
Vimpelin kunnan strategiaryhmien puheenjohtajien/kokoonkutsujien kokous  

 

Muistio 15.12.2021 klo 16.30-18.20 

 

Paikalla 

 Kunnanjohtaja  Sam Leijonanmieli 

 Kunnanhallituksen pj  Hannu Särkinen 

 Hallinto ja talousjohtaja  Seija Kinnunen 

 Tekninen johtaja Ville Karjalainen (Teams) 

 Vapaa-aikasihteeri  Ari Takala 

 Nuva edustaja  Veeti Hietala 

 JPYP toimitusjohtaja Vesa Alanko-Luopa 

   Lea Vasalampi poistui klo 17.00 

   Tero Lassila 

   Jukka-Pekka Uusitupa 

   Sirpa Salomäki poistui klo 18.00 

 

 

1. Määritetään kokoukseen puheenjohtaja ja sihteeri 

- Sihteeriksi valittiin Ari Takala ja puheenjohtajaksi Sam Leijonanmieli 

 

2. Lea Vasalampi esitti Ikäihmiset-strategiatyöryhmän tuotoksen Anni Puumalan sijaisena. 

Esityksen pääkohdat: 

-valitaan oma vanhusneuvosto 

-Ikäihmisille suunnatut palvelut paremmin näkyville; kotisivut ja kuntatiedote 

- säännölliset terveystarkastukset myös eläkkeelle jäännin jälkeen 

-hoitotakuurekisteri kuntoon 

-kolmannen sektorin kanssa lisää yhteistyötä 

-palvelusetelin kehittäminen ja käyttöönotto 

-digikoulutusta halukkaille 

 

3. J-P Uusitupa esitteli tekninen, ympäristö ja hybridikeskus strategiatyöryhmän tuotoksen 

Esityksen pääkohdat: 

-kunnan omistamat rakennukset 35 000m2 

-kiinteistöhuollon parantaminen 

-kunnan kiinteistöjen mainehaitoista pyritään esiin 

-tie, kunnallistekniikka ja kaavoitus 

-uudisrakentaminen ja siinä yhteydessä kiinteistöleasing 

-hybridikeskus ja muu rakentaminen 

 

4. Tero Lassila esitteli vapaa-aikatoimi strategiatyöryhmän tuotoksen 

Esityksen pääkohdat: 

Vetovoimaiset ja viihtyisät vapaa-aikapalvelut kuntalaisille sekä matkailijoille! 

Liikuntapalvelut:  

• Avustuksien kohdentaminen/teemoittaminen/määrärahojen kasvattaminen 

-liikuntaleikkikouluja seurojen ja yhdistysten järjestämänä 

• Elintapaohjauksen palvelumallin käyttöönotto ostopalvelulla 

• Palvelujen tuominen helposti saataville. Liikuntapaikkojen sijainnit ja tiedot kunnan sivuille.  



• Liikuntapaikkojen ehostaminen, aktiivinen avustuksien haku uusille liikuntapaikoille, jotka lisäävät 

omaehtoista liikuntaa ja tuovat uusia harrastusmahdollisuuksia varsinkin nuorille.  

• Aktiivista ja esille tuovaa markkinointia liikuntapaikoista 

• Lajikerhojen koordinointi lähialueen urheiluseurojen kanssa. 

• 100% nuoriso/liikunnanohjaaja  vuoden 2023 alusta 

 

Nuorisopalvelut: 

• Avustuksien kohdentaminen/määrärahojen kasvattaminen 

• kolmannen sektorin ja yrityksien hyödyntäminen. 

• Nuorisopalveluiden määrärahojen kasvattaminen. 

 -Montusta houkuttelevampi->välineistö kuntoon 

• Nuorisovaltuuston hyödyntäminen tiedottamisessa ja nuorten mielipiteiden välittäjänä 

päätöksentekoon.  

• E-sports mahdollisuuksia 

• 100% nuoriso/liikunnanohjaaja vuoden 2023 alusta 

 

Kulttuuripalvelut: 

• Avustuksien teemoittaminen 

• Museon siirto ja uudistaminen hankkeen avulla. 

Lapsille ja nuorille teatterikerho. 

 

5. Vesa Alanko-Luopa esitteli elinkeino, matkailu ja väestönmuutos strategiatyöryhmän tuotoksen 

Esityksen pääkohdat: 

-Viestinnän ja markkinoinnin kehittäminen 

-Matkailutoimialan kehittäminen 

-”Vimpeli-mallin” käyttöönotto 

-Hyvä asuminen 

 

6. Sirpa Salomäki esitteli sivistys strategiatyöryhmän tuotoksen 

Esityksen pääkohdat: 

-nykytilannet 

-haasteet 

-kuntaan saatava lisää asukkaita; markkinointi, paluumuutto ja opiskelijarekrytointi 

-Vimpeliin rakennettava hybridikeskus 

-lukion säilyttävä Vimpelissä ja toisen asteen koulutus Järvi-Pohjanmaalla 

-yhteistyön tiivistäminen ja laajentaminen suotavaa KOPA-hankkeen avulla 

-opiskelijarekrytoinnin selvittelyä jatketaan 

 

7. Marja-Leena Laakso esitteli talous, hallinto, henkilöstö ja sote strategiatyöryhmän tuotoksen 

Esityksen pääkohdat: 

-kunnan talouden vakauttaminen -> tuulivoima, vuokra-asunnot, maahanmuuttajien 

kotouttaminen, 

-investointien määrät (investointikatto) 

-kiinteistöjen rakentaminen ja peruskorjaaminen -> suunnitelma käyttötarpeiden mukaan 

-viihtyvyys ja hyvinvointi 

-henkilöstöpolitiikka; kunnan henkilöstön korkea keski-ikä, riittääkö jatkossa hakijoita, kiinteistöjen 

korjaustyöt omana vai ostotyönä 

-kiinteistöstrategia kuntoon 



-yhteinen toimitusjohtaja vuokra-asunnot, keskuskiinteistöt, lämpö, vesi jne. 

-kunnan omistajuus 

-kunnan talouden tila nyt ja tulevaisuudessa 

 

8. Veeti Hietala esitteli Vimpelin tulevaisuus strategiatyöryhmän tuotoksen 

Esityksen pääkohdat: 

-kunnan markkinointi; markkinointi vuosittain tehtävien videoiden avulla 

-kunnan somekanavat eivät ole ajantasalla 

-harrastusmahdollisuuksien parantaminen 

-myday markkinointia työntekijöiden avulla 

-puistoalueet, nuorille paikkoja. 

 

9. Keskusteltiin esityksistä 

- Hannu Särkinen tiivisti illan esityksien annin. 

- Jukka-Pekka Uusitupa toi esille johtajuuden merkityksen 

 

10. Aikataulu 

-Sam Leijonanmieli kokoaa esitykset valtuusto workshoppiin tammikuuksi. 

-helmikuussa esitys esille kuntalaisille 

-maaliskuussa valmis päätettäväksi hallitukseen ja valtuustoon 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


