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Kunnanhallituksen kokous 7.12. 
Kunnanvaltuuston kokous 14.12. 
 

 

Ehdota nimeä uudelle  
palveluyksikkö Intervallille 

 

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

postissa Vimpelin kunta, Patruunantie 15, 

62800 Vimpeli 

VIMPELIN KUNTA HAKEE KUNNANMESTARIA VAKITUISEEN TYÖSUHTEESEEN 

Oletko sinä kiinteistöhoitoalan raudanluja ammattilainen? Tarjoamme vastuullisen työn 

ja hyvän työympäristön mukavassa ja kehityshaluisessa työyhteisössä! Toimenkuvaan 

kuuluu mm. tilapalvelun ja vesi- ja viemärilaitoksen työntekijöiden esimiestehtävät ja  

työnjohto, investointikohteiden toteutus ja valvonta, kiinteistöjen kunnossapitoon liittyvät 

ja tilapalvelun hankinnat. Työtehtävään edellytetään vähintään ammattikorkeakoulutut-

kintoa, rakennusmestari tai rakennusinsinööri. Työ alkaa 4.1.2021.  

Hae meille kunnanmestariksi!  Hakuaika 20.11. – 13.12.2020 

Lisätietoja löytyy www.kuntarekry.fi, työavain 323340, hakemukset tulee jättää kuntarekryn kautta. 

Lisätietoja antaa tekninen johtaja Ville Karjalainen, ville.karjalainen(at)vimpeli.fi, puh. 040 651 7191 

  

VIMPELIN KUNTA HAKEE LAITOSHUOLTAJAA VAKITUISEEN  

TYÖSUHTEESEEN 

Hakuaika 30.11. – 13.12.2020 ja työ alkaa 4.1.2021 

Lisätietoja löytyy kunnan kotisivuilta www.vimpeli.fi kohdasta Ajankohtaista sekä 

www.kuntarekry.fi, hakemukset tulee jättää kuntarekryn kautta. 

Lisätietoja antaa puhdistuspalvelun tiimivastaava Nina Aho, nina.aho(at)vimpeli.fi, 040 183 7740 

 

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


                     Tekninen toimi 
 

 

                            Auraukset talvikaudella  
 

    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 kunnallistekniikan palveluvastaava Yrjö Koivukoski, puh. 040 631 5486 sekä kunnan koti-

sivuilla www.vimpeli.fi kohdassa:    Asuminen ja ympäristö → 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 Serpentiinitie 
Juha Kauppi, puh. 0500 720 892 

Alue 4 Rantakylä 
Mustonen Juha ja Marko Ay, puh. 0400 916 601 

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

Alue 6 Hallapuro 
Jallun Hiekka Oy, puh. 040 839 2517 
 

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

Alue 8 Lakaniemi, Pyhälahti, Pokela 
Jukka Liikala Oy, puh. 0400 565 351 
 
Alue 9 Koskela     
Jallun Hiekka Oy, puh. 040 839 2517 
 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~   
Viemärilaitos kiittää! 

 

Viemäriverkostoissa on ollut vähemmän huoltotoimenpiteitä,  
kun on noudatettu seuraavia ohjeita: 

 

Vieraat esineet voivat aiheuttaa pumppaamoilla tukkeumia ja mahdollisia vaurioita. 

Lisäksi vieraat esineet voivat aiheuttaa viemärien tulvimista. 

Jätevedenpuhdistamolla alla olevat tuotteet haittaavat prosesseja ja tukkivat laitteita, hoidammehan tämän asian yhdessä kun-

toon! 

Kodin wc-pönttö toimii parhaiten silloin, kun siitä huuhdellaan vain sitä itseään. Hygieniatuottei-

den (terveyssiteet, vaipat, vanupuikot) tai biojätteiden (ruoantähteet, paistorasva, hedelmien 

kuoret) laittaminen pönttöön voi aiheuttaa kalliin ja kiusallisen tukoksen kotisi putkistoissa tai 

viemäriverkossa. Muista siis roskis myös kylppäriin!  

Alä siis heitä pönttöön: wc-paperin hylsyjä, kosteuspyyhkeitä, kertakäyttömaskeja, muovikää-

reitä, terveyssiteitä, tamponeja tai vaippoja, vanupuikkoja- tai tyynyjä, kumihanskoja, kondomeja, 

hiekkaa, tupakantumppeja, ongelmajätettä hedelmien, vihannesten, juuresten tai kanamunien 

kuoria, ruoantähteitä, vanhentuneita elintarvikkeita, kahvin tai teen poroja, käytettyjä talouspape-

ria tai lautasliinoja, kukkamultaa, kasvinosia tai kuihtuneita kasveja, kotieläinten häkkien siivous-

jätettä, rasvoja tai öljyjä. Lisää tietoa osoitteessa www.pytty.fi 

Luonto kiittää vesimaksun maksajaa 

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

päristöstä puhdistamalla käyttämäsi veden. Sinä osallistut hyvään työhön vesilaskullasi.  

Kiitos siitä!  

http://www.vimpeli/
http://www.pytty.fi/


Tiekunnat Vimpelissä 
 
Kutsukaa tiekunnat koolle ja ilmoittakaa sen jälkeen tiekunnan yhteystiedot maanmittauslaitoksen 
kiinteistötietojärjestelmään.  
1.1.2020 voimaan tulleen yksityistielain takia kunnat eivät ole velvollisia avustamaan tiekuntia teiden 
kunnossapidossa. Vain rekisteröidyt yksityistiet voivat saada avustusta kunnossapitoon.  
 

Lomake löytyy Maanmittauslaitoksen sivuilta: 
https://www.maanmittauslaitos.fi/lomakkeet/tiekunnan_yhteystiedot 

 
Lisätietoja antaa: kunnallistekniikan palveluvastaava Yrjö Koivukoski, puh. 040 631 5486  
ma-to klo 7.30 – 11.30 välisenä aikana. 
 

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

Tonttikampanja Vimpelissä 1.9.2020 – 31.5.2021 

Jukkalan ja Sandbackan alueen asuinrakennusten rakentamiseen tarkoitetut kaavatontit  
myydään 50 %:a vuoden 2017 tontin hinnasta 

Muut kunnan omistamat asuinrakennusten rakentamiseen tarkoitetut kaavatontit myydään  
1 €/ tontti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 rakennusvelvoite tulee täyttää kahden vuoden sisällä kiinteistön kauppakirjan päivämää-
rästä. Rakennusvelvoitteen täyttymättä jättäminen laukaisee vuoden 2017 kaavatonttien 
kauppahinnan kokonaan 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 ole-
vien 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 

  

https://www.maanmittauslaitos.fi/lomakkeet/tiekunnan_yhteystiedot_
http://www.vimpeli.fi/


 

Kirjasto tiedottaa 
 

Hyvän joulumielen jakaminen ei ole ollut koskaan näin helppoa: 
lähetetään yhdessä Joulupostia ikäihmisille! 

 

 
Keräyslaatikko kirjaston alaeteisessä! 

 

ULOSLAINAUS, kirjaston alaeteisestä 

ma  klo 14.00 - 18.00 

ke – pe klo 12.00 - 15.00 

Tarkemmat ohjeet löytyvät kirjaston kotisivuilta 

Kirjasto avataan 7.12.2020 alkaen, riippuen koronatilanteesta Järvi-Pohjanmaalla 

Kirjastossa henkilökunta paikalla jouluviikolla ja välipäivinä  

(muutoksista ilmoitetaan kirjaston kotisivuilla, seuraa tilannetta) 

ma, ti  klo 12.00-19.00 

ke        klo 10.00-15.00 

Omatoimikirjasto auki joka päivä klo 7.00-21.00 
 

 HYVÄÄ JOULUA JA ONNELLISTA UUTTA VUOTTA!  

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

Vimpelin Veto 

Naisten Korisliigaa Vimpelin liikuntahallilla 

 ke 9.12. ViVe-Forssa klo 18.30 

 la 19.12. ViVe-Kotka klo 15 
Liput: 10.-/6.- ennakko:lipputoimisto.fi 

 

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



Moms for Kids ry 

Ruokajako joka kuun toinen lauantai klo 13.30-14 ja neljäs keskiviikko klo 18.30-19.  

 Syksy 2020: lauantai 12.12. ja keskiviikko 23.12. klo 18-19 (HUOMAA POIKKEUK-

SELLINEN AIKA! Tästä jaosta tiedotetaan vielä erikseen, seuraa ilmoittelua!) 

 Kevät 2021: la 9.1., ke 27.1., la 13.2., ke 24.2., la 13.3., ke 24.3., la 10.4., ke 28.4., 

la 8.5. ja ke 26.5. 

 Vaatepankilla on avoimet ovet yleensä Ruokajaon yhteydessä.  

 

- Seuraa ilmoittelua Facebookissa (Momsforkidsry, Vaatepankki ja Ruoka-apu Vimpeli),  

  Instagramissa (momsforkidsry) ja paikallislehdissä. 

- Jos haluat auttaa lahjoittamalla, yhdistyksellämme on pienkeräys 31.12.2020 asti. Keräyk-

sen varat käytetään ensisijaisesti Joulusukka-keräykseen ja toissijaisesti yhdistyksen muu-

hun toimintaan Järvi-Pohjanmaan alueella.  

 

 Tilinumero FI58 5522 0220 0481 75 

 Viestiksi Joulukeräys 

 Pienkeräysnumero RA/2020/1371 

 Pienkeräyksen järjestäjä Moms for Kids ry, Opintie 42as1, 62800 Vimpeli  
 

- Sinä et ole yksin-hankkeemme tarjoaa myös keskusteluapua: 
 

 

  



VIMPELIN JOULU –LEHTI ON ILMESTYNYT 
 

 
 

Lehden hinta on 12 euroa ja sitä on 
myytävänä Kukkasalonki Kastanjassa. 

 

Tilauksia voi tehdä Vimpeli-Seuran 
osoitteesta vimpeliseura@gmail.com 

tai  
puh.040-7481462 ja 0400-569350. 

 

Toimitamme lehden halutessanne  
postitse, jolloin hinta on 12 euroa + 

postituskulut. 
Vimpelin alueella voimme toimittaa  
lehden kotiin, jolloin sen hinta on  

15 euroa 
 

Vimpeli-Seura ry 
 

 

 

 

 

 

  

mailto:vimpeliseura@gmail.com


VOIMAA ARKEEN 
Tunnistettu osaaminen elämän voimavaraksi.  

Tarvitseeko asiakkaasi lisää osaamista astuakseen työelämään? 
Kehitetään osallistujien taitoja jokaisen omista lähtökohdista! 

Lähde mukaan! 
 #voimaaarkeen #jatkuvaoppiminen 

 

MITÄ? Tavoitteena on parantaa oppijalähtöisesti ja oppijaa voimauttavasti osallistujan perus- ja työelämävalmiuksia. 
Koulutuksessa käytetään joustavasti erilaisia oppimiskanavia ja oppimisympäristöjä lähi- ja etäopetuksessa. Koulutus 
tarjoaa mahdollisuuksia arvioida olemassa olevaa osaamista, parantaa oppimisja ryhmätaitoja sekä sosiaalisia taitoja. 
 

KENELLE? Ensisijaisia kohderyhmiä ovat: 

 työttömät työnhakijat 

 työikäiset aikuiset, joilla on heikko pohjakoulutus tai heikot perustaidot 

 työttömyysuhan alla olevat 

 alan vaihtoa harkitsevat 

 työelämään tauon jälkeen palaamassa olevat 

 pitkäaikaistyöttömät ja vaikeasti työllistettävät. 
 
Mukaan voivat tulla Lapuan, Kurikan, Järvilakeuden, Ilmajoen, Järvi-Pohjanmaan, Lakeudenportin ja Kauhajoen kansa-
laisopistojen toiminta-alueella asuvat aikuiset henkilöt. 

 
MITEN? Jokaisen osallistujan kanssa tehdään henkilökohtainen oppimistavoitesuunnitelma. Mahdollisuus luki- ym. tes-

teihin. Koulutuksen aikana on mahdollista suorittaa max. 12 op verran opintoja mm. perus-, digi- ja opiskelutaidoissa 
sekä rajoitetusti yrittäjyysopintoja. Valittavana on myös taitokursseja kansalaisopistojen tarjonnasta. 
Osaamisen tunnistaminen ja arviointi soveltuvin osin. Osa suoritetuista opinnoista voidaan viedä Koski-opintotietokan-
taan. Kirjalliset osallistumistodistukset. Ilmoittautumisaika 20.11.2020–24.1.2021 Ryhmät alkavat viikolla 7 Koulutus-
jaksot pyritään rakentamaan niin, että ne joko täyttävät kuntouttavan työtoiminnan ehdot tai voivat olla osana sitä.  
Jokaisen paikkakunnan ryhmään otetaan 20 ensimmäistä ilmoittautunutta. 
 
YHDESSÄ! Seuraa tiedotusta täällä: http://bit.ly/voimaaarkeen Lähetämme tiedotusmateriaalia osallistujille jaetta-
vaksi sähköpostilla tai printattuna. 
Toivomme yhteistyökumppanilta aktiivista roolia osallistujien rekrytoimisessa ja mahdollisuuksien mukaan myös koulutuk-
sen aikaisessa oppimisen tukemisessa. Tulemme mielellämme kertomaan lisää. Ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön 
tai Anna-Kaarina Perko anna-kaarina.perko@lapua.fi p. 044 438 4549 Koulutus toteutetaan OPH:n rahoituksella ja 
se on yhteistyökumppaneille ja osallistujille maksutonta. 

 
Mukana hankkeessa: Järvilakeuden kansalaisopisto, Järvi-Pohjanmaan kansalaisopisto, Kauhavan kansalaisopisto, 

Kurikan kansalaisopisto, Lapuan kansalaisopisto, Ilmajoki-Opisto, Lakeudenportin kansalaisopisto 

~~~~~~~~~~ 
Haluatko parantaa työelämässä nykyään tarvittavia taitoja? Tuntuuko Sinusta, että perustaitosi kaipaavat hiomista? 
Oletko palaamassa työelämään tauon jälkeen? Harkitsetko alanvaihtoa? Uhkaako työttömyys? Etsitkö työtä? 

VOIMAA ARKEEN Tule mukaan Voimaa arkeen -toimintaan! Luo itsellesi oma tavoite ja kartuta taitojasi! 
 
VOIMAA ARKEEN -TOIMINNASSA  

• voit vahvistaa itsellesi tärkeitä perustaitoja 
• opit digitaitoja: tietokoneen ja älypuhelimen käyttö, sähköinen asiointi  
• kehität opiskelutaitojasi: tekstin ymmärtäminen, kirjoittaminen, verkko-opiskelu  
• hankit uusia taitoja kansalaisopistojen tarjonnasta 
• tutustut kiinnostuksesi mukaan yrittäjyyteen tai opiskelumahdollisuuksiin 
• saat varmuutta ryhmässä toimimiseen ja työnhakuun  

 

Voimaa arkeen -toiminnasta saat osallistumistodistuksen, mutta jos teet opintoja enemmän, on mahdollisuus suorittaa 

osaamismerkkejä tai saada merkintä Opintopolku-rekisteriin. Enimmillään on mahdollisuus suorittaa 12 opintopisteen 

verran opintoja 2 op:n moduuleissa. Opiskelu tapahtuu sekä lähiopintoina ryhmissä että verkko-opintoina itsenäisesti 

ja/tai ryhmän tuella. Ilmoittautumisaika on 20.11.2020–24.1.2021. Toiminta alkaa 15.2.2021 ja kestää kevääseen 

2022 saakka. Ilmoittaudu tästä: bit.ly/VAJärvipohjanmaa Lisätietoja Titta Väänänen titta.vaananen@alajarvi.fi puh. 

044-2970 311  



Apunasi -hanke 
 

Olet lämpimästi tervetullut asiakkaaksemme, mikäli olet työtön työnhakija ja työnhakusi on 
pitkittynyt tai kaipaat tukea työllistymiseesi. Olemme apunasi sinua varten. 

 

Olemme työllistymistä edistävä palvelu, jota rahoittaa TE-palvelut. Asiakkaat ohjautuvat hankkeeseen TE- 
toimiston kautta. Voimme auttaa sinua löytämään sopivan väylän työmarkkinoille tai opiskelujen pariin. 

Apunasi-hanke on käynnistynyt 1.9.2020. Hanketta hallinnoi Alajärven 4H-yhdistys ja rahoittaa TE-palvelut. 
Apunasi-hanke on työllisyyspoliittinen hanke, jonka toiminta-aika on 3 vuotta. Apunasi-hanketta edelsi samalla 
toimintaperiaatteella toiminut Aputiimi-hanke 1.9.2017-31.8.2020. 

Apunasi-hankkeen tavoitteena on löytää palkkatyötä, työllistymisen väylä tai opiskelupaikka työvalmennuksen 
avulla. Kohderyhmänä hankkeessa ovat Alajärven ja Vimpelin alueen työttömät työnhakijat. Tukea tarjotaan 
erityisesti pitkäaikaistyöttömyyden uhan alla oleville, nuorille, vastavalmistuneille, maahanmuuttajille ja perhe-
vapaiden jälkeen työelämään palaaville. 

Työvalmennus perustuu henkilökohtaisiin, säännöllisiin tapaamisiin oman työvalmentajan kanssa. Valmennus 
räätälöidään asiakkaan toiveiden mukaiseksi.  Tärkeintä on asiakkaan motivaatio edetä kohti omia tavoittei-
taan. 

Työvalmennuksen lähtökohtana ovat asiakkaan vahvuudet, kiinnostuksen kohteet ja osaaminen. Työvalmen-
nuksessa voidaan esimerkiksi: 

 pohtia uravaihtoehtoja 
 päivittää työnhaun asiakirjoja 
 etsiä työ- tai työkokeilupaikkoja 
 kartoittaa opiskelumahdollisuuksia 

 

Työvalmentaja neuvoo, ohjaa ja antaa palautetta. Asiakas ja työvalmentaja laativat yhdessä työllistymissuunni-
telmaehdotuksen TE-palveluille. 

Työvalmentaja tekee yhteistyötä alueen yritysten, oppilaitosten ja moniammatillisten verkostojen kanssa. Tar-
vittaessa työvalmennuksesta ohjataan esimerkiksi terveydentilan selvityksiin tai muiden palveluiden pariin. 

Ota yhteyttä, olemme täällä apunasi sinua varten! 

Tykkää ja tutustu Facebook-sivuumme: https://www.facebook.com/apunasihanke 

 

https://www.facebook.com/apunasihanke

