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Alustavan toimintasuunnitelman mukaan
Vimpelin kunnan
KUNNANVALTUUSTON varsinaiset kokoukset pidetään kunnanviraston valtuustosalissa: 20.5.,
17.6., 9.9., 14.10., 4.11. ja 9.12.
KUNNANHALLITUKSEN varsinaiset kokoukset
pidetään seuraavasti: 27.5., 10.6., 12.8., 26.8., 2.9.,
23.9., 7.10., 28.10., 18.11., 25.11.ja 2.12.
Valtuuston ja kunnanhallituksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kokousta
seuraavana neljäntenä arkipäivänä kunnanvirastolla sekä kunnan kotisivuilla.

Kunnanvaltuuston kokoukset kuvataan käy
katsomassa http://www.nopolanews.fi

Luonto liikuttaa esite löytyy sähköisessä muodossa osoitteesta

www.kraatterijarvi.fi
Esitteessä uimapaikat ja laavut Järviseudulla, käy kurkkaamassa

Jätevesilaki astuu pian voimaan – ovatko mökkisi tai talosi jätevesiratkaisut
lain vaatimassa kunnossa?
Uudistettu jätevesiasetus koskee ennen vuotta 2004 rakennettuja haja-asutusalueen mökkejä tai
omakotitaloja, jotka sijaitsevat pohjavesialueella tai enintään 100 metrin päässä rannasta.
Tällaisilla haja-asutus-alueen kiinteistöillä on oltava ympäristönsuojelulaissa määritellyn
perustason puhdistusvaatimusten mukainen jätevesien käsittelyjärjestelmä asennettuna
31.10.2019 mennessä. Kiinteistön omistaja vastaa aina kiinteistön jätevesijärjestelmästä.
Vimpelin kunnassa on poikkeuksellisen laaja viemäriverkko.
Ota yhteyttä Vimpelin kunnan tekniseen toimeen selvittääksesi, onko kiinteistösi mahdollista liittää
kunnalliseen viemäriverkostoon

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vieresniemen saunan avajaiset pidetään
7.6.2019 klo 19.30 perjantaipinkaisujen yhteydessä
Kunnanhallitus käsittelee 13.5. kokouksessaan Vieresniemen käyttövuoroja sekä maksuja.
Asiasta tiedotetaan kunnan kotisivuilla ja facebookissa.
Toukokuun aikana ei ole yleisölle tarkoitettuja vuoroja.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Järvi-Pohjanmaan perusturva
Alajärven kiirevastaanotto
p. 06 2412 7700, Lääkärintie 1, Alajärvi
Kiirevastaanotto toimii ajanvarauksella arkisin klo 8-20 ja
viikonloppuisin, aattoina ja arkipyhinä klo 10-18.
Kiireellisyysluokitus takaa sen, että vakavasti sairaat pääsevät lääkärille nopeammin
eli ajanvarausjärjestys ei välttämättä ole hoitojärjestys.
Varatut ajat ovat noin aikoja.
Seinäjoen yhteispäivystys
Seinäjoen keskussairaalan Y-talossa päivystyspoliklinikalla (Koskenalantie 18).
p. 06 415 4555
 arkisin klo 20-08 ja viikonloppuisin sekä juhlapyhinä klo 18-10.
 potilaat hoidetaan kiireellisyysjärjestyksessä
Hätätilanteessa soita ambulanssi numerosta 112.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sivistystoimi tiedottaa
Alajärven ja Vimpelin koulujen perusopetukseen lv. 2019 - 2020 tulevien 1. luokan oppilaiden
sekä esikoululaisten TUTUSTUMISTILAISUUDET
järjestetään seuraavasti:

Vimpeli keskiviikkona 22.5.2019

- ensimmäiselle luokalle tuleville Aapiskujan koulu, klo 8.30 – 12.30
- esikouluun tuleville ilmoitetaan kirjeitse paikka ja kellonaika

Kirjasto tiedottaa
Lasten kuvataidekoulu Eeron
näyttely 9.5.-31.5.2019

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vimpeli Seura tiedottaa

Esiintyjinä Museolla Soi 2019 tapahtumassa mm. katso ja kuuntele tästä
Seuraa tulevia ilmoituksia, josta näet kaikki tapahtuman esiintyjät

Vapaa-aika tiedottaa

Vetovoimaa ja viihtyvyyttä Vimpeliin –hanke
Aivan mielettömän paljon kiitoksia kaikille teille, jotka olette kevään mittaan osallistuneet työpajoihin, lahjoittaneet aikaanne ja ideoitanne hankkeelle ja yhteisen hyvän edistämiselle! On ollut ilo tehdä teidän kaikkien kanssa yhteistyötä.
Vaikka työpajat jäävät kesän ajaksi tauolle, niin palaamme asiaan työpajojen muodossa syksymmällä! Tässä
välissä moni asia lähtee rullaamaan eteenpäin ja meillä on monia iloisia talkoita ja tapahtumia, joissa
saamme kokoontua yhteen!
Kaikki ideat ja ajatukset Vimpelin vetovoimaisuuden ja viihtyvyyden edistämiseksi on edelleen tervetulleita!
Ei muuta, kun ottakaa rohkeasti yhteyttä! Soittakaa, laittakaa viestiä, "vetäkää hihasta" tai tulkaa käymään
hanketoimistolla Wanhan Osuuskaupan yläkerrassa!
Aurinkoista ja lämmintä kesää!
Teija Uitto-Kohonen, projektipäällikkö ,040 - 5192944

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vimpelin Yrittäjien kuulumisia
Vimpelin Yrittäjillä on ollut vilkas alkuvuosi, sillä kehittämishankkeen lisäksi on
pyöritetty erilaisia kehittämistyöryhmiä yhteistyössä Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelun kanssa. Myös tapahtumia on järjestetty jo kaksi isompaa: Imagolla
elinvoimaa -seminaari ja Vetonaattorit-tukitapahtuma molemmat maaliskuussa.
– Meneillään on 50. toimintavuosi ja juhlavuosi. Vipinää on riittänyt. Tämä vuosi on ollut hieman erilainenkin, sillä nyt kuntayhteistyötä on tehty eri tavalla
kuin ehkä viime vuonna. Tarkoitus on tänäkin vuonna kuitenkin pitää kunnan ja
yrittäjien yhteisiä aamupaloja. Tapahtumien järjestäminen ei olisi mitenkään mahdollista ilman aktiivisia
luottamushenkilöitä, kiittelee puheenjohtaja Susanna Korkiatupa.
Korkiatuvan mukaan järjestön tärkein tehtävä on yrittämisen toimintaympäristön parantaminen ja vaikuttaminen – käytännössä paikallisten yrittäjien edunvalvonta.
Tähän pyrimme ja toivomme, että oma toimintamme vaikuttaa. Toimintakentän parantaminen on kuitenkin
yhdessä tehtävä työtä, toisena osapuolena on yleensä kunta. Kunnassa tahtotila on ollut selvästi toimintaympäristön parantaminen, vaikka asiat eivät aina välttämättä heti tapahtuisikaan.
Kesällä tapahtuu taas uutta, sillä Vimpelin Yrittäjät uudistaa parhaillaan kesätapahtuman konseptia. Entisen
markkinatapahtuman tilalla markkinoidaan nyt tapahtumaviikkoa, joka sai nimen Vimpelin Vipinät.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kunnan markkinointia kehitetään
Vimpelin kunta on käynnistänyt projektin markkinoinnin kehittämiseksi. Huhtikuussa tehtiin kysely kunnan
työntekijöille ja luottamushenkilöille markkinoinnin nykytilanteesta ja kartoitettiin kehittämistoiveita. Kyselyn
tuloksia käydään läpi kunnan johtoryhmässä. Johtoryhmätyöskentelyllä luodaan kunnalle markkinointisuunnitelma. Työhön on otettu mukaan asiantuntijaksi Susanna Korkiatupa Loistava sisältötoimistosta.
– Ainakin kunnan verkkosivujen sisältöä uudistetaan ja visuaalista ilmettä modernisoidaan. Todennäköisesti
tullaan tuottamaan myös uutta markkinointimateriaalia, kunnanjohtaja Sami Gustafsson kertoo.
Markkinointikysely lähetettiin myös kolmannen sektorin toimijoille. Markkinointisuunnitelman luonnos valmistuu toukokuussa ja se esitellään valtuustolle 18.5. Sen jälkeen valtuusto voi kommentoida ja esittää
muutosehdotuksia. Suunnitelma hyväksytään viimeistään kesäkuussa, jotta toimenpiteitä voidaan lähteä
viemään käytäntöön.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

VIMPELIN KIRKONKYLÄN
KYLÄYHDISTYS

RY:n

K E V Ä T T E M P A U S
Hippo-Puistossa
Lauantaina 18.05.2019 klo 10.00-14.00

Kioskissa voit nauttia, nam…
- kuumasta kahvista
- lempeistä letuista
- mainioista makkaroista
ja magiasta mehusta
Alueella kaikille avoin PIHAKIRPPIS sekä
lasten iloksi P O M P P U L I N N A
(säävaraus)

Tervetuloa!

VKKY monessa mukana

Lions Club Vimpeli vahvasti mukana ”Nurkat kuntoon” kisassa
Lions Club Vimpeli osallistuu voimallisesti Vimpelin
kunnan syksyllä 2018 käynnistämään ”nurkat kuntoon” kisaan. Kohteena ovat olleet Lakaniemen, Lypsinmaan ja Rinteen uimarannat. Ränsistyneet uimakopit on purettu ja tilalle on rakennettu uudet kaksoispukukopit. Vanhat vessat on purettu ja ne korvataan uusilla kemiallisilla vessoilla. Lisäksi ko. rantojen
kasvillisuus raivataan kunnan ohjeiden mukaisesti.
Talkoissa on ollut mukana keskimäärin 15 leijonaa yli
kymmenenä iltana. Työt saadaan loppuun suoritetuiksi keväällä 2019. Lions presidentti Juhani Kauppinen
on toiminut homman kokoon juoksijana ja käytännön
töiden ”kaikki kaikessa” on ollut Onni Luoma-aho.
Jos LC Vimpeli saa jonkin palkintorahan ko. kisassa se lahjoitetaan vimpeliläisten nuorten opiskelu- ja
harrastustoiminnan tukemiseen.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Viestit-palvelussa on pian mahdollista asioida toisen henkilön puolesta
Suomi.fi-palvelut
Suomi.fi-viestien käyttömahdollisuudet laajenevat merkittävästi kevään aikana, kun palvelussa on pian mahdollista asioida toisen henkilön puolesta. Huhtikuussa tulee käyttöön valtuuttaminen väestötietojärjestelmän tietojen pohjalta. Tällöin esimerkiksi huoltaja voi asioida huollettavan puolesta Viestit-palvelussa.

Valtuuttaminen Viestit-palvelussa laajenee
Loppukevään aikana ominaisuus laajenee valtuuspohjaiseksi. Eli viestejä käyttävä henkilö voi silloin valtuuttaa toisen
henkilön Suomi.fi-valtuuksien avulla.
Viestit-palveluun voi jatkossa antaa kolme erilaista valtuutta: viestien lukuoikeuden, luku- ja kirjoitusoikeuden tai ns.
hallinnointioikeuden, jolla voi sekä hallinnoida Viestit-palvelun asetuksia että lukea ja kirjoittaa viestejä toisen puolesta.
Toisen puolesta asiointi laajentaa palvelun käyttömahdollisuuksia paljon. Esimerkiksi iäkkäämpi henkilö voisi valtuuttaa omaisensa käyttämään palvelua puolestaan näin halutessaan, kertoo Suomi.fi-viestien palveluomistaja Lasse
Pynnönen Väestörekisterikeskukselta.
Valtuuksia voi antaa hallinnoida Suomi.fi-verkkopalvelun Valtuudet-osiossa. Valtuus kohdennetaan valtuutetulle henkilötunnuksen perusteella ja sen voi perua näin halutessaan. Valtuudelle annetaan aina myös päivämäärä, jonka jälkeen
valtuus vanhentuu. Pisimmillään sähköisen valtuuden voi antaa 25 vuoden ajaksi.
Lue lisää Valtuudet-palvelusta Suomi.fin Tietoa valtuuksista-sivulla.

