
Kesätyöpaikat 2020 

Vimpelin kunta hakee kesätyöntekijöitä kahden viikon työsuhteisiin ajalle 1.6. - 9.8.2020.     

Kesätyöntekijöitä otetaan seuraaviin tehtäviin: 

 puisto- ja puutarhatyö, nurmikonleikkuu ja istutusten hoito 
 kiinteistönhuolto, talonmiesten apulainen 
 puhdistuspalvelu, laitoshuoltajien apulainen 
 Metsätarhan päiväkoti, apulainen 
 Kirjasto, apulainen 
 pesäpallo- ja suksitehdasmuseot, museon esittelyä ja järjestelytehtäviä 
 Venla- ja Väinö -koti tai intervalliosasto, vanhusten ulkoilutusta, lehtien lukua, avustamistehtäviä 

Hakuaika päättyy 8.3.2020 klo 23.59                 Tee hakemus kuntarekryssä 

 

                       KUNTATIEDOTE 2/2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tässä tiedotteessa mm: 

 Kevään kokoukset 

 Nuorten kesätyöpaikat 

 Yritysten, yhdistysten ja yksityisten ke-

sätyötuki haettavana 

 JPYP tiedottaa 

 Vesihuoltolaitos tiedottaa 

 Järvi-Pohjanmaan terveyskeskus 

 Sivistystoimi 

 Vimpelin Vuokra-asunnot Oy  

 Pomppulinna tapahtuma 23.2. 

 Talvilomaviikon liikuntakerho 

 Viininlaaksohiito 1.3. 

 Moms for Kids tiedottaa 

 Naisten juttutupa 27.2. 

 Järviseudun seututiedotteesta poimittua 

Julkaisija: Vimpelin kunta,  
hallinto-osasto 

Toimitus: Riitta Bergbacka 
Aineiston lähetys ja lisätietoja antaa:  

riitta.bergbacka@vimpeli.fi 
Painopaikka: Painolampi Ky, Lappajärvi 

[Sijoita lähde tähän.] 

VALTUUSTON varsinaiset kokoukset pidetään 
kunnanvirastolla valtuustosalissa: 2.3., 6.4., 4.5.  
ja 15.6. Syksyn kokoukset päätetään myöhemmin. 
 
KUNNANHALLITUKSEN varsinaiset kokoukset pi-
detään seuraavasti 9.3., 23.3., 30.3., 14.4., 27.4., 
11.5., 25.5., 8.6. ja 22.6. Loppuvuoden kokoukset 

päätetään myöhemmin. 

Yritykset, yhdistykset ja yksityiset 

Kesätyötuki haettavana 31.3.2020 mennessä 

Lomakkeita saa kunnanvirastolta tai kunnan kotisivuilta kohdasta ajankohtaista. 

Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy tiedottaa 

JPYP:n kotisivuilla olevalle Toimitilat –verkkosivustolle voi lisätä vapaiden toi-

mitilojen ja tonttien lisäksi myös esim. kuntien, yritysten, seurakuntien ja yh-

distysten tarjoamat (vuokrattavat/varattavissa olevat) kokous- ja juhlatilat 

sekä etätyötilat. Tilasta ilmoittaminen on helppoa ja maksutonta  

http://toimitilat.jpyp.fi/      

https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/kesatyo-276538/
mailto:riitta.bergbacka@vimpeli.fi
http://toimitilat.jpyp.fi/


Vesihuoltolaitos tiedottaa: 
Vesi- ja jätevesilaskuissa olevien viivakoodien toimivuudessa on havaittu häiriöitä.  

Mikäli maksatte laskun käyttämällä viivakoodia, tarkistakaa, että verkkopankkiin tullut summa  
täsmää laskussa olevaa summaa. 

 

Jätevedenpuhdistamolla alla olevat tuotteet haittaavat prosesseja ja tukkivat 

laitteita, hoidammehan tämän asian yhdessä kuntoon! 

WC-pönttö toimii parhaiten silloin, kun siitä huuhdellaan vain sitä itseään. Hygieniatuotteiden 

(terveyssiteet, vaipat, vanupuikot) tai biojätteiden (ruoantähteet, paistorasva, hedelmien kuo-

ret) laittaminen pönttöön voi aiheuttaa kalliin ja kiusallisen tukoksen kiinteistösi putkistoissa tai 

viemäriverkossa. Muista siis roskis myös kylppäriin!  

Luonto kiittää vesimaksun maksajaa 

Vesimaksullasi saat muutakin kuin raikasta vettä 

kotiisi. Vesilaitokset huolehtivat joka päivä ympä-

ristöstä puhdistamalla käyttämäsi veden. Sinä 

osallistut hyvään työhön vesilaskullasi.  

Oikea osoite oikealle jätteelle 

Kodeissa syntyy erilaisia jätteitä, joille on yhteistä 

se, etteivät ne kuulu viemäriin. Kotipaikkasi jäte-

huoltolaitokselta saat neuvoja ja vinkkejä kaikkeen 

jätteenkäsittelyyn, halusit sitten perustaa kompostin 

tai päästä eroon kännykkäsi vanhoista akuista. 

Alä siis heitä pönttöön: 

 wc-paperin hylsyjä, kosteuspyyhkeitä 

 kertakäyttökäsineitä, muovikääreitä 

 terveyssiteitä, tamponeja tai vaippoja 

 vanupuikkoja- tai tyynyjä 

 kondomeja 

 hiekkaa 

 tupakantumppeja 

 ongelmajätettä hedelmien, vihannesten, juuresten tai kanamunien kuoria 

 ruoantähteitä, vanhentuneita elintarvikkeita 

 kahvin tai teen poroja 

 käytettyjä talouspaperia tai lautasliinoja 

 kukkamultaa, kasvinosia tai kuihtuneita kasveja 

 kotieläinten häkkien siivousjätettä 

 rasvoja tai öljyjä 
 

Lisää tietoa osoitteessa www.pytty.fi       

http://www.pytty.fi/


Järvi-Pohjanmaan terveyskeskuksen 
hoitaja- ja lääkärinvastaanoton ajanvaraus ja neuvonta     Puhelinnumero  06 2412 7700 

käytössä on takaisisoittojärjestelmä 
ajanvaraus ja neuvonta arkisin klo 8-15 
tutkimustulosten kyselyt ja reseptinuusintapyynnöt arkisin klo 13-15 

Lappajärven terveysasema avoinna arkisin klo 8-15 
Vimpelin terveysasema avoinna arkisin klo 8-15 
Lehtimäen terveysasema avoinna ma-to klo 8-14 
Alajärven terveyskeskus avoinna ma-to klo 8-15 
Kiirevastaanotto arkisin klo 8-20, viikonloppuna ja arkipyhinä klo 10-18, puh. 06 2412 7700 

Etelä-Pohjanmaan päivystysapupuhelin puh. 116 117 

Hätätapauksissa puh. 112 

Puhelimeen vastaa aina terveydenhuollon ammattilaiset. Hoitaja haastattelee aina potilaan puheli-
messa ja arvioi  
hoidontarpeen ja kiireellisyyden. 

Diabeteshoitaja arkisin klo 8-13 puh. 06 – 24127704 (takaisisoitto saman päivän aikana) 

Laboratorion ajanvaraus puh. 06 - 4158813 tai www.hyvis.fi   

 
 
 
 
 

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

Sivistystoimi  
 

Alajärven kaupungin ja Vimpelin kunnan VARHAISKASVATUSPAIKAT ovat haettavana 
toimintakaudelle 1.8.2020-31.7.2021. 

 
Sähköinen varhaiskasvatushakemus löytyy Alajärven kaupungin ja Vimpelin kunnan  
nettisivuilta. Hakuaika päättyy 1.3.2020. 

  
Varhaiskasvatuspaikkaa on haettava viimeistään neljä kuukautta ennen hoidon tarpeen 
alkamista (Varhaiskasvatuslaki 540/2018 17§). Varhaiskasvatuksessa jo olevien lasten 
osalta ei tarvita uusia hakemuksia. Mikäli halutaan vaihtaa hoitomuotoa tai –paikkaa,  
hakemus on täytettävä.  

  
Lisätietoja:  p. 040-126 4011, varhaiskasvatus.palveluohjaus@alajarvi.fi 

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

  

Alajärvi arkisin klo 7:15 – 14:00 

Lappajärvi ma-ti ja to klo 7:15 – 11:00 

Vimpeli ti, to - pe klo 7:15 - 10:15 

Lehtimäki ma ja ke klo 7:15 – 11:00 

http://www.hyvis.fi/
mailto:varhaiskasvatus.palveluohjaus@alajarvi.fi


 
Alajärven kaupungin ja Vimpelin kunnan ESIOPETUKSEEN JA PERUSOPETUKSEN  

1. luokalle lv. 2020 - 2021 tulevien oppilaiden ilmoittautuminen. 

Ilmoittautuminen tehdään Wilma-järjestelmän avulla 29.2.2020 mennessä.  

Tulevien esioppilaiden huoltajille toimitetaan postitse ohjeet Wilma-tunnusten tekoon.  

Nykyisten esioppilaiden huoltajat voivat käyttää ilmoittautumiseen olemassa olevia  

Wilma-tunnuksiaan. Tunnusten luomiseen liittyvissä mahdollisissa ongelmatilanteissa huol-

tajat voivat ottaa yhteyttä koulusihteeri Pirkko Etulaan (p. 040 183 3422). 

Koulun 1. luokalle ilmoitetaan vuonna 2013 tai sitä aikaisemmin   syntyneet lapset, jotka 

eivät vielä ole aloittaneet koulunkäyntiään.  

Esiopetukseen osallistuvat kaikki vuonna 2014 syntyneet lapset. Alajärvellä esiopetusta 

järjestetään Alakylän, Hoiskon, Paalijärven, Paavolan ja Taimelan kouluilla. 

Vimpelissä esiopetusta järjestetään Aapiskujan koululla.  

Jos huoltaja haluaa lapselleen perusopetuksen lykkäystä, on sitä koskeva kirjallinen anomus 

toimitettava koulun johtajalle/rehtorille. 

Kouluun ilmoittautuneille uusille oppilaille järjestetään kouluilla toukokuussa tutustumispäivä, 

josta ilmoitetaan erikseen tässä lehdessä. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Haku koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan ja esioppilaiden aamu- ja 

iltapäiväkerhoon Alajärvellä ja Vimpelissä lv. 2020-2021  
Aamu- ja iltapäivätoimintaa sekä aamu- ja iltapäiväkerhoa järjestetään  

Alajärven ja Vimpelin esioppilaille, 1.-2.luokkalaisille sekä erityisen tuen 

piirissä oleville oppilaille. Järvi-Pohjanmaan sivistyslautakunnan 11.3.2015  

tekemän päätöksen mukaan aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään Alajärven ja Vimpelin 

alueella niissä kouluissa, joissa ryhmään tulee vähintään kuusi  

1.-2.luokkalaista tai erityisen tuen piirissä olevaa oppilasta.  

Silloin kun mukana on esioppilaita, toiminta voidaan käynnistää jo, kun  

ryhmässä on viisi oppilasta. 

Toimintaan sitoudutaan paikkaa haettaessa lukukaudeksi tai –vuodeksi kerrallaan. 
Ilmoittautuminen tehdään Wilma-järjestelmän avulla 29.2.2020 mennessä.   
Myöhemmin tulleet hakemukset huomioidaan vain, mikäli toimintaryhmissä on tilaa. 
Tulevien esioppilaiden huoltajille toimitetaan postitse ohjeet Wilma-tunnusten 
tekoon.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Vimpelin Vuokra-asunnot Oy 

Vimpelin Vuokra-asunnot Oy (entinen Kiinteistö Oy Rentolankartano)  

tekee vuoden 2020 aikana kiinteistöjen julkisivuihin liittyviä korjauksia.  

Näistä kiinnostuneet urakoitsijat voivat ottaa yhteyttä Vimpelin Vuokra-

asunnot Oy:n toimistoon ja kysellä lisätietoja, puh. 0400 – 291 181 tai 

mari.yliahtela(at)vimpeli.fi      





 

 



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

 Moms for Kids ry tiedottaa

 



 

Järviseudun seututiedotteesta poimittua 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tutkijahotelli 
Hoiskontie 25 –kehittämis- ja innovaatiokeskuksen 
tutkijahotelli tarjoaa toimistotilaa tutkimustyötä  
alueella tekeville opiskelijoille ja tutkijoille max. 4 kk 
kerrallaan. Lisäksi työtiloja tutkijoille löytyy mahdolli-
suuksien mukaan kaikista Järviseudun kunnista. 
Kysy lisätietoja: marjo.vistiaho@seamk.fi tai 
vesa.alanko-luopa@jpyp.fi  

mailto:marjo.vistiaho@seamk.fi
mailto:vesa.alanko-luopa@jpyp.fi

