
 

        KUNTATIEDOTE 4/2022 
 

 

 

 

 

 

 

 
 Kunnanvirasto suljettuna 

ma 5.12. ennen itsenäisyyspäivää 
Joulun ja uuden vuoden 
välipäivät 27.-30.12.2022 

 

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/ 
 

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

Vimpelin Kirkonkylän Kyläyhdistys ry:n 
Vimpelin Tekojää-hanke on loppusuoralla. 

Hanke on saanut investointitukea ELY:ltä (päätös 09.05.2022, hankenumero: 194339) 

Hankkeen toteutusaika on 01.04.2022 - 31.12.2022. 

Hankkeelle on myönnetty pienkeräyslupa (RA/2022/1369) 
 

Hankkeella pyritään pidentämään luistelukautta 

ja edesauttamaan ulkoliikuntamahdollisuuksia talviaikana. 
 

Voit osallistua hankkeeseen lahjoittamalla haluamasi summan tilille: 
 

Vimpelin Kirkonkylän Kyläyhdistys ry 

FI 28 5522 0220 0636 53 
 

Kerätyt varat menevät vain tähän hankkeeseen. 
 

Kiitos tuestasi! 

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

 

Lakaniemi-Pokela Pyhälahti kyläkierros Lakiksella 8.12. klo 18.00 

Tule keskustelemaan Pyhälahti-Pokela-Lakaniemi kylän tulevaisuudesta 

yhdessä kuntapäättäjien kanssa. 

Paikalla mm. Sam Leijonanmieli, kunnanhallituksen ja valtuuston puheenjohtajat. 
  

Tässä tiedotteessa mm: 

✓ Vimpelin Kirkonkylän Kyläyhdistys ry 

✓ Lakaniemi-Pokela-Pyhälahti kyläkier-

ros 

✓ Auraukset Vimpelissä talvikaudella 

2022-2024 

✓ Vimpelin Seura ry, Joululehti 

✓ Kirjasto 

✓ Järviseudun jätelautakunta 

✓ Itsenäisyyspäivän juhla 6.12. 

✓ Vapaa-aikatoimi: 

Palkitsemistilaisuus 4.12.2022 

Vimpelin Mestaruussuksittelijakam-

panjat, koko vuoden kävelykampanja 

✓ Joulukonsertti LakisAreenalla 

✓ 100 vuotta pesistä- museossa -hanke 

✓ Ready 4 Life  

✓ 4h-yhdistys:Joulupostia, Osaava 

hanke 

Julkaisija: Vimpelin kunta,  

hallinto-osasto 
Toimitus: Riitta Bergbacka 

Aineiston lähetys ja lisätietoja antaa:  
riitta.bergbacka@vimpeli.fi 

Painopaikka: Painolampi Ky, Lappajärvi 
[Sijoita lähde tähän.] 

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


 

Auraukset talvikaudella 2022-2024 
 

Pihojen ja alle 200 metrin yksityisteiden auraamisesta voi sopia omalla kustannuksellaan yrittäjien kanssa.   
Lisätietoja antaa yhdyskuntatekniikan päällikkö Juho Savola, puh. 040 845 7015 

sekä kunnan kotisivuilla www.vimpeli kohdassa: Asuminen ja hyvinvointi → 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 
Jukka Liikala Ky, puh. 0400 565 351 

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 

 

 
Alueilla 1-2 auraustyön suoritus aloitetaan kun lumen paksuus ylittää 5 cm.  

Poikkeuksena arkipyhät sekä viikonloput, jolloin auraustyö suoritetaan lumen paksuuden ylittyessä 8 cm.  
Muilla alueilla auraustyö aloitetaan, kun lumen paksuus ylittää 8 cm.  

 

Vimpelin kunnassa on aloittanut yhdyskuntatekniikan päällikkönä Juho Savola 14.11.2022.  
Hänen tehtäviinsä kuuluu mm. tiet ja yleiset alueet sekä vesi- ja viemärilaitoksen toiminta. 

Voitte tarvittaessa olla häneen yhteydessä, puh. 040 845 7015 / juho.savola@vimpeli.fi 
 

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

Vimpeli Seura r.y. 

 

Vimpelin Joulu-lehti on ilmestynyt 

Lehden hinta on 15 euroa ja sitä on myytävänä 

Kukkasalonki Kastanjassa (käteismaksu), Suksitehdasmuseon 

joulukirppiksellä la 3.12. klo 10-15.00 (glögitarjoilu ja 

kinkkuarvonta) sekä Lakis-Areenalla 4.12. 

Lehteä voi tilata Vimpeli-Seuran osoitteesta vimpeli-

seura@gmail.com tai puh. 040-7481462 (Aila) ja 0400-

569350 (Satu). 

Lähetyksiin lisätään postituskulut.  

       www.vimpeli-seura.fi 

 

http://www.vimpeli/
http://www.vimpeli-seura.fi/


Kirjasto auki 

Ovet auki ja henkilökunta paikalla 

ma 12-19 

ti 12-19 

ke 10-15 

to 12-19 

pe 10-15 

Omatoimikirjasto  

Auki joka päivä klo 7.00 - 21.00 

Yhteystiedot: 

Patruunantie 15 

62800 Vimpeli 

vimpelin.kirjasto(at)alajarvi.fi 

Asiakaspalvelu (06) 2412 6480 

Vastaava kirjastosihteeri 040-1836 150 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

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

~  

 

Järviseudun jätelautakunta tiedottaa 

Biojätteen kompostointi ja kompostointi-ilmoitus 

Uudistunut jätelaki velvoittaa tekemään ilmoituksen kiinteistöllä 
tapahtuvasta biojätteen omatoimisesta käsittelystä eli kompos-
toinnista kunnan jätehuoltoviranomaiselle. Jätehuoltoviranomai-
sena toimii Järviseudun jätelautakunta. Vapaa-ajan asunnoilla ta-
pahtuvasta kompostoinnista on myös tehtävä ilmoitus. Ilmoitus 
kompostoinnista pitää tehdä silloin, kun kompostoidaan biojätettä 
eli eloperäistä keittiö- tai elintarvikejätettä. Puutarhajätteen kom-
postoinnista ei tarvitse tehdä ilmoitusta. 
 
Järviseudun jätelautakunnan toimialueella velvoite ilmoittaa kom-
postoinnista astuu voimaan 1.1.2023. Ilmoitus tulisi tehdä mahdol-
lisimman pian kompostoinnin aloittamisesta (noin. 2kk kuluessa). 
Olemassa olevat kompostit voi ilmoittaa jo nyt, mutta ne tulee il-
moittaa viimeistään vuoden 2023 alussa. Ilmoitukset olemassa 
olevista kompostoreista otetaan myös vastaan uusina kompos-
tointi-ilmoituksina. 

  



 
Huom! Jos et kompostoi, ilmoitusta ei tarvitse täyttää.  
 
Järviseudun jätelautakunta ottaa vastaan kompostointi-ilmoituksia tulostettavalla lomakkeella, jonka voi lähet-
tää paperisena postitse tai skannattuna sähköpostitse. Kompostointi-ilmoituksen tulostettava lomake on saa-
tavilla Järviseudun jätelautakunnan kotisivuilla osoitteessa: https://jarviseudunjatelautakunta.fi/fi/lomakkeet. 
Lähiaikoina saman linkin kautta kompostointi-ilmoituksen voi tehdä myös sähköisellä lomakkeella, joka vaatii 
vahvaa tunnistautumista.  
 
Kompostointi-ilmoitus tulee toimittaa Järviseudun jätelautakunnalle osoitteeseen Alvar Aallon tie 1, 62900 
Alajärvi tai osoitteeseen jarviseudun.jatelautakunta(at)alajarvi.fi.  
 
Uudistuneen jätelain myötä jätehuoltoviranomaisten vastuulla on ylläpitää kompostointirekisteriä, johon mer-
kitään kaikki biojätettä kompostoivat kiinteistöt. Kompostointirekisteriin merkitään kompostointi-ilmoitusten 
avulla kerätyt tiedot. Kompostitietojen avulla arvioidaan Suomessa kotitalouksissa kierrätetyn biojätteen mää-
rää, jotta se voidaan huomioida Suomen kierrätysasteen laskennassa EU:n direktiivin edellyttämällä tavalla.  

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://jarviseudunjatelautakunta.fi/fi/lomakkeet


Vapaa-aikatoimi tiedottaa:  

 

 

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

Joulukonsertti  Lakis Areena 
                   Lapuan Sekakuoro ja Vimpelin mieslaulajat 

                la 03.12. klo 18.00 

                  Johtaa: Sirpa Nukala  ja  Olli Uusitupa 

                                         

1. Taas kaikki kauniit muistot   säv. Sulho Ranta 

2. Me käymme joulun viettohon   säv. Martti Turunen 

3. Have yourself a merry little Christmas   säv. Hugh Martinsolistina solisti Tarja Kojola. 

4. Taivas sylissäni    säv. Carola Häggkvist solisti Tarja Kojola. 

5. Kilisee kilisee kulkunen    säv. Leonhard Virkhaus 

6. Joulutango   säv.  G. Rodriguez 

7. Tähtiyö     säv.   Joy Strings-ohjelmistoa 

8. Koristeissaan kiiltää kuusi   säv.  Teuvo Hakasalo 

9. Jul, jul, strålande jul     säv. Gustaf Nordqvist 

10. Hiljainen joululaulu      säv. Martti Hela 

11. Joulurauha      säv. Nestori Rajala 

12. Maria Herran piikanen   sak. kansansävelmä sov. OU 

13. Kuka tuo lapsi on  säv. J. Kuoppamäki  sov. OU 

14. Ubi Caritas  säv.  Ola  Gjeilo  sov.  OU 

15. Kunnia korkeudessa  O. Kotilainen  sov.  OU 

16. Kyrie eleison  J.A. Josephson 

17. Vanha joululaulu  Mihael Prätorius  

18. Maa on niin kaunis  schleesialainen kansansävelmä kuorot yhdessä                              Ohjelma 15 € 

 
 



 

100 vuotta pesistä – museossa -hanke päätökseen! 

 Suomen Pesäpallomuseon kehittämiseen 
keskittyvä 100 vuotta pesistä – museossa -
hanke päättyy joulukuussa. Mennyt vuosi 
on ollut toiminnantäyteinen ja palkitseva. 
Hanke on järjestänyt tai ollut mukana to-
teuttamassa yli 50:ttä tapahtumaa ja aktivi-
teettia helmikuusta alkaen. 
  
Hankkeen toiminnan myötä pesismuseossa 
on otettu digiloikkia niin virtuaalimuseon 
kuin elävän kuvan muodossa. Syyskuusta 
alkaen museokierrokselle on päässyt osoit-
teessa: https://digimuseo.fi/nayttelyt/suo-
men-pesapallomuseo/ 
Museon kehittämisen lisäksi hanke on jär-
jestänyt kansallispeliin liittyvää oheistoimin-

taa kaiken ikäisille niin museolla kuin sen ulkopuolella. Pesismuistoja on kerrottu ja tallennettu Jäykäntuvalla 
ja Kuntalaisten olohuoneessa. Museolla on voinut testata pesistietouttaan Superpesiksen kotiottelupäivinä. 
Lapsille ja nuorille on järjestetty pesikseen liittyviä kädentaito- ja ilmaisutaitopajoja, graffitimaalausta sekä 
100 vuotta pesistä -aiheinen piirustuskilpailu. Hankkeen tapahtumissa on vieraillut monia tuttuja pesisvaikut-
tajia. 
  
Hankkeen nettisivuille päivitetään joulu-
kuun mittaan vuoden aikana tehtyä tuo-
tantoa, kuten pesismuisteluiltojen kooste 
ja Saarikentän säännöt -tuomarishow. 
Lisäksi luettavaksi tulee hankkeen toi-
mintaan osallistuneiden henkilöiden iki-
muistoisia pesismuistoja. 
  
Lämpimät kiitokset kaikille yhteistyö-
kumppaneille! Teitä on ollut paljon, ja 
jokaisen panos on ollut tärkeä. Erityiskii-
tokset rahoittaja Aisaparille, Vimpelin 
Vedolle ja seuran Superpesis-joukku-
eelle, Vimpelin 4H-yhdistykselle, Etelä-
Pohjanmaan Muistiyhdistykselle, Foto-
Lehtolalle, museoaktiivi Teuvo Mäkelälle 
sekä herrasmiestuomareille Niilo Näpille ja Keijo Kopille. 
 
Toivottelen oikein mukavaa joulun odotusta ja kehittämisintoa myös tuleviin vuosiin! 
 
Eija Koskela 

                 

  

https://digimuseo.fi/nayttelyt/suomen-pesapallomuseo/
https://digimuseo.fi/nayttelyt/suomen-pesapallomuseo/


 

 
 

  



 
Joulupostia ikäihmisille -kampanja kutsuu Vimpelin asukkaat lähettämään joulukortteja ikääntyneille.  Luovan välittä-
misen yhteisö Siskot ja Simot järjestää yhteistyökumppaneineen kymmenennen Joulupostia ikäihmisille -kampanjan 

14.11.–5.12.2022.  Vimpelissä kampanjaa koordinoi 4H-yhdistys.  Kortit jaetaan ensisijaisesti asumispalveluyksiköihin 
ja yli jääneet kortit tiputetaan sattumanvaraisesti Vimpeliläisten postilaatikoihin. Joulukortteja on tehty joulukorttipa-
joissa sekä kouluissa.  Myös kotona voi valmistaa kortin ja käydä tiputtamassa keräyspisteeseen. Keräyspisteet sijait-
sevat kirjastossa sekä Kukkasalonki Kastanjassa. 

 

 

Vimpelin 4H-yhdistys toivottaa Hyvää Joulua! 

Kerhot ovat joulutauolla.  Tammikuussa tiedotamme kerhojen alkamisista.  Seuraa meitä: www.vimpeli.4h.fi,  In-

stagramissa: vimpelinneljahoo sekä Facebookissa: Vimpelin 4H-yhdistys 

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

 
Oletko työtön työnhakija ja kaipaat tukea työllistymiseen tai oikeanlaisen opintopolun löytymiseen? 

Uusi Osaava 2-hanke on alkamassa vuoden 2023 alussa. Osaava 2 tarjoaa työvalmennusta työttömille työn-
hakijoille. Työvalmennuksen tavoitteena on löytää asiakkaille palkkatyötä, työllistymisen väylä tai opiskelu-
paikka työvalmennuksen avulla. Työvalmennus perustuu henkilökohtaisiin, säännöllisiin tapaamisiin oman työ-
valmentajan kanssa. Työvalmentaja neuvoo ja ohjaa sekä auttaa oman työllistymis- tai opintopolun löytymi-
sessä. 

Vimpeli-Alajärvi-alueella kohderyhmänä ovat kaiken ikäiset työttömät työnhakijat, myös maahanmuuttajataus-
taiset. Jos olet kiinnostunut työvalmennuksesta, ota yhteyttä TE-palveluiden omavirkailijaan ja kerro kiinnos-
tuksestasi. Omavirkailija selvittää mahdollisuutesi osallistua hankkeen työvalmennukseen. 

Osaava 2 on Alajärven 4H-yhdistyksen hallinnoima työvoimapoliittinen hanke, mikä on jatkumo vuoden 2022 
lopussa päättyvälle Osaava-hankkeelle. Osaava 2 toimii koko Etelä-Pohjanmaan alueella ja on työllistymistä 
edistävä palvelu, jota rahoittaa TE- palvelut.  
 
Yhteystiedot: 
Salla Niemelä, työvalmentaja, puh 050 3777966, salla.niemela@4h.fi 
Liu Eteläaho, työvalmentaja, puh. 050 3801188, liu.etelaaho@4h.fi 
Arja Ketoja, työvalmentaja, puh. 040 7419076, arja.ketoja@4h.fi 
Mari Kaunisto, projektipäällikkö, puh 044 2974606, mari.kaunisto@4h.fi 

 

http://www.vimpeli.4h.fi/
mailto:liu.etelaaho@4h.fi

