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[Sijoita lähde tähän.] 

VALTUUSTON kokous 15.6. Vimpelin yhteiskoulun ja 
lukion auditoriossa 15.6. klo 18.00 alkaen.  
 
KUNNANHALLITUKSEN 8.6. ja 29.6.  
Syksyn kokouskalenteri tehdään kesäkuussa. 
Kunnanhallituksen ja valtuuston päätökset kunnan koti-

sivuilla vimpeli.fi -  kohdasta: Kunta ja päätöksenteko 

Järvi-Pohjanmaan terveyskeskus  

Hammashuollon toiminta on Vimpelissä 

terveysaseman sulun aikana 6.7.-2.8. 

myös tauolla, mutta tuona aikana ham-

maslääkäripäivystys toimii Alajärven ham-

mashoitolassa (Lääkärintie 5), ajanvaraus 

numerosta 06-2412 7560. 

Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy tiedottaa 

Yksityisyrittäjien tuet 

Yksinyrittäjät voivat saada valtion rahoittamaa toimintatukea kunnalta.  
Tuen määrä on 2 000 euroa. Yksinyrittäjiä ovat ne yrittäjät tai ammatinharjoittajat, joilla ei 
ole palkattua työvoimaa. Yritysmuodolla ei ole merkitystä, kunhan yrittäjiä on yrityksessä 
ainoastaan yksi. 

Avustus myönnetään aina vakiosuuruisena: 2000 euroa kutakin tukea hakenutta  
yksinyrittäjää kohden. Tukea voi hakea 16.3.–31.8. syntyneisiin kustannuksiin.  
Tukea voi hakea 30.9. asti. Tuki myönnetään kertakorvauksena hakuehdot täyttäville 
yksinyrittäjille. 

Lisätietoja: jpyp.fi 

Vimpelin terveysasema  

Ajanvaraus ja neuvonta  

06 2412 7700 

Vimpelin terveysaseman kesäsulku 

6.7.-3.8.2020 

Vimpelin kunnanvirasto suljettuna 

31.7.2020 saakka 

mailto:riitta.bergbacka@vimpeli.fi
callto:06-2412%207560
callto:06%202412%207700
callto:6.7.-3.8.2020


 

Tekninen toimi 

Koronan vaikutus kunnan kiinteistöjen aukioloihin (COVID-19) 

Kunnanviraston ovet on suljettuna 31.7.2020 saakka 
 

Toistaiseksi suljettuja paikkoja ovat: 

 Vieresniemen sauna 

 Museot 

 Nuorisotila Monttu 

 Nuorisotalo 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
Viemärilaitos tiedottaa 

Vuosihuollon yhteydessä on tullut esille, että jätevedenverkostojen pumppaamoista on löy-
tynyt kumihanskoja, topseja ja siteitä. 

 
Vieraat esineet voivat aiheuttaa pumppaamoilla tukkeutumisia ja mahdollisia särkymisiä 

sekä lisäksi voi aiheuttaa kiinteistöille vahinkoa mm. viemärien tulvimista. 

Jätevedenpuhdistamolla alla olevat tuotteet haittaavat prosesseja ja tukkivat laitteita, hoidammehan tämän 

asian yhdessä kuntoon! 

Kodin wc-pönttö toimii parhaiten silloin, kun siitä huuhdellaan vain sitä itseään. Hygieniatuotteiden (terveys-

siteet, vaipat, vanupuikot) tai biojätteiden (ruoantähteet, paistorasva, hedelmien kuoret) laittaminen pönt-

töön voi aiheuttaa kalliin ja kiusallisen tukoksen kotisi putkistoissa tai viemäriverkossa. Muista siis roskis 

myös kylppäriin!  

Luonto kiittää vesimaksun maksajaa 

Vesimaksullasi saat muutakin kuin raikasta vettä kotiisi. Vesilaitokset huolehtivat joka päivä ympäristöstä 

puhdistamalla käyttämäsi veden. Sinä osallistut hyvään työhön 

vesilaskullasi.                              Kiitos siitä! 

Alä siis heitä pönttöön: 

 wc-paperin hylsyjä, kosteuspyyhkeitä 

 muovikääreitä, terveyssiteitä, tamponeja tai 
vaippoja 

 vanupuikkoja- tai tyynyjä 

 kumihanskoja, kondomeja 

 hiekkaa, tupakantumppeja 

 ongelmajätettä hedelmien, vihannesten, juu-
resten tai kanamunien kuoria 

 ruoantähteitä, vanhentuneita elintarvikkeita 

 kahvin tai teen poroja 

 käytettyjä talouspaperia tai lautasliinoja 

 kukkamultaa, kasvinosia tai kuihtuneita kas-
veja 

 kotieläinten häkkien siivousjätettä 

 rasvoja tai öljyjä 

Lisää tietoa osoitteessa www.pytty.fi 
  



 

Entinen päiväkoti Piiparin ja vanhan paloaseman  
purku alkaa kesäkuun alussa ja se kestää heinäkuun loppuun saakka. Purkutoimenpiteet 

aiheuttavat ylimääräistä liikennöintiä Toimelan alueella, joten kuntalaisia pyydetään tarkka-
vaisuuteen liikkuessaan alueella. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Teknisen toimen puhelinnumerot: 

 

 Kiinteistöpäivystys (virka-ajan ulkopuolella) 040 465 9712 

 Kunnallistekniikan palveluvastaava Yrjö Koivukosken puhelinnumero on muuttunut,  
uusi numero on 040 631 5486. 

 Ruokatilaukset ja muutokset puh. 040 578 1601 
 

Tekninen johtaja Karjalainen Ville Tekninen toimi ja rakennusvalvonta 040 651 7191 

Toimistosihteeri 
Laakso 
Marja-Leena 

Teknisen hallinnon laskutusasiat 
040 773 5773 

Toimistosihteeri Vähäsoini Henna 
Vesi- ja viemärilaitos, laskutusasiat, ra-
kennusvalvonta 

040 572 3682 

Työnjohtaja Kinnunen Juha Tilapalvelu: kiinteistöt ja yleiset alueet 040 482 1096 

Kunnallistekniikan  
palveluvastaava 

Koivukoski Yrjö 
Tieasiat, vesi- ja viemärilaitos,  

040 631 5486 

Vesilaitoksen hoitaja Hallapuro Valio Vesi- ja viemärilaitos 044 465 9700 

Viemärilaitoksen 
hoitaja 

Pollarikoski Timo 
Vesi- ja viemärilaitos 

040 187 7940 

Viemärilaitoksen  
huoltaja 

Pajuoja Kati 
Vesi- ja viemärilaitos 

044 465 9770 

Ympäristösihteeri  Syynimaa Kirsi Ympäristöpalvelut 044 297 0364 

Ravitsemispalveluesimies Niemitalo Anni Ravitsemispalvelut 040 578 1601 

Tiimivastaava Aho Nina Puhdistuspalvelut 040 183 7740 

 

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

Ruokahuolto 
 

Kunnan keskuskeittiö toimii avopalvelukeskus Toimelassa. Keittiö toimittaa 
ruokapalveluja kouluille, päiväkodille, kotipalvelun asiakkaille sekä  

palveluasumisyksikölle. 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Kysely Ilolan alueen viemäröinnistä elokuulla 

 
Elokuussa tekninen toimi suorittaa Ilolan alueella kyselyn kunnalliseen  

viemäröintiin liittymisestä. 
Kyselyllä selvitetään mahdollisuutta laajentaa kunnallista viemäriverkostoa  

Ilolan alueelle. 
Tarvittavat lisätiedot lähetetään kirjeen mukana. 

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

  



KIRJASTO TIEDOTTAA      Kirjaston asteittainen avaaminen asiakkaille 1.6.2020 
Kesän aukioloajat 1.6. – 31.7.2020: 
maanantai  12.00 – 19.00 
tiistai  10.00 – 15.00  
keskiviikko 10.00 – 15.00 
torstai 10.00 – 15.00 
perjantai 10.00 – 15.00 
 

OMATOIMIKIRJASTO ON TOISTAISEKSI SULJETTU! 
Muutokset mahdollisia, joten seuraa ilmoittelua. 

 
Näyttelyitä voidaan ripustaa, mutta avajaisia ei 
voi pitää. 
Muistakaa turvavälit ja hyvä käsihygienia! 
                                

Eepos-kirjastot ovat hankkineet asiakkaidensa 
käyttöön Kirjastokinon huhtikuun lopusta lukien. 
Palvelu on Eepos-kirjastojen asiakkaille maksu-

ton. Kyseessä on elokuvien, sarjojen ja dokument-
tien suoratoistopalvelu. Katsottavaa löytyy lapsille ja aikuisille. 

Palveluun kirjaudutaan Eepos-alueen kirjastokortilla ja korttiin liitetyllä salasanalla 
=> käykää kokeilemassa!   

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Hakemusten käsittelyajat nyt esillä kela.fissä 

Kelan verkkosivuilla on julkaistu uusi palvelu, joka näyttää tuoreen tiedon hakemusten käsittelyajoista. 
Asiakkaiden tavallisimmat kysymykset Kelan asiakaspalvelussa liittyvät hakemusten käsittelyaikoihin. 

Kela.fissä käsittelyajoista kertova sivu on yksi palvelun käytetyimmistä – vuosittain siellä vieraillaan lähes 

miljoona kertaa. 

– Tähän saakka sivulla on tarjottu Kelan hallituksen vahvistamat tavoiteajat hakemusten käsittelylle etuuksit-

tain. Väljästi viikkotasolla esitetty tavoiteaika on koettu kuitenkin summittaiseksi, ja asiakkaat ovat kaivanneet 

täsmällisempää tietoa, kertoo verkkoviestinnän asiantuntija Samuli Vuorinen Kelasta. 

Nyt sivulla on julkaistu uusi palvelu, joka tarjoaa tuoreimman tiedon hakemuksien käsittelyajasta. Käsittely-

aika on keskiarvo, joka on laskettu edeltävän 7 päivän aikana tehtyjen ratkaisujen pohjalta. Tieto päivittyy 

automaattisesti kerran vuorokaudessa. 

 

Palvelu vähentää tarvetta kyselyihin 
Palvelu kehitettiin yhteistyössä asiakkaiden ja Kelan työntekijöiden kanssa. Uuden palvelun tarve tuli selkeästi 

esiin. Asiakkaat kokivat, että palvelu vähentää tarvetta olla yhteydessä Kelaan. Kelalaiset puolestaan näkivät 

palvelun hyödyllisenä työkaluna asiakaspalvelussa. 

– Asiakaspalvelussa työskentelevät ovat aiemmin voineet vain viitata edellä mainittuihin tavoiteaikoihin, kun 

asiakkaat ovat kysyneet käsittelyajoista. Tosin vieläkään ei voida täydellä varmuudella sanoa, minä päivänä 

yksittäinen hakija saa päätöksen omaan hakemukseensa, Samuli Vuorinen sanoo. 

Käsittelyaikakyselyihin liittyy monella kysyjällä myös tarvetta varmistella, onko hakemus tullut perille Kelaan 

ja onko se kaikilta osin kunnossa. Oman hakemuksen käsittelytilanteen voi tarkistaa kirjautumalla Kelan asi-

ointipalveluun osoitteessa www.kela.fi/asiointi. Asiointipalvelussa näkyy, onko hakemus saapunut tai rat-

kaistu, milloin etuus maksetaan ja mitä etuuksia asiakkaalle on viimeksi maksettu. Asiointipalvelusta näkee 

myös muistutukset esimerkiksi puuttuvista liitteistä. 

– Asiakas voi luottaa myös siihen, että jos hakemuksesta puuttuu tietoja tai liitteitä, Kelasta ollaan yhteydessä. 

Lisätietoja asiakkaille 
 Kela.fi: Käsittelyajat 
 Kelan asiointipalvelu     

https://tiedotteet.kela.fi/go/1234713-530723-64917061
https://tiedotteet.kela.fi/go/1234711-757668-64917061
https://tiedotteet.kela.fi/go/1234712-1072962-64917061


Vapaa-aikatoimi tiedottaa 

 

 
 



 

 
 

 
 



Vimpelin Veto  

 

 
 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~     
Vimpelin 4h-yhdistys tiedottaa 

4h-yritys on helppo ja nopea tapa saada omannäköinen kesätyö. Jos sinulla on 
visio, jonka haluaisit toteuttaa, niin tämä voisi olla avain siihen. Voimme myös 
yhdessä suunnitella toimintaasi ja sen toteuttamista. 

      4h-yritys pähkinänkuoressa: 
- Olet 13-28-vuotias 
- Yrityksesi myynti 50€-7000€/vuosi 
- Voit toimia 4h-yrittäjänä haluamasi ajan 
- Olet 4h-yhdistyksen jäsen 
- Apuna ja tukena Vimpelin 4h-yhdistys 

                              vimpeli@4h.fi  Puh. 040 537 9341 

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

Pudotuspelit 
la 5.9., su 6.9., ke 9.9. 
la 12.9., su 13.9., ke 16.9 

la 19.9., su 20.9., la 26.9 

Superpesis - otteluohjelma 2020  

Runkosarjan ottelut 2020 

to 2.7. Vimpeli–Seinäjoki klo 18 
la 4.7. Koskenkorva–Vimpeli klo 17 
ti 7.7. Sotkamo–Vimpeli klo 18 
to 9.7. Seinäjoki–Vimpeli klo 18 
su 12.7. Vimpeli–Sotkamo klo 16 
ti 14.7. Vimpeli–Kankaanpää klo 18 
pe 17.7. Kouvola–Vimpeli klo 18 
su 19.7. Vimpeli–Tampere klo 16 

ti 21.7. Siilinjärvi–Vimpeli klo 18 
pe 24.7. Vimpeli–Raahe klo 18 
su 26.7. Vimpeli-Kempele klo 16 
to 30.7. Seinäjoki–Vimpeli klo 18 
la 1.8. Koskenkorva–Vimpeli klo 17 
ti 4.8. Vimpeli–Hyvinkää klo 18 
pe 7.8. Vimpeli-Siilinjärvi klo 18 
ti 11.8. Raahe-Vimpeli klo 17.30 
to 13.8. Kankaanpää–Vimpeli klo 17.30 
su 16.8. Vimpeli–Seinäjoki klo 16 
ti 18.8. Vimpeli–Koskenkorva klo 17.30 

to 20.8. Hyvinkää–Vimpeli klo 17.30 
su 23.8. Vimpeli-Kouvola klo 16 
pe 28.8. Vimpeli-Koskenkorva klo 17 
su 30.8. Kempele-Vimpeli klo 17 
ti 1.9. Tampere–Vimpeli klo 17 

 
 

 

mailto:vimpeli@4h.fi
https://www.superpesis.fi/ottelut/


Moms for Kids ry tiedottaa: 

Kesällä Ruoka-avun jakopäivät ovat seuraavat la 13.6. klo. 13.30-14.00, ke 24.6. klo. 18.30-19.00, la 
11.7. klo. 13.30-14.00 ja ke 22.7. klo 18.30-19.00. Jakopaikkana Järviseudun Sairaala (Lakaniementie 85), 
intervalliosaston sisäänkäynnin puoleinen parkkipaikka.  
Riskiryhmille kotiinkuljetusmahdollisuus. Laita tekstiviesti numeroon 045-1114962 ruokajakoa edeltävänä päi-
vänä klo. 18 mennessä.  
Kesän ajan Vaatepankki on avoinna ajanvarausperiaatteella 13.6., 24.6., 11.7. ja 22.7.  Voit varata itsellesi 
30 minuutin ajan, jolloin kanssasi on yhtä aikaa paikalla vain henkilökuntaa ja toinen asiakas. Voit varata 
lauantaina 13.6. ja 11.7. ajan seuraavista ajoista: 
Klo. 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30 ja 13.00 
Voit varata keskiviikkoina 24.6 ja 22.7 ajan seuraavista ajoista: 
Klo. 17.00, 17.30 ja 18.00 
Laita tekstiviestillä numeroon 045-1114962 nimesi ja kaksi sinulle sopivaa aikaa tiettyä aukiolopäivää koh-
den. Lähetä viestisi viimeistään aukiolopäivää edeltävänä päivänä klo. 12 mennessä. Aikasi ilmoitetaan vas-
tausviestillä.  

~~~~~~~~~~~ 

Koronavirusepidemian aiheuttamat poikkeusolot näkyvät myös Moms for Kids ry:n järjestämässä EU-ruokaja-
kelussa. EU-ruokaa tuli uusi kuorma maaliskuun lopussa, mutta suuresta kysynnästä johtuen ruoka on jo melkein 
loppu. Ruoka-apu palvelee Järvi-Pohjanmaan alueen asukkaita (Vimpeli, Lappajärvi, Alajärvi).  
 
Moms for Kids ry on saanut Pohjanmaan poliisilaitokselta luvan järjestää pienkeräyksen, jonka tuotto käytetään 
ruoka-avun järjestämiseen. Pienkeräyslupa on voimassa 1.6.-31.8.2020. Saadut lahjoitukset käytetään ensisi-
jaisesti jaettavan ruoan hankintaan. Varoja voidaan käyttää myös hävikkiruokaketjun järjestämiseen ja yhdis-
tyksen muuhun avustustoimintaan. Hallinnollisiin kuluihin varoja ei käytetä.  
 
Olemme suuresti kiitollisia jokaisesta lahjoituksesta! Niiden avulla pystymme palvelemaan ruoka-avun asiak-
kaita poikkeuksellisena aikana.  
 
Tilinumero: FI58 552202 2004 8175  Pienkeräysnumero RA/2020/590 
Saaja: Moms for Kids ry    Keräysaika 1.6.-31.8.2020 
Viesti: Ruoka-apulahjoitus     
 
Moms for Kids ry  
Opintie 42 as 1  
62800 Vimpeli 

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

Vimpelin kunta toivottaa kuntalaisille ja kaikille  

yhteistyökumppaneille hyvää kesää 2020! 

 

Vimpelin kunta on elänyt alku vuoden korona-pandemian johdosta poikkeusoloissa. Pandemia on 
vaikuttanut paikallisiin yrittäjiin, perheisiin, sivistys ja SOTE-toimeen, käytännössä eniten kaikkeen 
mahdolliseen toimintaan. Vallitsevista olosuhteista ovat kärsineet kuntalaiset, suunnitellut tapahtu-
mat ja normaali elämä kokonaisuudessaan. Poikkeusoloissa eläminen on entisestään vahvistanut 
käsitystäni Vimpelin kunnan vahvuuksista. Olemme yhteisöllinen kunta, jonka parhaat puolet tule-
vat esiin aikana jolloin koko Suomi ja maailma elävät kriisin keskellä. Vimpelin kunnan suurin vah-
vuus ovat sen aktiiviset ja toisistaan välittävät kuntalaiset. Toivon erinomaista kesää kaikille, pysy-

kää terveinä ja pidetään toisistamme huolta. Kunta olemme me, ja me emme taivu! 
 

#pienikuntamontasankaria  
 

Sam Leijonanmieli 
Vimpelin kunnanjohtaja 


