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Alustavan toimintasuunnitelman mukaan 
Vimpelin kunnan loppuvuoden 2020 
 
KUNNANVALTUUSTON varsinaiset  
kokoukset: 9.11. ja 14.12. 
 
KUNNANHALLITUKSEN  
kokoukset pidetään seuraavasti:   
26.10., 2.11., 16.11., 30.11. ja 7.12. 

 

Kirjaston aukioloajat: 
Maanantai, tiistai ja torstai 12.00-19.00 
Keskiviikko, perjantai  10.00-15.00 
 
Omatoimikirjasto  
Auki joka päivä klo 7.00 - 21.00 

Ehdota nimeä uudelle palveluyksikkö Intervallille 
 

Lähetä nimiesitykset kunnan sähköpostiin 
vimpelin.kunta@vimpeli.fi tai 

postissa Vimpelin kunta, Patruunantie 15, 62800 Vimpeli 
 

Covid-19 pandemian vuoksi 

Liikuntahalli ja kuntosali suljettuna 18.10.2020 saakka. 

Nuorisotalo, Vieresniemen sauna ja kunnanvirasto ovat  

suljettuina toistaiseksi  

Covid-19 pandemian 
vuoksi 

syyslomaviikon 
kunnan järjestämät  

tapahtumat on  
peruttu 

 

mailto:riitta.bergbacka@vimpeli.fi
mailto:vimpelin.kunta@vimpeli.fi


 

Tekninen toimi  

Tiekunnat Vimpelissä 

Kutsukaa tiekunnat koolle ja ilmoittakaa sen jälkeen tiekunnan yhteystiedot maan-

mittauslaitoksen kiinteistötietojärjestelmään.  

1.1.2020 voimaan tulleen yksityistielain takia kunnat eivät ole velvollisia avustamaan tiekuntia 

teiden kunnossapidossa. Vain rekisteröidyt yksityistiet voivat saada avustusta kunnossapitoon. Lo-

make löytyy Maanmittauslaitoksen sivuilta: https://www.maanmittauslaitos.fi/lomakkeet/tiekun-

nan_yhteystiedot 

Lisätietoja antaa: kunnallistekniikan palveluvastaava Yrjö Koivukoski, puh. 040 631 5486 ma-to klo 

7.30 – 11.30 välisenä aikana. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
TONTTIKAMPANJA VIMPELISSÄ! 

Kunnanvaltuusto päätti jatkaa kunnan tonttikampanjaa ajalla 1.9.2020 – 31.5.2021. 

 Jukkalan ja Sandbackan alueen 
asuinrakennusten rakentamiseen tarkoi-
tetut kaavatontit myydään 50 %:a vuoden 
2017 tontin hinnasta 
 muut kunnan omistamat asuinra-
kennusten rakentamiseen tarkoitetut kaa-
vatontit myydään 1 €/ tontti 
 rakennusvelvoite tulee täyttää kah-
den vuoden sisällä kiinteistön kauppakir-
jan päivämäärästä. Rakennusvelvoitteen 
täyttymättä jättäminen laukaisee vuoden 
2017 kaavatonttien kauppahinnan koko-
naan perinnän 

 rakennuslupahakemus tulee jättää kuntaan viimeistään 31.9.2021 
 Vimpelin kunnan alueella yksityiseltä tontin ostaneelle ja asuinrakennuksen rakentavalle 

myönnetään 1000 euron avustus käytettäväksi rakentamiseen tai sisustamiseen liittyvien 
tarvikkeiden tai tavaroiden hankintaan. Avustuksen verotus maksuhetkellä voimassa olevien 
verohallinnon ohjeiden mukaisesti.  

 Avustus maksetaan sen jälkeen, kun rakennetun kiinteistön lopputarkastus on tehty 

Lisätietoja Vimpelin kunnan omakotitalotonteista kunnan kotisivuilla www.vimpeli.fi,  
kohdassa: Asuminen ja ympäristö ja tekninen johtaja Ville Karjalainen, puh. 040 651 7191 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~   
Puutarhajätteiden ja risujen vastaanotto auki lokakuulla.  

Kunnan kotisivuilla ja facebookissa informoidaan asiasta tarkemmin 
 

Otetaan vastaan pelkästään oksia ja puutarhajätteitä. 
Ajo-ohje: Vimpelintieltä Alajärven suuntaan, käänny Tiklin jälkeen vasemmalle  

ampumaradantielle. 
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VIMPELIN ETÄTYÖPISTE 

Osoite: Patruunantie 17, 2. krs, 62800 VIMPELI 

Käynti parkkipaikan puolelta 

Tilan tiedot: 

- 78 neliötä 

- kolme etätyöpistettä + neuvottelutila 

- WC ja suihku 

- Keittiö (jääkaappi, mikro, liesi/uuni, 

kahvinkeitin, ruokapöytä) 

- autopaikka merkityssä ruudussa (lämmityspistoke  

sekä yksi sähköauton latauspiste) 

- langaton internet 

- tulostin (10 arkkia sisältyy vuokraan) 

Vuokra-aika ja hinnasto: 

- minimivuokra-aika puoli päivää 

- siivous sisältyy hintaan 

Vuokra-aika Hinta (sis. ALV 24%) 

puoli päivää 10,00 € 

koko päivä 20,00 € 

1 viikko 80,00 € 

1 kuukausi  300,00 € 

 

Asiakirjojen tulostusmaksut Hinta (sis. ALV 24 %) 

A4-mustavalkokopiot 11 kpl ->  0,35 €/arkki 

A4- värilliset kopiot 11 kpl -> 0,50 €/arkki 

 

Muut ehdot: 

- Koko vuokra-aika maksetaan kerralla etukäteen 

- Henkilöllisyys tarkistetaan 

- Tilaan ei saa tuoda lemmikkieläimiä 

- Tilassa on mahdollisuus järjestää esimerkiksi kokouksia ja neuvotteluita (maks. 10 hlöä) 

-  Astioiden tiskaus ja yleinen siisteys kuuluu vuokraajalle 

 
Varaukset ja tiedustelut kiinteistösihteeri Yliahtela, puh. 0400 291 181 

  



 
Vimpeli Seura tiedottaa 

 
 

VIMPELIN  JOULU  2020  -lehti  
 

Olemme aloittamassa joulukuun alussa 
ilmestyvän Vimpelin Joulu 2020 -lehden 
tekoa.  
 
Otamme vastaan kirjoituksia, runoja ja 
kuvia. 
 
Perinteisesti julkaisemme vuoden aikana  
syntyneiden ja poisnukkuneiden kuvat.  
Syntyneistä lapsen ja vanhempien nimet.  
Poisnukkuneista nimi, syntymä- ja kuolin-
aika.  
 

Lähetä tiedot osoitteeseen:  
vimpeliseura@gmail.com 
tai toimita Kukkasalonki Kastanjaan 
 
Lisätietoja Vimpeli-Seuran kotisivuilta 
 www.vimpeli-seura.fi  
 
 

Joululehden kuva: Vimpelin Joulu 2019 
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Kirjasto  
 

Anna Riihimäen Makramee töitä esillä kirjastossa 5.-31.10.2020 
Tervetuloa tutustumaan! 

Hei pikkuväki!  

Kansainvälistä Nallepäivää vietetään 27.10. 
Piirrä oma nallekuvasi ja tuo se lastenosaston ilmoitustaululle viikon 44 aikana. Osallistu & voita 

oma nalle. 

 
Vapaaehtoistyötä Vimpeliläisittäin – SPR Vimpelin osasto 70 vuotta 

SPR Vimpelin osaston juhlanäyttely kirjastossa 2.-30.11.2020. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~    
Järvi-Pohjanmaan perusturva tiedottaa 

Järvi-Pohjanmaan perusturvan alueella Alajärvellä, Lappajärvellä ja Vimpelissä  
järjestetään päivätoimintaa ikäihmisille sekä mielenterveys- ja päihdekuntoutujille. 

 
Huom! 

Covid-19 pandemian vuoksi päivätoimintaa ei ole toistaiseksi 18.10. saakka. 
Seuratkaa perusturvan tiedotteita. 

 

Päivätoiminta on tarkoitettu kaikille henkilöille, jotka haluavat osallistua fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista 
toimintakykyä ylläpitävään ja edistävään toimintaan. 
 
Osallistujien fyysistä toimintakykyä ylläpidetään ja edistetään erilaisilla jumppatuokioilla, peleillä ja leikeillä, 
huomioiden jokaisen omat voimavarat ja halun osallistua. 
 
Psyykkistä ja henkistä toimintakykyä ylläpidetään ja edistetään jokaisen omat voimavarat ja halukkuus huo-
mioiden. Näissä tuokioissa luemme lehtiä, kirjoja, runoja, pelaamme pelejä, ratkomme ristikoita ja arvoituk-
sia sekä toteutamme muita muistitoimintoja virkistäviä ja vahvistavia kokonaisuuksia. 
 
Sosiaalista toimintakykyä ylläpidetään ja edistetään keskustelu- ja tarinatuokioilla, kuunnellaan musiikkia ja 
lauletaan. Jokaisessa toiminnassa ollaan yhdessä ryhmänä eikä ketään jätetä yksin. 
 
Alajärven Kultakämmenessä, Lappajärven terveyskeskuksen tiloissa ja Vimpelin Toimelassa järjestettävällä 
päivätoiminnalla on pääpaino kuntouksella. Osallistujien fyysistä toimintakykyä edistetään erilaisilla liikun-
tamuodoilla esim. ryhmäjumpalla, tasapainoharjoituksilla ja erilaisten pelien avulla. Jokaiselle osallistujalle 
tehdään alkumittaukset ja vuosittain tarkastetaan, miten kunto ja toimintakyky on edennyt.  
 
Jokainen osallistuu omien kykyjensä ja voimavarojensa mukaisesti eri toiminnallisiin kokonaisuuksiin. Muis-
tia ja muuta aivohyvinvointia tuetaan erilaisten tehtävien, kysymysten ja kuvien avulla. 

 
Vimpelin ikäihmisten päivätoiminta on muuttanut entisen lääkärikeskuksen tiloihin viikolla 39  
Toimitila on avara ja esteetön liikkua, tarjoten upeat puitteet päivätoiminnan järjestämiselle niin sisällä kuin 
ulkonakin. Vallitsevan koronatilanteen vuoksi on päivätoiminnan ryhmien kokoa pienennetty ja toimintaa 
onkin nyt kolmena päivänä viikossa, keskiviikosta perjantaihin. 
Harjulanpirtin päivätoiminta on osoitettu mielenterveys- ja päihdekuntoutujille. 
 
Ryhmät kokoontuvat maanantaisin ja perjantaisin. 
Päivätoimintaa järjestävään henkilöstöön kuuluu lähihoitajia ja fysioterapeutti.  
Tarpeen ja teemojen mukaan käytetään muita alansa ammattilaisia täydentämässä vakinaisen henkilös-
tömme osaamista. 
  



Ohjeistus kuntalaisille sekä perusturvan ja sivistystoimen henkilöstölle 
 
Järvi-Pohjanmaan perusturvan alueella on todettu muutama positiivinen koronatartunta 30.9.2020.  Tällä hetkellä al-
tistuneita on 26.  Altistuneet on asetettu 14 vuorokauden karanteeniin. 
 
Järvi-Pohjanmaan perusturva ja sivistystoimi sekä Alajärven, Lappajärven ja Vimpelin kunnat muistuttavat kaikkia kun-
talaisia huolehtimaan edelleen hyvästä yskimis- ja käsihygieniasta sekä turvaväleistä kaikissa tilanteissa.  Kasvomas-
keja suositellaan käytettävän seuraavissa tilanteissa: 

 Joukkoliikenteessä, jossa on lähikontakteja, ei aina voida välttää. 

 Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen valmistumista, jos on vält-
tämätön syy liikkua kodin ulkopuolella. 

 Riskialueelta Suomeen saapuvat matkustajat heidän siirtyessä maahantulopisteeltä karanteeniin tai jos heillä 
on karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella. 

 Toisen asteen oppilaitoksissa. 

 Julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa, joissa lähikontakteja ei voida aina välttää. 
 

Järvi-Pohjanmaan pandemiajohtoryhmä on kokouksessaan 1.10.2020 sopinut seuraavista varotoimenpi-
teistä, joita noudatetaan 18.10.2020 saakka:  
 

 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut hyvitetään, mikäli huoltajat päättävät hoitaa lapset itse. Kyseiset päi-

vät merkitään Päikkyyn ”poissa” –päivinä. Lisäksi poissaolosta tulee ilmoittaa suoraan lapsen hoitopaik-

kaan.  

 Vimpelin kouluille on annettu ohjeet varautua etäopetukseen siirtymisestä, mikäli tartuntatilanne pahenee. 
Mikäli etäopetukseen siirrytään, oppilaille järjestetään ateriajakelu. 

 Kansalaisopisto ja musiikkiopisto toimivat niin kauan, kun koulut ovat toiminnassa. 

 Vimpelin kunnan tiloissa ei järjestetä tällä hetkellä yleisötapahtumia.  

 Vimpelin liikuntahalli kuntosaleineen suljetaan. Ainoastaan yksittäiset oppilasryhmät voivat käyttää liikun-

tahallia. 

 Vimpelin tehostetun palveluasumisen ja palveluasumisen yksiköissä on vierailukielto, pois lukien saattohoi-

dossa olevat asukkaat. Vierailukielto koskee myös Tuulikelloa, Puronmutkaa ja Windalaa.  Intervalliosas-

tolle ei oteta uusia asiakkaita lyhyille intervallijaksoille.  

 Vimpelin ikäihmisten päivätoiminta sekä Harjulanpirtin ryhmätoiminta ovat tauolla. Lääkkeidenjako turva-
taan niin, että työntekijä vievät kotiin tarvittavat lääkkeet. Myös työpaja Apajan toiminta on tauolla. 

 Järvi-Pohjanmaan terveyskeskuksen akuuttiosastolla on vierailukielto, pois lukien saattohoitopotilaat. 

 Alajärven kaupungin tekninen toimi avustaa tarvittaessa Vimpelin kunnan tukipalveluja.  
 

Järvi – Pohjanmaan perusturvan pandemiapoliklinikka toimii edelleen flunssa-oireisten potilaiden vastaan-
ottotilana Alajärvellä.  Terveyskeskuksen/asemien vastaanotoilla pyritään välttämään tarpeetonta asiointia 
ja yhteydenotot sekä ajanvaraukset tulee tehdä puhelimitse numerosta 06 2412 7700.  Järvi-Pohjanmaan 
terveyskeskuksen sekä Lappajärven ja Vimpelin terveysasemien ovet suljetaan. Vastaanotoille kannattaa tulla 
juuri ajallaan, ei huomattavasti aikaisemmin, koska se lisää mahdollista tartuntariskiä. Jos epäilet itselläsi tai 
lähipiirissä koronatartuntaa, testin  voi tehdä netissä osoitteessa www.omaolo.fi. Huomioitavaa on, että aino-
astaan oireisille henkilöille tehdään koronatesti. 

 
Kaupungin ja kuntien virastoissa pyritään välttämään tarpeetonta asiointia. Yhteydenotot pääsääntöi-

sesti puhelimitse, sähköpostilla tai ajanvarauksella. Alajärven kaupungin sekä Lappajärven ja Vimpelin vi-

rastojen ovet ovat suljettuina toistaiseksi. 

Päivähoidossa tai perusopetuksessa olevien lasten koronatesteistä on annettu erillinen ohje (liitteenä).  
 
Suun terveydenhuolto toimii tällä hetkellä normaalisti myös sivutoimipisteissä. Ajanvaraus aina puhelimitse 

keskitetystä ajanvarauksesta 06-2412 7560, tai käyttämällä sähköistä ajanvarausta www.hyvis.fi. Poti-

laita, joilla on yskää, flunssaa tai kuumetta, ei hoideta, vaan heidän on oltava yhteydessä keskitettyyn 

ajanvarausnumeroon ja siirrettävä vastaanottoaikaa eteenpäin. Mikäli potilaalla on akuuttia hammashoi-

toa vaativa vaiva sekä koronavirusinfektioon sopivia oireita, on potilaan oltava yhteydessä keskitettyyn 

ajanvarausnumeroon. Odotustiloissa on pidettävä mahdollisuuksien mukaan etäisyyttä muihin henkilöihin. 

Henkilökuntaa ohjeistetaan pitämään riittävät turvavälit altistusten välttämiseksi. Taukotiloissa ja ruo-
kaloissa on huomioitava turvavälit. Kokoushuoneissa on käytettävä maskia, ellei turvavälejä voida noudat-
taa. Ruoka- ja kahvitauot tulee porrastaa toimipisteittäin. Lisäksi suositellaan, ettei osallistuta isoihin tapah-
tumiin. Etätyötä suositellaan toteutettavan harkinnan mukaan, etenkin riskiryhmään kuuluvien osalta.  
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