
 
Vapaa-aika ja matkailu osion alla olevaan yhdis-
tykset ja yhteisöt alaotsikon alle keräämme listaa 
vimpeliläisistä yhdistyksistä ja yhteisöistä.  

 
Ilmoita oman yhdistyksesi tiedot ja mahdollisten 
kotisivujen ja Facebook sivujen linkit kuntaan  
vimpelin.kunta@vimpeli.fi, niin tiedot ovat jatkossa 
kaikkien saatavilla. 

 

     KUNTATIEDOTE 2/2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tässä numerossa mm: 

 

Kunnanhallitus ja valtuuston kokoukset 

Ilmoita kuntaan tiedot: yhdistys/yhteisö  

Alustava toimintasuunnitelma 

Nuorten kesätyöpaikat 

Kulttuuriavustukset / Vimpeli 

Alajärven sivistyslautakunta: 

 Yleis- ja kohdeavustukset 

 Esiopetukseen ja kouluun sekä aamu- ja 

iltapäivätoimintaan ilmoittautuminen  

Järvi-Pohjanmaan perusturva yleisavustukset 

Kirjasto tiedottaa 

Tekninen toimi tiedottaa: 

 auraukset 

 asemakaavaluonnos nähtävänä 

Vimpelin Vesihuoltolaitos tiedottaa 

Vapaa-aika tiedottaa 

Vimpelin Yrittäjät ry 

JPYP / Toimitilapalvelu 

Vimpelin Veto 

 

Julkaisija: Vimpelin kunta 
Aineiston lähetys: riitta.bergbacka@vimpeli.fi 
Painopaikka: Painolampi Ky 
Tiedotteen kehitysehdotuksia otetaan vastaan 

[Sijoita lähde tähän.] 

Alustavan toimintasuunnitelman mukaan  
Vimpelin kunnan 
 
VALTUUSTON varsinaiset kokoukset pidetään  
kunnanviraston valtuustosalissa: 29.4., 17.6., 
9.9., 14.10., 4.11. ja 9.12. 
KUNNANHALLITUKSEN varsinaiset kokoukset  
pidetään seuraavasti:  18.2., 11.3., 25.3., 8.4., 
23.4., 13.5., 27.3., 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 ko-
kousta seuraavana neljäntenä arkipäivänä klo 
12.00-15.00 kunnanvirastolla sekä kunnan koti-

sivuilla. 

Vimpelin kulttuuriavustukset vuodelle 2019 haettavana 
 
Kulttuuriavustuksia jaetaan ainoastaan kohdeavustuksina. Avustuksia myönnetään paikallisille, 
pääsääntöisesti kulttuuri- ja virkistystoimintaa tuottaville järjestöille tai yhdistyksille. Vimpelin kun-
nan talousarvioissa on varattuna määräraha paikallisen harrastus- ja järjestötoiminnan tukemiseen. 
Määrärahan jakamisesta päättää Vimpelin kunnanhallitus. 
Hakemuslomakkeita on noudettavissa Vimpelin kunnan virastoista sekä tulostettava versio löy-
tyy kunnan kotisivuilta, kohdasta kuulutukset. Hakemukset liitteineen tulee toimittaa 28.2.2019 klo 
15.00 mennessä Vimpelin kunnan kirjaamoon: vimpelin.kunta@vimpeli.fi tai osoitteeseen:  
Vimpelin kunta, Patruunantie 15, 62800 Vimpeli. 

mailto:riitta.bergbacka@vimpeli.fi


Alajärven sivistyslautakunta tiedottaa 
 

YLEIS- JA KOHDEAVUSTUKSET VUODELLE 2019 HAETTAVANA / SIVISTYSLAUTAKUNTA 

Alajärven sivistyslautakunnan talousarvioissa varataan vuosittain määräraha paikallisen harrastus- ja järjestötoimin-

nan tukemiseen. Määrärahan jakamisesta päättää Alajärven sivistyslautakunta. 

Alajärvi-Vimpeli 
Liikunta- ja nuoriso avustusmäärärahoista jaetaan yleis- ja kohdeavustuksia. Avustuksia myönnetään paikallisille, 

pääsääntöisesti liikunta-, nuoriso- ja virkistystoimintaa tuottaville järjestöille tai yhdistyksille. 

Alajärvi 
Kulttuuriavustuksia jaetaan ainoastaan kohdeavustuksina. Avustuksia myönnetään paikallisille, pääsääntöisesti 

kulttuuri- ja virkistystoimintaa tuottaville järjestöille tai yhdistyksille. 

Hakemuslomakkeita on noudettavissa Alajärven kaupungin ja Vimpelin kunnan virastoista sekä tulostettava versio 

Alajärven kaupungin internetsivuilta: www.alajarvi.fi/avustukset 

Hakemukset liitteineen tulee toimittaa kuntien kirjaamoihin ma 01.04.2019 klo 15.00 mennessä. 

ALAJÄRVEN KAUPUNKI / SIVISTYSLAUTAKUNTA 

Esiopetukseen, kouluun sekä aamu- ja iltapäivätoimintaan ilmoittautuminen lukuvuodelle 
2019-2020 
Huoltajat ilmoittavat lapsensa esiopetukseen ja 1.-luokalle sähköisesti Wilma-järjestelmän kautta. Ilmoittau-
tumisaika päättyy 3.3.2019. Samaan aikaan ilmoittaudutaan myös esioppilaiden aamu- ja iltapäiväkerhoon 
sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan. 
Tulevien esioppilaiden huoltajat saavat Wilma-tunnukset ja ilmoittautumisohjeet postissa. Lisätietoja ilmoit-
tautumisesta löytyy Alajärven kaupungin nettisivuilta ”Varhaiskasvatus ja opetus”-osiosta ”Tiedotteita 
ja lomakkeita”-kohdasta. 
Tutustumiskäytännöistä ja mahdollisista kuljetuksista tiedotetaan tarkemmin kevään kuluessa. Myös syksyn 
varhaiskasvatuspaikkojen hausta tiedotetaan myöhemmin  
 
 
 
 

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

 

 

 

Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunta tiedottaa 
 

    PERUSTURVALAUTAKUNNAN YLEISAVUSTUKSET VUODELLE 2019 HAETTAVANA  
Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunta julistaa haettavaksi perusturvan yleisavustukset (Alajärvi, Vimpeli ja Lap-
pajärvi) vuodelle 2019. Hakemuslomakkeen voi noutaa tai tilata Alajärven kaupungintalolta, Vimpelin kunnantalolta 
tai Lappajärven kunnantalolta tai tulostaa täytettäväksi osoitteessa jarvipohjanmaanperusturva.fi ->ajankohtaista 
tai 

 
alajarvi.fi -> kunta ja päätöksenteko ->avustukset 

 
Hakemukset liitteineen tulee toimittaa Alajärven kaupungin kirjaamoon, Vimpelin kunnan kirjaamoon tai Lappajär-
ven kunnan kirjaamoon 28.2.2019 klo 15.00 mennessä.  

 

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

  



 

KIRJASTO TIEDOTTAA! 
 SATUTUNTI TIISTAISIN KLO 18-18.45 
 KIRJALLISUUSPIIRI KOKOONTUU JOKA KUUKAUDEN ENSIMMÄINEN 

KESKIVIIKKO KLO 13 
 TUUNAUSTUOKIO KOKOONTUU RAUNI HEIKKILÄN JOHDOLLA JOKA 

KUUKAUDEN TOINEN KESKIVIIKKO KLO 12 
 

 LUMIKENKIÄ LAINATTAVANA KIRJASTOSSA! 

 Seuraa ilmoittelua... 

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

 

TEKNINEN TOIMI TIEDOTTAA 
 

Auraukset talvikaudella syksy 2018 – kevät 2019 
    Kiinteistöille johtavat yli 200 metriä olevat yksityistiet aurataan kuten ennenkin.  

Pihojen ja alle 200 metrin yksityisteiden auraamisesta voi sopia omalla kustannuksellaan yrittäjien kanssa.      
Lisätietoja antaa kiinteistöhuollon esimies Yrjö Koivukoski, puh. 044 465 9775 sekä kunnan kotisivuilla  

    www.vimpeli kohdassa:      Asuminen ja hyvinvointi → Kunnan ja yleisen tieverkon hoito 
 

Auraustöitä kunnan alueella tekevät seuraavat yrittäjät: 
Alue 1, kantatie 68 eteläpuoli 
Kiinteistöpalvelu Taricon Ay, 
Risto Uusitupa, puh. 040 586 3445 
Taneli Keskitalo, puh. 040 589 1884 

Alue 2, kantatie 68 pohjoispuoli 
Tmi Asko Ahonen, puh. 040 530 9717 
 

Alue 3 ja alue 8 Pokela, Lakaniemi, Pyhälahti, Serpentiinitie 
Koneurakointi Tommi Harju, puh. 040 826 8355 

Alue 4 Rantakylä 
Tomi Laakso, puh. 0400 622 056 

Alue 5 Sääksjärvi, Vinni 
Kiinteistöpalvelu Taricon Ay, 
Risto Uusitupa, puh. 040 586 3445 
Taneli Keskitalo, puh. 040 589 1884 

Alue 6 Hallapuro 
Seppo Pakkala, puh. 0400 866 158 
 

Alue 7 Huopana 
Kiinteistöpalvelu Taricon Ay, 
Risto Uusitupa, puh. 040 586 3445 
Taneli Keskitalo, puh. 040 589 1884 

Alue 9 Koskela 
Jallun Hiekka Oy, puh. 040 839 2517 
Järviseudun Viherrakennus Oy, 0400 569 778 

ASEMAKAAVALUONNOSTEN NÄHTÄVILLÄOLO 
Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus kolmella osa-alueella: 

Kantatien 68 yleisen tien alue ja osakortteli 8 

Kantatien 68 yleisen tien alue ja korttelit 52-54 

Kantatien 68 yleisen tien alue ja osakortteli 58 

Kaavaluonnokset pidetään nähtävillä (MRL 62 §, MRA 30 §) Vimpelin kunnanvirastossa 13.2.-

15.3.2019 osoitteessa Patruunantie 15, 62800 VIMPELI sekä Vimpelin kunnan kotisivuilla osoit-

teessa: www.vimpeli.fi. 

Tavoitteena on muuttaa ja laajentaa asemakaavaa siten, että alueelle voidaan toteuttaa sa-

manaikaisesti laadittavan tiesuunnitelman (Kantatien 68 parantaminen välillä Kehätie – mt 750) 

mukaisesti uudet liikennejärjestelyt.  

 

Mielipiteet kaavaluonnoksista tulee toimittaa 15.3.2019 mennessä Vimpelin kunnan kirjaamoon: 

vimpelin.kunta@vimpeli.fi tai osoitteeseen: Vimpelin kunta, Patruunantie 15, 62800 Vimpeli. 

 

http://www.vimpeli/


Vimpelin vesihuoltolaitos tiedottaa: 

Vesi- ja jätevesilasku tulee asiakkaille pääsääntöisesti neljä kertaa vuodessa. 

Laskutusvälit:  

1.1.-31.3. eräpäivä 30.4. (arviolasku) 

1.4.-30.6. eräpäivä 31.7. (arviolasku) 

1.7.-30.9. eräpäivä 31.10. (tasauslasku) 

1.10.-31.12. eräpäivä 31.1. (arviolasku) 

 

Laskutukseen liittyvät yhteydenotot sähköpostitse  

vesihuoltolaitos@vimpeli.fi tai puhelimitse 

040 – 572 3682, (06) 2412 6404 

HUOM! Muistattehan tarkkailla vesimittareitanne! 

Vesimittari ei saa pyöriä silloin, kun veden käyttöä ei ole. 

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

VAPAA-AIKA TEIDOTTAA 

  



 

 

  

  



 



  

 

Vimpelin Yrittäjät ry & Vetovoimaa ja viihtyvyyttä Vimpeliin –hanke  

tiedottaa 

SEMINAARI: Imagolla elinvoimaa ja yrittäjätreffit Uskomaton, inspiroiva ja innostava 

megaluento tulossa! Tämä tilaisuus saa ajatuksesi aivan uusille raiteille! Tilaisuuden teemana on positiivi-

nen kehittäminen ja elinvoima kuuluu kaikille. Ajattelutavan muutos, yhteinen kehittäminen ja samalla ver-

kostoidutaan muiden kanssa. Entä miten varmistamme elinvoiman säilymisen maakunnan reuna-alueilla? 

Miten voimme erottua kiinnostavana ja varteenotettavana alueena kasvukeskusten rinnalla! Tilaisuus on 

tarkoitettu kuntalaisille, kuntapäättäjille ja tietysti yrittäjille!  

Seminaari järjestetään Vimpelin yhteiskoululla keskiviikkona 27.3 klo 16 alkaen, tarkempi 

aikataulu julkaistaan helmikuun aikana! Luennoitsijoina ja puhujina mm. CrazyTownin asiantunti-

jat, elinkeinoministeri Mika Lintilä, Mikko Kalliola, ja tietysti tutut paikalliset kyvyt tavattavissa ja halatta-

vissa! Vimpelin uusi kunnanjohtaja Sami Gustafsson on mukana paneelikeskustelussa. 

ILMOITTAUDU SEMINAARIIN --> www.vimpelinyrittajat.fi  

 

Vetovoimaa ja viihtyvyyttä Vimpeliin –hankkeen toinen työpaja Vetovoimaa ja viihtyvyyttä Vimpeliin -

hankkeen toinen VIIHTYVYYSTYÖPAJA pidetään tiistaina 12.3 klo 18.00 alkaen Vimpelin Nuorisotalolla. 

Kahvitus alkaen klo 17.30. Toisen työpajan teemana on istutukset ja keskustan alueen vihreys/vehreys. Kaikki 

kuntalaiset ovat tervetulleita mukaan! Suunnitellaan yhdessä vetovoimainen ja viihtyisä Vimpeli!  

Kevään seuraavista työpajoista tulemme tiedottamaan Vimpelin Yrittäjien netti- ja facebook-sivuilla sekä 

kauppojen ja julkisten tilojen ilmoitustauluilla sekä kuntatiedotteessa.  

Lisätietoja: Susanna Korkiatupa, Vimpelin Yrittäjät ry, puheenjohtaja, p. 044 589 6234, Teija Uitto-Kohonen, 

Vetovoimaa ja viihtyvyyttä Vimpeliin -hanke, projektipäällikkö, p. 040 519 2944 

 

 

 

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

Järvi-Pohjanmaan toimitilapalvelussa voit ilmoittaa vapaan toimitilasi tai tonttisi maksutta! 

Toimitilat –verkkosivusto on rakennettu JPYP:n kotisivuille http://toimitilat.jpyp.fi/, mihin myös kunnat ohjaavat 

omilta kotisivuiltaan toimitiloja etsivät asiakkaat. JPYP ylläpitää seudullista vapaiden toimitilojen ja tonttien 

sivustoa yhteistyössä Alajärven, Soinin ja Vimpelin kuntien sekä alueella toimivien kiinteistövälittäjien kanssa. 

Voit ilmoittaa vapaan kohteesi maksutta. Ilmoitusta varten tarvitset tilan tai tontin perustiedot kuten sijainnin, 

pinta-alan, hinnan ja varustelun sekä hyvälaatuisia valokuvia. Toimitilasivustolle on tulossa pian lisäyksenä 

mahdollisuus tiedottaa myös alueemme kokous- ja juhlatiloista sekä etätyöpisteistä. Lisätietoja palvelusta tar-

vittaessa http://toimitilat.jpyp.fi/yhteystiedot 

  

https://www.crazytown.fi/consulting/
https://mikalintila.fi/
https://www.speakersforum.fi/mikko.kalliola
http://www.vimpelinyrittajat.fi/
http://toimitilat.jpyp.fi/
http://toimitilat.jpyp.fi/yhteystiedot


 

Vimpelin Veto tiedottaa: 

Naisten Korisliiga Vimpelin liikuntahallilla 

la 2.3. klo 15 Vimpelin Veto – Hyvinkää 
la 16.3. klo 17 Vimpelin Veto - EBT 

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

HYVÄÄ TALVILOMAA! 

 
Kuva: Jouni Niemelä 

 

 
Kuva: Simo Metsäpelto 

 

VIMPELIN KUNTA 


