarpeen. Yhteyden-
otto voi tapahtua joko puhelimitse, sähköpostitse tai henkilökohtaisella asiointikäynnillä perhetyön ti-
loissa. Lapsiperheiden kotipalvelun tarvetta arvioitaessa otetaan huomioon mm. avun tarpeen kiireelli-
syys. 
 
LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUMAKSUT 
1-2 tuntia yhteensä 15€    
2-5 tuntia yhteensä 20€ 
5-8 tuntia yhteensä 30€ 
Palvelusta lähetetään lasku kotiin postitse 
                                        Perheohjaaja tiimivastaava, puh. 040 142 7717, leena.ojanpera(at)alajarvi.fi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4H-Yhdistys Vimpeli / Kerhot 
Monitoimikerho kirkonkylällä tiistaisin klo 17-18.30 nuorisotalon alakerrassa.  
Kerho on tarkoitettu 6-12 vuotiaille pojille ja tytöille. Kerhossa askarrellaan, pelataan, kokataan, ulkoil-
laan, leikitään yms. 
 

Liikuntakerho Rantakylällä maanantaisin klo 17-18.30 Rantakylän koululla. Kerho on tarkoitettu 6-14 
vuotiaille pojille ja tytöille.   
 
Monitoimikerho Sääksjärvellä maanantaisin klo 17-18.30 Sääksjärven koululla. Kerho on tarkoitettu 6-
14 vuotiaille pojille ja tytöille.  
Kerhossa askarrellaan, palataan, kokataan, ulkoillaan, leikitään yms.  
 
Tervetuloa kaikki uudet ja vanhat kerholaiset.!                         Lisätietoja 040-5379341 tai vimpeli@4h.fi 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARJA HAVAKAN konsertti 19.10.klo 18.00 lukion auditoriossa 

Liput 10 euroa, sis. kahvit 

Tervetuloa! 

Vimpeli Seura ry 

 

  

 
Järviseudun Selkäyhdistys ry tiedottaa 

Selkäviikolla (viikko 42) järjestetään ke 17.10 klo 18.00 Vimpelin yhteiskoulun peilisalissa kaikille ha-

lukkaille SPS-kuminauhaharjoitteet ja sen jälkeen rentoutusta. Harjoitteet soveltuu kaiken ikäi-

sille ja vahvistaa selän hyvinvointia. Lopuksi syvärentoutusta. Järjestäjänä FysioJärviseutu 

Ky:stä Juha ja Katariina Latvala. Ota mukaan kuminauha ja jumppa-alusta jos mahdollista. 

Ilmoita osallistumisesta Katariinalle sähköpostilla katariina.latvala64@gmail.com tai viestillä nu-

meroon 040 592 9849 

Liity jäseneksi Järviseudun Selkäyhdistykseen www.selkaliitto.fi 

Jäsenmaksu vain 20 €/vuosi, jolla saat mm. Hyvä selkä –lehden 4 kertaa vuodessa, lisäksi jär-

jestetään allasjumppaa Toimelassa 5 kertaa syksyisin ja 5 kertaa keväisin.  

Jumppaohjeita selälle ja niskalle Selkäkanava.fi 

Vimpelin Yrittäjät – Vuoden paikallisyhdistys 2017 

Yrittäjät viettävät pikkujoulua Lakeavaarassa 
Vimpelin yrittäjien pikkujoulu ja syyskokous ovat 17.11. 
Ilmoittautumiset ja varaukset Vimpelin Yrittäjien verkkosivujen kautta. 
Tilaisuudessa julkistetaan Vimpelin Vuoden Yrittäjä 2018. 

mailto:katariina.latvala64@gmail.com
http://www.selkaliitto.fi/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kela tiedottaa 5.9.2018 

Kela.fin uudistettu haku näyttää reitin palvelupisteeseen  

Kelan verkkosivuilta voi kätevästi tarkistaa, mistä Kelan palvelupisteet löytyvät ja miten niihin pääsee. 

Haku toimii nyt paremmin mobiililaitteissa, ja sitä on tarkoitus kehittää edelleen.  

Asiakas voi tarkistaa hakusivulta palvelupisteiden sijainnin ja aukioloajat. Asiakas voi hakea palvelupistettä 

kunnan tai palvelupisteen nimen mukaan sekä kartan avulla.   

Uudistetun haun kartta skaalautuu paremmin mobiililaitteisiin. Lisäksi se näyttää reitin ja kertoo, miten palvelu-

pisteeseen pääsee eri kulkuneuvoilla.  

– Hakutoiminnon rakentamisessa on käytetty esimerkiksi Suomi.fin karttoja ja avoimen lähdekoodin ohjelmis-

toja. Yritämme mahdollisuuksien mukaan rakentaa julkishallinnon käytössä olevien palveluiden päälle, jottei 

kaikkea tarvitse aina rakentaa alusta lähtien itse, kertoo verkkoviestinnän asiantuntija Samuli Vuorinen.  

Uudistetusta hausta löytyvät Kelan palvelupisteiden lisäksi kuntien ylläpitämät asiointipisteet. Lisäksi hausta 

löytyy tietoa aukioloajoista ja poikkeuksista niissä. Ruotsin- ja englanninkielisissä versioissa ei vielä ole yhtä 

kattavia tietoja aukioloajoista.  

Hakua on tarkoitus kehittää esimerkiksi niin, että se näyttäisi lähimmän toimiston asiakkaan sijainnin perusteella 

tai jonotustilanteen niissä palvelupisteissä, joiden jonoa pystyy seuraamaan verkossa.  

– Otamme ilomielin vastaan palautetta ja toiveita käyttäjiltä. Palautetta voi antaa Kelan yleisen palauteka-

navan kautta, Vuorinen sanoo.  

Palvelupisteen haku löytyy osoitteesta www.kela.fi/palvelupisteen-haku.  

Vältä ruuhka, asioi loppuviikosta  

Jos haluat välttää ruuhkan palvelupisteessä, ajoita asiointi loppuviikkoon. Aamupäivällä on myös yleensä vä-

hemmän asiakkaita kuin iltapäivällä.  

Tarkista jonotustilanne  

Voit tarkistaa Kela.fistä joidenkin palvelupisteiden jonotustilanteen ja seurata jonon etenemistä muualtakin kuin 

Kelan tiloista. Sivulta näkee vuorossa olevan asiakkaan numeron, jonossa olevien määrän ja asioimaan pääs-

seiden keskimääräisen jonotusajan.  

Jonotustilanteen voi tarkistaa osoitteesta https://www.kela.fi/jonotustilanne.  

Verkossa asioit sujuvasti 

Voit hakea lähes kaikkia etuuksia ja tarkistaa esimerkiksi oman hakemuksesi käsittelytiedot verkossa. Asiointi-

palvelun kautta hakemuksesi liitteineen on heti perillä. Kirjaudu asiointipalveluun osoitteessa www.kela.fi/asi-

ointi. 

 

Lisätietoja asiakkaille: 

         Tutustu palvelupisteen hakuun www.kela.fi/palvelupisteen-haku. 

         Tarkista jonotustilanne https://www.kela.fi/jonotustilanne.  

         Asioi verkossa www.kela.fi/asiointi. 
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ETSIVÄ NUORISOTYÖ  

ALAJÄRVI-VIMPELI 

Me neuvomme, jos tulevaisuuden suun-

nitelmasi ovat epäselvät, olet vailla toi-

meentuloa, työtä tai opiskelupaikkaa, olet 

yksinäinen tai muuten vaan on suunta ha-

kusessa. Tehdään yhdessä tavoitteita, 

jotka vievät kohti sinun haaveitasi, niin 

isoja kuin pieniäkin. Pääasia, ettet jää ju-

mittamaan ja turhautumaan. Etsimme yh-

dessä ratkaisut, joilla pääset lähemmäs 

tavoitteitasi askel kerrallaan. 

 

YHTEYSTIEDOT 

Mira Luomala 

0401849054 

Kaisa Karvonen 

0404814133 

etunimi.sukunimi@ 

alajarvi.fi 


