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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: 8.4., 23.4., 13.5., 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 klo
12.00-15.00 kunnanvirastolla sekä kunnan kotisivuilla.

Vapaa-aika ja matkailu osion alla olevaan
yhdistykset 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.

Alajärven sivistyslautakunta tiedottaa
Vimpelin kunnan VARHAISKASVATUSPAIKAT ovat haettavana toimintakaudelle 1.8.201931.7.2020.
Sähköinen varhaiskasvatushakemus on täytettävissä osoitteessa www.vimpeli.fi (Varhaiskasvatus
ja opetus- osio). Hakuaika päättyy 31.3.2019.
Varhaiskasvatuspaikkaa on haettava viimeistään neljä kuukautta ennen hoidon tarpeen alkamista
(Varhaiskasvatuslaki 540/2018 17§). Varhaiskasvatuksessa jo olevien lasten osalta täytetään uusi
hakemus vain siinä tapauksessa, jos halutaan vaihtaa hoitomuotoa tai –paikkaa.
Lisätietoja palveluohjaajalta p. 040-126 4011, varhaiskasvatus.palveluohjaus@alajarvi.fi

Tekninen toimi
Kunta hakee työntekijöitä satunnaisiin ja lyhytaikaisiin
laitoshuoltajan ja kiinteistöhuollon tehtäviin.
Työtehtävien aloitus lyhyellä varoitusajalla.
Yhteydenotot:
laitoshuoltajan tehtävien osalta Marja-Leena Laakso, puh 040 773 5773 ja
kiinteistöhuollon tehtävien osalta Yrjö Koivukoski, puh. 044 465 9775.
tai ilmoittautumiset kuntarekry.fi

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
VAALIT
Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 14.4.2019. Ennakkoäänestyksen ajanjakso on
kotimaassa 3.-9.4.2019 ja ulkomailla 3.-6.4.2019.
Kuusi viikkoa eduskuntavaalien jälkeen toimitetaan europarlamenttivaalit, joiden vaalipäivä on sunnuntaina 26.5.2019. Europarlamenttivaalien ennakkoäänestyksen ajanjakso kotimaassa on 15.-21.5.2019
ja ulkomailla 15.-18.5.2019.
Vaalipäivän äänestysalueet ja äänestyspaikat
Vimpelin kunnan äänestysalueet ovat 001 Kirkonkylä ja 002 Sääksjärvi.
Kirkonkylän äänestyspaikkana on Vimpelin kunnanvirasto, Patruunantie 15 ja
Sääksjärven äänestyspaikkana on Sääksjärven entinen koulu, Pajatie 17.
Äänestyspaikat ovat avoinna vaalipäivänä klo 9.00-20.00.
Vaalipäivänä kukin äänioikeutettu saa äänestää vain omassa äänestyspaikassaan. Vaalipäivän äänestyspaikka mainitaan äänioikeutetun postitse saamassa ilmoituskortissa.
Ennakkoäänestys
Ennakkoon äänestäminen (ennakkoäänestys) tarkoittaa äänen antamista vaalilaissa säädetyn ennakkoäänestysajanjakson aikana ennen varsinaista vaalipäivää.
Ennakkoon äänestämiselle ei tarvitse esittää mitään syytä. Ennakkoäänestys on äänioikeutetun vapaasti
valittavissa vaalipäivän äänestyksen sijasta. Kukin äänioikeutettu voi oman valintansa mukaan äänestää
ennakkoon missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa joko kotimaassa tai ulkomailla.

Ennakkoäänestyspaikkana on Vimpelin kunnanvirasto, Patruunantie 15
Eduskuntavaaleissa ennakkoäänestyspaikan aukiolopäivät ja päivittäiset aukioloajat ovat seuraavat:
3.-5.4.2019
(ke-pe)
klo 9.00-15.30
6.-7.4.2019
(la-su)
klo 12.00-16.00
8.-9.4.2019
(ma-ti)
klo 9.00-18.00
Europarlamenttivaaleissa ennakkoäänestyspaikan aukiolopäivät ja päivittäiset aukioloajat ovat
seuraavat:
15.-17.5.2019
(ke-pe)
klo 9.00-15.30
18.-19.5.2019
(la-su)
klo 12.00-16.00
20.-21.5.2019
(ma-ti)
klo 9.00-18.00
Ilmoittautuessaan äänestämään äänestäjä on velvollinen todistamaan henkilöllisyytensä voimassa olevalla poliisin antamalla henkilökortilla, passilla, ajokortilla, kuvallisella Kela-kortilla tai kuvallisella mobiiliajokortilla. Pelkkä ilmoituskortti ei käy henkilöllisyystodistuksesta. Ilmoituskorttia ei tarvitse välttämättä ottaa mukaan äänestyspaikalle.
Jos äänestäjällä ei ole äänestyksessä tarvittavaa henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, poliisi myöntää
maksutta väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten. Väliaikaista henkilökorttia haettaessa on oltava
mukana kaksi poliisin ohjeiden mukaista passikuvaa.

Kotiäänestys
Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestyseikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa
asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.
Mikäli henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on rajoittunut, voi mennä yleiseen ennakkoäänestyspaikkaan
tai vaalipäivän äänestyspaikkaan omin neuvoin tai muitten kuljettamana tai muuten avustamana, hän ei
kuulu kotiäänestykseen oikeutettujen piiriin. Äänestäjän on siis ensisijaisesti käytettävä tavanomaisia äänestysmuotoja.
Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä Vimpelin kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaihin 2.4.2019 klo 16.00 mennessä. Määräaika ilmoituksen toimittamiselle on
ehdoton. Ilmoitus on tehtävä joko kirjallisesti osoitteeseen Patruunantie 15, 62800 Vimpeli tai puhelimitse
numeroihin (06) 2412 6316 tai 040 7234 838. Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta myös tämän valitsema henkilö. Jos samassa taloudessa asuva omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä,
se on mainittava ilmoituksessa.
Ennakkoäänestys laitoksissa
Äänioikeutettu, joka on hoidettavana sairaalassa, ympärivuorokautista hoitoa antavassa tai muussa kunnanhallituksen määräämässä sosiaalihuollon toimintayksikössä, saa äänestää ennakolta kyseisessä laitoksessa. Laitoksessa saavat äänestää ainoastaan niissä hoidettavina olevat ja niihin otetut henkilöt. Laitosten henkilökunta ja esim. laitoksissa vierailevat henkilöt eivät voi äänestää laitosäänestyksessä.
Ennakkoäänestys toimitetaan ennakkoäänestysajanjaksoon sattuvana yhtenä päivänä seuraavissa laitoksissa ja kunnanhallituksen määräämissä sosiaalihuollon yksiköissä: Venla ja Väinö –koti, Järvi-Pohjanmaan terveyskeskuksen intervalliosasto (ent. Järviseudun sairaalan tilat), palvelukoti Windala, Hemilänrannan palvelutalo ja Puronmutkan ryhmäkoti/Toimintakeskus. Ennakkoäänestysajat sovitaan
erikseen laitosten henkilökunnan kanssa.
Kirjeäänestys
Vaalilain muutoksella (939/2017) mahdollistettiin kirjeäänestyksen toteuttaminen Suomessa. Ensimmäistä
kertaa kirjeäänestystä käytetään vuoden 2019 eduskuntavaaleissa.
Ulkomailla pysyvästi asuvat äänioikeutetut ja muut vaalien ajan ulkomailla oleskelevat äänioikeutetut saavat oikeuden äänestää yleisissä vaaleissa kirjeitse ulkomailta. Mahdollisuus äänestää Suomen edustustoissa säilyy kuitenkin ennallaan.
Kirjeäänestystä haluava äänioikeutettu tilaa kirjeäänestysasiakirjat ulkomaille oikeusministeriön tilauspalvelusta. Tilaus tulee tehdä kirjallisesti oikeusministeriön vahvistaman kaavan mukaisella lomakkeella. Kirjeäänestysasiakirjat saatuaan äänioikeutettu äänestää ja palauttaa äänensä lähetekuoressa Suomeen
oman kuntansa keskusvaalilautakunnalle. Kirjeäänen tulee olla asianomaisella keskusvaalilautakunnalla
viimeistään perjantaina 12.4.2019 klo 19.00.
Vimpelin kunnan keskusvaalilautakunnalle osoitetut kirjeäänet tulee postittaa osoitteeseen:
Vimpelin kunnan keskusvaalilautakunta
Patruunantie 15
62800 Vimpeli
Finland
Kirjeäänestysasiakirjoja ei voi tilata Suomessa sijaitsevaan osoitteeseen vaan toimitusosoitteen tulee aina
sijaita Suomen ulkopuolella. Lisätietoja kirjeäänestyksestä sekä äänestysasiakirjojen tilaamisesta löytyy
oikeusministeriön vaalit.fi-sivustolta.

Kissojen sirutus Vimpelissä 7.4.2019
eläinlääkäri Ansa Nummijärven vastaanottotiloissa
ent. Järviseudun Sairaalan alueella

Kela tiedottaa:
Tulorekisteri tuo muutoksia etuuksien hakemiseen
Uusi tulorekisteri helpottaa vähitellen Kelan etuuksien hakemista. Esimerkiksi työttömyysturva- ja toimeentulotukihakemuksen liitteeksi ei enää tarvita palkkakuittia 18.3. alkaen. Tieto työnteosta pitää kuitenkin aina
merkitä hakemukseen.
Kansallinen tulorekisteri otettiin käyttöön vuoden alussa. Tulorekisteriin kertyy tiedot 1.1.2019 alkaen maksetuista palkoista.
Kela alkaa hyödyntää tulorekisterin tietoja vaiheittain etuushakemusten käsittelyssä. Tulorekisteritietojen hyödyntämisen laajuus ja aikataulu vaihtelee etuuksittain.
Ensimmäiseksi tulorekisteri helpottaa etenkin työttömyysturvan ja toimeentulotuen hakemista. Kela ei enää pyydä asiakkailta palkkaselvityksiä hakemuksen liitteeksi. Hakemuslomakkeisiin lisätään tieto siitä, että "Kela saa tiedot palkkatuloista tulorekisteristä".
Muutokset asiakkaiden ohjaukseen toteutetaan sekä verkkoasiointiin että hakemuslomakkeisiin 18.3. alkaen.
Hakemus kannattaa jättää verkossa asiointipalvelun kautta aina kun mahdollista, koska siellä palvelu kertoo asiakkaalle selkeästi, mitä liitteitä hakemukseen tarvitaan.
Etuushakemuksessa asiakkaan pitää edelleen ilmoittaa, jos hän on ollut töissä. Kela tarkistaa tulorekisteristä työstä
maksetun palkan määrän. Jos tulorekisteristä ei löydy riittävää tietoa maksetusta palkasta, Kela ottaa yhteyttä asiakkaaseen ja pyytää toimittamaan tositteen maksetusta palkasta.
Esimerkiksi työttömyysajan ilmoituksessa työmarkkinatuen hakija ilmoittaa, mitkä päivät hän on ollut töissä. Työssäoloaika pitää aina ilmoittaa, vaikka maksettu palkka jäisi alle työttömyysturvan suojaosan (300 e/kk).
Etuuksien myöntämiseen voivat vaikuttaa myös sellaiset tulot, joita Kela ei saa tulorekisteristä. Tällaisia tuloja ovat
esimerkiksi pääomatulot (vuokratulot, korkotulot, osinkotulot), yritystulot ja ulkomailla ansaitut tulot. Näistä tuloista asiakkaiden pitää jatkossakin toimittaa tarvittavat liitteet.
Työnantajalla on palkanmaksupäivästä 5 kalenteripäivää aikaa ilmoittaa tiedot rekisteriin. Kaikki työnantajat eivät ole
vielä ilmoittaneet tietoja. Se saattaa näkyä myös Kelassa niin, että asiakkailta joudutaan aluksi pyytämään myös sellaisia palkkatietoja, jotka pitäisi saada tulorekisteristä
Asiakas voi myös itse voi tarkistaa, onko työnantaja ilmoittanut maksamansa palkan tulorekisteriin (www.tulorekisteri.fi). Tulorekisteriin kirjaudutaan pankkitunnuksilla.
Elämässä-opas neuvoo, missä kynnys nuoren kuntoutukseen on matalin
Vuoden 2019 Elämässä-opas on jakelussa kaikissa Kelan palvelupisteissä sekä muun muassa kirjastoissa,
apteekeissa ja R-kioskeilla.
Elämässä-oppaassa on tiiviissä muodossa tietoa Kelan tuista ja palveluista. Tämän vuoden oppaassa esitellään, millaista on Kelan korvaamalla taksimatkalla ja miten kotoutuminen Suomeen sujuu. Oppaassa kerrotaan myös uudesta
NUOTTI-valmennuksesta, joka auttaa elämänhallinnan tukea tarvitsevia nuoria suunnittelemaan tulevaisuuttaan ja
etenemään kohti työelämää tai opintoja.
NUOTTI-valmennukseen voivat hakea 16–29-vuotiaat, joilla ei heikentyneen toimintakyvyn vuoksi ole opiskelu- tai
työpaikkaa tai joiden opinnot eivät etene. Valmennukseen hakeminen on helppoa: puhelinsoitto Kelaan riittää. Työkykyyn vaikuttavaa diagnoosia, lääkärintodistusta tai kirjallista hakemusta ei tarvita.
Valmennukseen osallistunut Sonja Ahola kertoo Elämässä-oppaan haastattelussa, miten vaikea masennus on vaikeuttanut hänen opiskelujaan ja työskentelyään. Valmennus saa Sonjalta kiitosta:
– Se on parantanut yleistä vointiani huomattavasti. Tuntuu, että saan voimavaroja ja jaksan paremmin.
Asiakastarinoita ja vinkkejä asiointiin
Elämässä-opas on suunnattu erityisesti niille asiakkaille, jotka eivät etsi aktiivisesti tietoja verkosta. Ihmisläheisten
asiakastarinoiden ja asiointivinkkien lisäksi oppaassa ovat selkeästi esillä Kelan eläkkeiden maksupäivät, palvelunumerot ja Kela-taksien tilausnumerot.
Asiakkaat voivat noutaa oppaan mistä tahansa Kelan palvelupisteestä. Kela on lähettänyt opasta myös muun muassa
terveysasemille, sosiaalipalveluihin, R-kioskeihin, apteekkeihin, kirjastoihin ja TE-palveluihin.
Näkövammaiset voivat tilata Elämässä-oppaan äänilehtenä Näkövammaisten liitosta osoitteesta lehtitilaus@nkl.fi.
Lisätietoja asiakkaille Elämässä-opas 2019 / www.kela.fi/elamassa / toimitus@kela.fi
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