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Kunnanvirasto suljettuna talvilomaviikon 
28.2.-4.3.2022 

 
 

Kiinteistöpäivystys: 044 465 9712  
(viikonloppuisin ja iltaisin) 

 
 

Seuraa meitä: https://www.vimpeli.fi  
Facebookissa: https://www.facebook.com/vimpelinkunta 
Instagramissa: https://www.instagram.com/visitvimpeli/ 
 

  

Tässä tiedotteessa mm: 
✓ Yleisavustukset ja  

kylien kehittämisraha 

✓ Kesätyöpaikat ja  

nuorten työllistäminen 

✓ Vimpelin lukio 

✓ Vimpelin Vuokra-asunnot Oy 

✓ Vapaa-aikatoimi: 
- Kohdeavustukset haettavana 

- Kävelykampanja 

- Mestaruussuksittelijakampanjat 

- Liikuntakerho  

- Viinilaaksohiihtelyviikko 

- Jäädisco 

- Kuntosali, avoimet ovet 

- IdeaTeatteri: Mysteeri maatilalla 

✓ Vimpelin 4H-yhdistys  

✓ Järviseudun Omaishoitajat  

✓ Kirjasto: Runokilpailu 

✓ Järvi-Pohjanmaan Yrityspal-

velu Oy: toimitilat 

✓ Pesismuseo 

Julkaisija: Vimpelin kunta,  
hallinto-osasto 

Toimitus: Riitta Bergbacka 
Aineiston lähetys ja lisätietoja antaa:  

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

[Sijoita lähde tähän.] 

YLEISAVUSTUKSET ja KYLIEN KEHITTÄMISRAHA 
 
Kunnanhallituksen päättämät yleisavustukset ja kylien kehittämisraha laitetaan hakuun  
maaliskuussa 2022. Molempia avustuksia haetaan kunnan sähköisen asiointipalvelun kautta.  
Linkki asiointipalveluun julkaistaan maaliskuun alussa kunnan internetsivuilla, kohdassa  
UUTISET. Myös hakemuksessa tarvittavat liitteet toimitetaan sähköisen järjestelmän kautta.  

KESÄTYÖPAIKAT HAETTAVANA KUNTAREKRYSSÄ 

Vimpelin kunnan kesätyöpaikat 20 kpl laitetaan avoimeen hakuun ja ilmoitus julkaistaan 

Kuntarekryssä, työvoimahallinnon ja kunnan sivuilla. 

Lisätietoja: Vimpelin kunnan kotisivuilta maaliskuun alussa www.vimpeli.fi - UUTISET 

Hakemukset tulee jättää kuntarekryn kautta. 

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

NUORTEN KESÄTYÖLLISTÄMISEN TUKI 
 

Vuoden 2022 talousarviossa on varattu määräraha yrityksille, yhdistyksille ja yksityisille  

nuorten kesätyöpaikkojen tukemiseen. 

Lisätietoja: Vimpelin kunnan kotisivuilla maaliskuun alussa www.vimpeli.fi - UUTISET 

https://www.vimpeli.fi/
https://www.facebook.com/vimpelinkunta
https://www.instagram.com/visitvimpeli/
mailto:riitta.bergbacka@vimpeli.fi
http://www.vimpeli.fi/
http://www.vimpeli.fi/


Vimpelin lukio 

 

         HAE VIMPELIN LUKIOON!               
➢ Laadukas yleislukio, jossa voit halutessasi painottaa opintoja 

✓ Palloilulinjalla voit harjoitella ohjatusti neljä tuntia viikossa koulupäivän aikana (ko-

ripallo / pesäpallo / muu laji) 
✓ Esports-linjalla (KOVA-akatemia) 

➢ Sopivan pieni koulu, jossa on kuitenkin monipuolinen opintotarjonta 

✓ kielitarjonta: englanti, ruotsi, saksa, ranska, venäjä, espanja ja japani. 

✓ lukiodiplomit: liikunta, kuvataide, musiikki 

✓ liikunnan valinnaiset opinnot 

✓ luonnontieteiden kenttä- ja työkurssit 

➢ Saat leirikouluja ja muita kansainvälisiä kokemuksia 

✓ yhteistyökoulut Japanissa ja Ranskassa 

➢ Saat laajan oppimateriaalin käyttöösi (painetut oppikirjat + digiaineistot)  

➢ Saat käyttöösi kannettavan tietokoneen 

➢ Saat ilmaisen välipalan pitkinä koulupäivinä 

➢ Saat ilmaisen koulukyydin (yli 7 km) 

➢ Saat hyvää opetusta ja opiskella rennon työteliäässä ilmapiirissä     
 

YHTEYSTIEDOT 

Vimpelin lukio     YHTEISHAKU KEVÄÄLLÄ 22.2.-22.3.2022 

Opintie 29, 62800 VIMPELI   

Rehtori Marko Timo     Vimpelin lukion keskiarvoraja on 7,0. 

marko.timo@alajarvi.fi     Tutustu lukioon ja hakuoppaaseen: 

   044-4659450      https://lukio.edu.vimpeli.fi 
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MITÄ LUKIOLLE KUULUU? 

 

Vimpelin lukio, Järviseudun vanhin oppilaitos, lähestyy 80 vuoden ikää. Juhlia vietetään ensi vuonna,  

toivottavasti ilman suurempia koronarajoituksia.  

 

Lukiomme voi ja elää hyvin. Opiskelijoita on tällä hetkellä 65, joista 32 aloitti opintonsa viime syksynä. 

Kaikista opiskelijoista 10 on vieraspaikkakuntalaisia. Opetustilat ovat kunnossa ja asialliset, vaikka itse 

koulurakennus on jo kohtuullisen vanha.  Lukion opettajat ovat päteviä ja asiansa osaavia, mikä edesaut-

taa opiskelijoita hyviin suorituksiin. Viime kevään yo-kirjoitustulokset olivat erinomaiset. Kun tarkastellaan 

ylioppilaiden keskimääräistä kokonaispuoltoäänimäärää, vertailuissa Vimpelin lukio oli maakunnan 

ykkönen. 

 

Vimpelin lukion opintotarjonta on kokoonsa nähden melko kattava: kieliä ja muita valinnaisia opintoja on 

tarjolla paljon. Tämä mahdollistuu Järviseudun lukioiden vahvalla yhteistyöllä. Lukiossa voi opiskella myös 

palloilulinjalla (pesäpallo / koripallo). Linjalla voi opiskella jonkin muunkin lajin edustaja, kunhan on  

harjoitusohjelma, jonka mukaisesti harjoittelu etenee. Lukio tekee myös yhteistyötä esports-opinnoissa  

JAMIn kanssa. Taustalla toimii yksi Suomen parhaimmista esports-joukkueista, KOVA esports.   

Tässä KOVA-akatemiassa voi opiskella myös Vimpelissä (https://www.esportkoulu.fi/).  

 

Lukio on yleissivistävä oppilaitos, jossa tehdään paljon muutakin kuin päntätään oppisisältöjä.  

Lukiosta haetaan monenlaisia valmiuksia tulevaan elämään ja tuleviin jatko-opintoihin. Vimpelissä 

olemme olleet mukana alusta alkaen valtakunnallisessa ”Liikkuva oppilaitos” -hankkeissa, joista on saatu 

ideoita kaikenlaiseen opiskelun tauottamiseen ja mielen virkeyden lisäämiseen sekä tukitoimien moni-

puolistamiseen. Lukiossa toteutetaan myös teemaviikkoja. Viime vuodet on teemaviikkojen aikana pai-

notettu eri kokonaisuuksia, esim. luonnontieteitä, taideaineita, korkeakouluyhteistyötä ja tänä keväänä 

hyvinvointia. 

 

Kansainvälisyys on osa koulun arkea. Koronan aikaan opiskelijavaihdot ovat olleet jäähyllä, mutta muuta 

yhteydenpitoa on jatkettu mm. yhteistyökouluihin Japanin Tokioon ja Ranskan Lochesiin.  

Leirikoulut palaavat lukion arkeen pandemian tauottua. Jatkossa meillä myös mahdollisesti nähdään kan-

sainvälisiä opiskelijoita. 

 

Lukio jatkaa luottavaisin mielin kohti tulevaisuutta. Vaikka syntyvyys on pienentynyt, laajalla yhteistyöllä 

jatkamme toimintaa tulevaisuudessakin. Järviseudun alue tarvitsee vahvaa toisen asteen koulutusta, niin 

lukioita kuin ammatillista oppilaitosta. 

 

Seuraa meitä facebookissa ja instagramissa!  

Lukion kotisivut: https://lukio.edu.vimpeli.fi/  

 

Marko Timo 

Rehtori 

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

Vimpelin Vuokra-asunnot Oy 

 
Yhtiön hallinto 
Asuntotoimisto avoinna ma - pe klo 09.00 - 15.00. Toimisto sijaitsee kunnanvirastossa, Patruunantie 15. 
 
Kiinteistösihteeri Nina Aho, puh. 0400 291 181 tai nina.aho@vimpeli.fi 
Asunnonvälitys, vuokrasopimukset ja avaimet, järjestyshäiriöt, sisäiset vaihdot, irtisanomiset, vuokravakuudet, 
vuokranvalvonta; vuokranmaksuun liittyvät asia, tiedotus, asiakkaiden yhteydenotot 
 
Kiinteistöjen hoito ja kunnossapito 
Kunnossapidosta ja kiinteistönhoidosta huolehtii Vimpelin kunnan tekninen toimi, puh. 044 465 9712. 
Päivystysaikaan arkisin kello 16.00 - 07.30 sekä perjantaista kello 16.00 lähtien maanantai aamuun kello 
07.30 sekä arki- ja juhlapyhinä ympäri vuorokauden vain päivystystä vaativat asiat. 

 

https://www.esportkoulu.fi/
https://lukio.edu.vimpeli.fi/
mailto:mari.yliahtela@vimpeli.fi


 
 



 

 
 



 

4H kerhot ovat alkaneet 

-maanantaisin liikkis/leikkikerho Rantakylän koulun salissa/pihalla 0-3lk klo:17.00-17.45 

-keskiviikkoisin nuorisotalolla puuhakerho 0-4lk klo:14.45-15.45 

-torstaisin nuorisotila Montussa 5-6lk omakerho klo:13.30-15.30 

-perjantaisin nuorisotila Montussa 3-4lk omakerho klo:12.00-14.00 

Hiihtolomalla kerhot ovat tauolla 

Vimpelin 4H-yhdistys on lähtenyt mukaan ysit töihin -hankkeeseen, jossa 4H-järjestön Ysit töihin -toiminta-

mallin avulla parannetaan nuorten yrittäjyys- ja työelämäntaitoja tarjoamalla valmennusta ja koulutusta sekä 

autetaan nuoria saamaan töitä vähintään kahden viikon ajaksi 9. luokan jälkeisenä kesänä. 

Seuraa meitä!  Kotisivut: https://vimpeli.4h.fi, facebook: Vimpelin 4H-yhdistys, instagram: vimpelinneljahoo 

 

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

 
Järviseudun Omaishoitajat ry 

 

 
 

  

https://vimpeli.4h.fi/


Kirjasto tiedottaa 
 

 

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

 

Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy 

JPYP:n toimitilasivustoon on nyt lisätty Asunnot-osio, jossa  

voidaan ilmoittaa sekä vuokrattavat että myytävät asunnot.  

Kuka tahansa voi lisätä sinne asuntoja. 

 

Tässä linkki sivustoon: https://jpyp.toimitilapalvelut.fi/fi/asunnot www.jpyp.fi 

 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
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Pesismuseo hankkeen innostajana 
 

Suomen Pesäpallomuseon toiminnan kehittäminen ja sen ympärille luotavien oheistoimintojen järjestäminen 

ovat helmikuun alussa Vimpelissä käynnistyneen hankkeen keskeisimmät tehtävät. 100 vuotta pesistä – mu-

seossa -nimeä kantavan hankkeen on tarkoitus koota väkeä yhteen ja tutustuttaa heitä kansallispelimme 

saloihin ja historiaan monin eri tavoin. 

 

- Pesäpallomuseon siirtyminen Saarikentän viereen, vanhan osuuskaupan alakertaan, antaa museon toi-

minnan kehittämiselle uusia näkökulmia ja mahdollisuuksia. Samalla toimintoja voidaan tuoda nyky-

päivään. Suunnitteilla on muun muassa museon kokoelman digitalisoiminen, jolloin museokierrokselle 

pääsee vaikkapa kotisohvalta. Museon tarjontaa elävöitetään livekuvalla ja interaktiivisella nurk-

kauksella, jossa jokainen voi kokeilla omia pesisselostajan taitojaan ottelujen ratkaisuhetkillä. Lajin 

legendoja esittelevät kunniagallerian taulut siirtyvät Jyväskylästä Vimpeliin ja muodostavat perus-

tan tulevaisuudessa kasvavalle pesiksen omalle Hall of Famelle, selvittää hanketyötekijä Eija Kos-

kela. 

 

Museon uuden sijainnin ja digimuseon toteutuksen myötä käyntikerrat tulevat varmasti kasvamaan hui-

masti. Hankkeen toteuttamilla tapahtumilla halutaan niin ikään saada museolle uusia, kaikenikäisiä kävijöitä. 

 

- Museolle on suunnitteilla avoimien ovien päiviä, kiinnostavia vierailijoita ja muuta mukavaa ohjelmaa 

ympäri vuoden. Kesäkuukausiksi valmistuva rooliopastus tekee lajin historiaa tutuksi fiktiivisten 

hahmojen toimesta. Uudistunut museo avautuu kävijöille kevään kuluessa, ja virallisia avajaisia vie-

tetään kesällä. 

 

Tekemistä ja tapaamisia 

 

Hankkeen toimesta tullaan järjestämään kohtaamispaikkatoimintaa, jonka kokoontumisista tehdään tal-

lenne. 

- Kohtaamispaikassa jutellaan tietenkin pesiksestä ja kerrotaan omia rakkaimpia pesäpallomuistoja. 

Tilaisuuksissa on mukana pesislegendoja, joita osallistujat voivat jututtaa. Muisteluiltoja järjeste-

tään yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistyksen kanssa, Koskela kertoo. 

 

100 vuotta pesistä – museossa -hanke järjestää toimintaa myös lapsille ja nuorille. Lähinnä syyskauteen 

painottuva tekeminen pitää sisällään pesisaiheisia kädentaitopajoja, näytelmän tekoa sekä lajin 100-vuoti-

seen taipaleeseen liittyviä piirustus- ja kirjoituskilpailuja.  

 

Hankekuukausien kuluessa on lisäksi mahdollisuus tavata lajiin liittyviä kirjailijoita sekä tutustua Saariken-

tän olohuoneeseen rakennettavaan mininäyttelyyn. 

 

Hankkeen toiminta pyörähtää kunnolla käyntiin maaliskuun kuluessa. Vimpelin kunnan hallinnoimaa vuoden 

mittaista projektia rahoittaa Aisapari. 

 

Lisätietoja hankkeesta voi kysellä hanketyöntekijä Eija Koskelalta numerosta 040-584 6433 tai  

sähköpostitse: eija.koskela@vimpeli.fi. 

 

                                                                      

 

mailto:eija.koskela@vimpeli.fi

