
Kinkkutemppu onnistui 
K-Market Veto ja Vimpelin kunta järjestivät  

yhdessä Kinkkutempun 20.12.2018 – 7.1.2019  
välisenä aikana. Kinkun paistorasvaa toimitettiin  

K-Market Vetoon yhteensä 240 litraa. 

Kiitoksia kaikille  

tempaukseen osallistuneille! 

 

     KUNTATIEDOTE 1/2019 
  

Tässä numerossa mm: 

Kinkkutemppu onnistui 

Kunnanhallitus ja valtuuston kokoukset 

Tammisunnuntain juhla 

Tekninen toimi tiedottaa: auraukset  

Aapiskujan 4b luokka / Meidän Luokka ohjelmassa 

Uusi yksityistielaki 

Elinvoimaa kuntiin –hanke 

Järviseudun seututiedotteesta poimittua 

Vimpelin hiihtoladut / valaistut 

Kirjasto tiedottaa 

Henkilökortin hakeminen 

Millespakka Oy / muutoksia aukioloajoissa ym  

Vimpelin Yrittäjät tiedottaa  

4H-Yhdistys Vimpeli 

Lukio tiedottaa/ Tule opiskelijaksi Vimpelin lukioon 

Toimitus: Seuraava kuntatiedote ilmestyy helmikuussa 

Julkaisija: Vimpelin kunta 
Aineiston lähetys: riitta.bergbacka@vimpeli.fi 
Painopaikka: Painolampi Ky 
Tiedotteen kehitysehdotuksia otetaan vastaan 

[Sijoita lähde tähän.] 

Alustavan toimintasuunnitelman mukaan  
Vimpelin kunnan 
VALTUUSTON varsinaiset kokoukset pidetään  
kunnanviraston valtuustosalissa: 4.2., 29.4., 17.6., 
9.9., 14.10., 4.11. ja 9.12. 
KUNNANHALLITUKSEN varsinaiset kokoukset  
pidetään seuraavasti: 14.1., 28.1., 18.2., 11.3., 
25.3., 8.4., 23.4., 13.5., 27.3., 10.6., 12.8., 26.8., 
2.9., 23.9., 7.10., 28.10., 18.11., 25.11.ja 2.12. 
Valtuuston ja kunnanhallituksen tarkastettu pöy-
täkirja pidetään yleisesti nähtävänä kokousta seu-
raavana neljäntenä arkipäivänä klo 12.00-15.00 

kunnanvirastolla sekä kunnan kotisivuilla. 

 
              kuva: Eija Pippola 

 Tammisunnuntain juhlaohjelma:  

 

Klo 10.00  Sanajumalanpalvelus Vimpelin kirkossa  
Saarna ja liturgia kirkkoherra Ilkka Lehto, Kanttori Arto Turpela  
Jumalanpalveluksen päätteeksi seppelpartion lähettäminen puheenjohtaja Tapani Tikkala 

 
Klo 11.30 Kirkkolounas Vimpelin koulukeskus, Opintie 29  
 
Klo 12.30 Päiväjuhla Vimpelin koulukeskus  

Juhlayleisöä pyydetään olemaan paikoillaan klo 12.25 
 

Tervetuloa! 
Vapaussodan ja Itsenäisyyden Etelä-Pohjanmaan Perinneyhdistys ry, 
Vimpelin kunta, Vimpelin Seurakunta, Vimpelin Reserviupseerikerho ja Vimpeli Seura ry 

mailto:riitta.bergbacka@vimpeli.fi


Tekninen toimi tiedottaa 
 

Päivystysnumeroon voi ottaa yhteyttä veden ja jäteveden jakelun, kunnan vuokrakiinteistöjen ongelmatilanteissa sekä kadunhoito-

ongelmissa arkisin klo 16.00-08.00 ja viikonloppuisin. Päivystys: 044 465 9712 

 

Auraukset talvikaudella syksy 2018 – kevät 2019 
    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 kiinteistöhuollon esimies Yrjö Koivukoski, puh. 044 465 9775 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 ja alue 8 Pokela, Lakaniemi, Pyhälahti, Serpentiinitie 
Koneurakointi Tommi Harju, puh. 040 826 8355 
 

Alue 4 Rantakylä 
Tomi Laakso, puh. 0400 622 056 

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

Alue 6 Hallapuro 
Seppo Pakkala, puh. 0400 866 158 
 

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

Alue 9 Koskela 
Jallun Hiekka Oy, puh. 040 839 2517 
Järviseudun Viherrakennus Oy, 0400 569 778 

 

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

Aapiskujan 4 b luokka pääsi syksyllä osallistumaan YLE TV 2  

Meidän Luokka- ohjel-

maan.  
 

Meidän luokka- ohjelma on leik-

kimielinen ja yllättävä kisailuoh-

jelma 4.-5.-luokkalaisille. Joka 

jaksossa yksi luokka suorittaa 

tehtäviä, joissa vaaditaan hyvää 

yhteishenkeä: toisten tuntemista 

ja arvostamista, viestintätaitoja 

ja ryhmätoimintaa. 

 

Ohjelma nähdään YLE TV 2:lla 

lauantaina 2.2. Yle Galaksissa ja 

tämän jälkeen ohjelma näkyy 

myös Yle Areenassa. 

Luokka edusti positiivisesti ja 

mallikkaasti Tampereella yhte-

näisissä huppareissa koko Vimpeliä ja Aapiskujan koulua. Oppilaille oli järjestetty opastettu kierros Ylen studi-

oilla.  Kiitos kaikille projektin tukijoille ja mukana olleille, erityisesti Vimpelin kunta, JS Pinta Oy Soinista ja Vimpelin 

Lions Club. Kokemus oli hieno ja ikimuistoinen elämys. 

 

  

http://www.vimpeli/


Uusi yksityistielaki astuu voimaan 1.1.2019 ja kuntien tielautakunnan lakkaavat  

vuoden 2019 lopussa 
Keskeisiä muutoksia: Valtionapukelpoisuuden määritelmän muutos. Jatkossa edellytyksenä tiekunnan ole-

massaolo ja tiekunnan tietojen ajantasaisuus yksityistierekisterissä ja ns. Digiroad-järjestelmässä. Myös kun-

nan tuki edellyttää samaa. Kuntien tielautakuntien tehtävät siirretään yksityistietoimituksissa pääasiassa 

Maanmittauslaitoksen hoidettavaksi. 

 

 
  



Elinvoimaa kuntiin-hankkeen / 
Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy:n järjestämiä tilaisuuksista  

Markkinavuoropuhelutilaisuus  
– teemana Vimpelin kunnan tulevat hankinnat  
Tilaisuudessa kerrotaan Vimpelin kunnassa meneillään olevien hankintojen toteuttamisesta, tulevista hankinnoista ja mahdolli-
sista tulevista hankintatarpeista. Tilaisuuden tarkoituksena on jakaa tietoa sekä edistää ja tukea vuoropuhelua yrittäjien ja kun-
nan välille. 
Aika ja paikka: ti 29.1.2019 klo 18 (kahvitus klo 17.30), Vimpelin kunnan valtuustosali 
Järjestäjä: Vimpelin kunta, Elinvoimaa kuntiin-hanke ja Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy 

Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille yrityksille. Ilmoittautumista pyydetään tarjoilun vuoksi 25.1.2019 mennessä www.jpyp.fi 
- ilmoittaudu tapahtumiin tai viivi.korkiatupa@jpyp.fi 
 
Kotiseutu sykkii elinvoimaa- kuvakilpailu 4.10.2018 – 31.1.2019 
Mikä on sinun lempipaikka kotiseudulla? Mitä et vaihtaisi tai mikä on se 
ihanin juttu kotipaikkakunnalla, jota kelpaa muillekin esitellä ja mistä 
saat omaan arkeesi elinvoimaa? Se voi olla esim. paikka, rakennus, ih-
minen, tapahtuma tai yhteisö. Nappaa kuva elinvoimastasi ja osallistu 
kilpailuun! 
Lue kuvakilpailun säännöt ja ohjeistus: www.jpyp.fi/hanketoiminta/elin-
voimaa_kuntiin/ 
Järjestäjä: Elinvoimaa kuntiin-hanke (JPYP Oy), lisätiedot: viivi.korkia-
tupa@jpyp.fi  
ILMOITA TAPAHTUMASTASI – Järviseudun Luonto liikuttaa2019- ta-
pahtumat tiedoksi kalenteriin! 
Jos sinulla on tiedossasi jokin liikunnallinen tapahtuma Järviseudun 
luonnossa, otamme sen mielellämme mukaan  Luonto liikuttaa2019-ta-
pahtumakalenteriin. Kalenterissa on tarkoitus tuoda esille kevään, ke-
sän ja syksyn 2019 tapahtumien sarjan. Ilmoitus tapahtumasta on mak-
suton. 

Lisätiedot: www.jpyp.fi/hanketoiminta/elinvoimaa_kuntiin/   
Taustatiedot Luonto liikuttaa-kokeilusta: www.kokeilunpaikka.fi/fi/experiment/497/ 
Ilmoita tiedot 30.1.2019 mennessä Vimpelin vapaa-aikatoimelle ari.takala@vimpeli.fi  

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

Järviseudun seututiedotteesta 1/2019 poimittua: 
Osaamisen aamupala: Arkipäiväistä strategiasi 
Osaamisen aamupalaa tarjolla Alvariinissa  
pe 8.2. klo 8.30-10.00. Tule kuulemaan yrittäjyyden prof. Annika Tidströmin neuvot siitä kuinka strategia voi tuoda pienellekin yritykselle 
määrätietoisuutta ja tehokkuutta. Lisätiedot ja ilmoittautumiset: marjo.vistiaho@seamk.fi tai puh. 040 830 2127 

Aisapari tiedottaa 
- Kehittämishankkeiden haku päättyy 31.1. Seuraava hakujakso päättyy 30.4. Yritystuilla on jatkuva haku. 
- Toukokuussa järjestettävien Järjestömarkkinoiden suunnittelukokous pidetään 24.1. klo 17.30 Alajärvellä, Villa Väinölässä. 
- Aisapari täyttää tänä vuonna 20 vuotta. Koko vuosi on täynnä tapahtumia. Seuraa ilmoituksia lehdissä ja Facebookissa. Aisaparilla on 

uusi Facebook-sivu "Leader Aisapari". Sitä seuraamalla saat tiedot ajankohtaisista asioista. 
Lisätiedot www.aisapari.net ja Facebook Aisapari 
Maakuntakorkeakoulu tiedottaa 
Bókun-myyntialustan maksuttomat työpajat Seinäjoella: 

- ma 4.2. klo 10-16 ohjelmapalveluyrittäjät 
- ti 5.2. klo 10-16 majoittajat (hotellit, mökkivuokraus, maatilamajoitus) 
- ke 6.2. klo 10-16 ravintolapalveluita tuottavat yritykset 

Lisätiedot: Elina Järvinen p. 040 868 0610, elina.jarvinen@seamk.fi 
Järviseudun ammatti-instituutti  

- Kukkasidonnan peruskurssi (40 h) 29.1. alkaen klo 17.30-20.30, Kurejoen toimipiste  
Jamin Palvelut Oy koulutuksia 

- Ennakoiva ajaminen raskaalla ajoneuvolla (Trafi) pe 8.2. klo 8.00-14.30, Kurejoen toimipiste 
- Hygieniaosaamistesti pe 8.2. klo 14.00-14.45, Alajärven toimipiste 
- Työturvallisuuskorttikoulutus (Trafi) ti 12.2. klo 8-16, Kurejoen toimipiste  
- Kasvinsuojelukoulutus ja –tutkinto ke 13.2. klo 10-15, Kurejoen toimipiste 
- Tulityökurssi ke 20.2.klo 8-16, Kurejoen toimipiste 

Lisätiedot www.jamin.fi/aikuiskoulutus 
Ilmoittautuminen virpi.mattila@jamin.fi tai p. (06) 2412 7115.  
Oppisopimustoimisto Sopeva järjestää oppisopimuksen infotilaisuuksia toimistoillaan Kauhavalla ja Alajärvellä torstaisin klo 12.30. Tarkista 
päivät www.sopeva.fi. 
TE-palvelut tiedottaa:  Osaajia yrityksiin – RekryKoulutus on työnantajan tarpeista lähtevää koulutusta. Koulutus on suunniteltu juuri niihin 
tilanteisiin, jolloin osaavaa työvoimaa ei ole saatavilla. Koulutus on suunnattu pienempiin 1-4 henkilön rekry tarpeisiin. Lisätiedot: ismo.kuha-
lampi@te-toimisto.fi 

http://www.jpyp.fi/
mailto:viivi.korkiatupa@jpyp.fi
http://www.jpyp.fi/hanketoiminta/elinvoimaa_kuntiin/
http://www.jpyp.fi/hanketoiminta/elinvoimaa_kuntiin/
http://www.jpyp.fi/hanketoiminta/elinvoimaa_kuntiin/
http://www.kokeilunpaikka.fi/fi/experiment/497/
mailto:ari.takala@vimpeli.fi
mailto:marjo.vistiaho@seamk.fi
http://www.aisapari.net/
http://www.sopeva.fi/


Vimpelin valaistut hiihtoladut  

 
 

Vatpakka-Lakeaharju-Luoma-aho alueella on 16 kilometriä kunnostettuja latuja, joka on kokonaisuudessaan valaistu. 

Latujen varrella on kolme laavua, joissa on puut valmiina retkiruuan valmistamiseen avotulella. Varsinkin Lakeahar-

jun hienot maisemat kruunaavat päivän. Ladut ovat valaistu aamulla 7.30 -- illalla 21.30 asti. Ajankohtaiset latutiedot 

löytyvät sivustolta: http://www.hiihtoladut.fi/  

http://www.hiihtoladut.fi/


KIRJASTO TIEDOTTAA! 
Tule ja tutustu Mongolialaiset äidit valoku-
vanäyttelyyn. Näyttely esillä tammikuun 

loppuun asti. 
 

Tervetuloa Lainan päivän kahville 
kirjastoon perjantaina 8.2. klo 12-15. 

 
Kävijöiden kesken arvontaa. 

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

Henkilökortin hakeminen / ajokortti 
Voit hakea tavallista henkilökorttia poliisin sähköisessä asiointipalvelussa tai valitsemassasi lupapalvelupisteessä. 
Helpointa on asioida verkossa: 
1. Käy kuvattavana valokuvaamossa, joka lähettää passikuvasi sähköisesti poliisille. Etsi lähin tällainen kuvaamo: 
    www.lupakuvienvastaanotto.fi/kuvaamoluettelo 
2. Täytä hakemus verkossa: www.poliisi.fi/asiointipalvelu.  

     Liitä hakemukseen kuvatunnus, jonka sait valokuvaamosta. Maksa hakemus verkossa. 
3. Sähköinen hakemus riittää joissakin tapauksissa sellaisenaan. Osassa tapauksista pelkkä hakemus ei riitä, vaan hakijan täytyy 
käydä lisäksi poliisin lupapalvelupisteessä tunnistettavana, ennen kuin hakemus voidaan käsitellä. Järjestelmä kertoo sinulle ha-
kemusta täyttäessäsi, tarvitaanko tunnistuskäynti. Jos käynti tarvitaan, hakemus käsitellään vasta, kun tulet palvelupisteeseen. 
Vältyt jonottamiselta varaamalla ajan: www.poliisi.fi/ajanvaraus. 

Hakemuksen voi tehdä kokonaan myös poliisin lupapalvelupisteessä, mutta verkossa tehty hakemus on halvempi ja nopeampi. 
Halvempi hinta on voimassa, vaikka sähköinen hakemus vaatisikin tunnistuskäynnin. Sähköistä hakemusta ei saa lähetettyä il-
man sähköistä kuvaa, joka on toimitettu suoraan valokuvaamosta poliisille. Sähköistä kuvaa voi käyttää myös siinä tapauksessa, 
että teet hakemuksen kokonaan lupapalvelupisteessä. Hakemukseen liitettävä passikuva saa olla enintään 6 kuukautta vanha. 

Jos haet henkilökorttia yhtä aikaa passin kanssa, kortista veloitetaan normaalia pienempi maksu. Tämä pätee sekä verkossa että 
palvelupisteessä asioitaessa. 
Ulkomailla oleskelevalle Suomen kansalaiselle henkilökortin myöntää poliisin sijasta Suomen edustusto. Poliisin sähköisen asioin-
tipalvelun käyttöä ulkomailta käsin ei ole estetty, mutta sille ei voida taata samaa palvelutasoa kuin Suomen rajojen sisällä. Ver-

kossa tehty hakemus myös maksetaan verkossa. Myös luottokorttimaksaminen on mahdollista yleisimmillä luottokorteilla. Maksa-
maton hakemus ei tule vireille eikä lupavirkailija pysty käsittelemään sitä. 

Lisätietoja https://www.poliisi.fi/henkilokortin_hakeminen 
 

Mikä on henkilökortti?  

Ajokortti ei kelpaa enää vuoden 2019 alusta henkilöllisyystodistukseksi kaikkialla. Henkilökortti ja passi käyvät tunnistamisväli-
neeksi ensi vuonna esimerkiksi verkkopalvelutunnuksia haettaessa. Vuoden 2019 alusta astuu voimaan laki, joka rajoittaa ajokor-
tin käyttämistä henkilöllisyystodistuksena. Ajokortti ei enää käy tunnistamisvälineeksi, kun operaattorit myöntävät asiakkaalleen 

mobiilivarmenteen tai pankit verkkopankkitunnukset. Ajokortti todistaa ensisijaisesti ajo-oikeuden. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunta tiedottaa 
Etelä-Pohjanmaan LAPE-gaalassa palkittiin 22.11.2018 lasten ja perheiden palveluiden suunnannäyttäjiä. 
Hieno tilaisuus konkretisoi LAPE:n kehittämistyön tuloksia ja toi esille niiden käytännön toteuttajia. 
Järvi-Pohjanmaan perusturvasta perhekeskustyö ja systeemisen lastensuojelun kouluttajat saivat kunniamaininnat. 
Järvi-Pohjanmaan perusturvan perhekeskustyö sai kunniamaininnan lisäksi erityismaininnan työskentelyn eteenpäin 
viemisestä maakunnassa. Myös Alajärven kaupungin sivistystoimi sai kunniamaininnan lapsivaikutusten arvioinnista. 

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

Muutoksia Millespakka Oy:n aukioloajoissa ja hyötyjäteasemien hinnastossa 
Millespakan Alajärven Kyyjärventiellä sijaitsevan jätekeskuksen aukioloajat ovat  

ma - pe 9.00 - 17.00 
Hyötyjäteasemien maksut 2019 

Millespakalla on 10 hyötyjäteasemaa, jotka ovat avoinna yhteensä 59 tuntia viikossa. Suuri osa oikein lajitelluista 
jätteistä vastaanotetaan maksutta, kuten vaarallinen jäte, sähkö- ja elektroniikkaromu, metalli, autonrenkaat, paine-
kyllästetty puu. Poltettava-, kaatopaikka- ja puujäte ovat maksullisia. Hyötyjäteasemien hinnastot muuttuvat vuoden 

vaihteessa. Maksulliset jätteet hyötyjäteasemilla  poltettava-, kaatopaikka- ja puujäte 
Minimimaksu 10,00 € Henkilöauto 15,00 € 
Henkilöauto ja/tai peräkärry tai pakettiauto 25,00 € 

(Vimpelin ja Lappajärven hyötyjäteasemat puutarhajäte 10 € peräkärryllinen) 

Lisätietoa: Millespakka Oy  Ira Kekarainen ira.kekarainen@millespakka.fi tai 044 2844 183 
Millespakan uudet nettisivut löytyvät täältä: www.millespakka.fi    

  

http://www.lupakuvienvastaanotto.fi/kuvaamoluettelo
http://www.poliisi.fi/asiointipalvelu
http://www.poliisi.fi/ajanvaraus
https://www.poliisi.fi/henkilokortin_hakeminen
mailto:ira.kekarainen@millespakka.fi
callto:044%202844%20183
http://www.millespakka.fi/


Vimpelin Yrittäjien juhlalogo säihkyy sydämellistä Vimpeli-energiaa 

Vimpelin Yrittäjien juhlavuosi on alkamassa. Vimpelin Yrittäjät täyttää 50 vuotta tänä vuonna. Yhdistys on 

perustettu 1969, mutta rekisteröity virallisesti 1970. Juhlavuoden kunniaksi julkistetaan nyt juhlalogo. 

– Logossa näkyy yrittäjien brändin mukainen sininen väritys. Sininen väri valikoitui kuitenkin logoon myös 

sen takia, että käytämme monessa muussakin sinistä – sininen on jotenkin Vimpelin väri. Sininen sydänti-

mantti kuvaa sitä intohimoa, millä me kaikki yrittäjäyhdistyksen aktiivit teemme vaikuttamis- ja kehittämis-

työtä. Se kuvaa myös kotiseuturakkautta ja yhteisöllisyyttä, mitä Vimpelissä on ja tietynlaista periksi antamattomuutta, jota vim-

peliläisillä yrittäjillä ja oikeastaan ihan kaikilla vimpeliläisillä on, kuvailee Vimpelin Yrittäjien puheenjohtaja Susanna Korkiatupa. 

Logosta haluttiin selkeä mutta näyttävä. Se on hyvää jatkumoa muutama vuosi sitten lanseeratulle sloganille ”Olen vimpeliläinen 

yrittäjä ja ylpeä siitä”. 

– Tuo lausahdus pitää edelleen paikkansa. Timanttisydänlogo sopii siihen paremmin kuin hyvin, Korkiatupa jatkaa. 

Juhlalogoa käytetään kaikessa juhlavuoteen liittyvässä materiaalissa virallisen logon rinnalla. Logon on suunnitellut vimpeliläinen 

Loistava sisältötoimisto.  

 

Juhlavuosi alkaa seminaarilla 
Ensimmäinen juhlavuoden isompi tapahtuma tulee olemaan 27.3. järjestettävä seminaari Vimpelin Yhteiskoululla. Kaksiosaisen 

seminaarin teemana on imagolla elinvoimaa. Ohjelma julkaistaan helmikuussa, jolloin voi myös varata paikkansa seminaariin.  

– Seminaarin innostavana keynote-puhujana nähdään Mikko Kalliola. Saamme vieraaksemme myös toholampelaisen elinkeinomi-

nisteri Mika Lintilän. Lisäksi tilaisuudessa on yrittäjätreffit. Seminaarissa on ruokailu, joten pyydämme sen takia varauksia. Etelä-

Pohjanmaan Yrittäjät osallistuu seminaariin myös ja tarjoaa täytekakkukahvit, Korkiatupa kertoo. 

Seminaari on osa Vetovoimaa ja viihtyvyyttä Vimpeliin -kehittämishanketta. Hankkeessa järjestettävät työpajat alkavat myös pian. 

Työpajoihin voivat osallistua kaikki kuntalaiset ja niissä ideoidaan viihtyvyystekijöitä yhdessä. Ensimmäinen työpaja on 19.2. 

klo 18.00 Vimpelin Nuorisotalolla. 

 

Vetovoimaa ja viihtyvyyttä Vimpeliin -hanke alkaa 
Teija Uitto-Kohonen aloittaa 1.2. hankkeen projektipäällikkönä. Ensimmäinen työpaja järjestetään Nuorisotalolla, 

19.2. klo 18.00 alkaen! Tervetuloa kaikki! Ensimmäisen työpajan teemana on sesonkivalojen uudistaminen. Ideoi-

daan yhdessä!  

 

Innostava seminaari 27.3. Yhteiskoululla  

Seuraa tapahtumia ja tiedotteita www.vimpelinyrittajat.fi  VETOVOIMAA  

 

Vimpeliin on valmistunut elinkeinostrategia 
Vimpelin kunnan elinkeinostrategia on luotu yhteistyössä kunnan viranhaltijoiden, elinkeinoyhtiön, yrittäjien ja val-
tuutettujen kesken. Kyseessä on ns. elävä strategia, jota voidaan matkan varrella täydentää ja tarkentaa. Vimpelin 
tuleva kunnanjohtaja on myös tyytyväinen strategiaan ja odottaa jo innokkaasti, että pääsee toteuttamaan sitä yh-
dessä yrittäjien ja valtuutettujen kanssa. 
Strategiatyö alkoi keväällä 2018. Elinkeinovaliokunta valmisteli strategiaa aluksi kokouksissaan, minkä jälkeen strate-
gia on edennyt kunnalliseen päätöksentekoon. 

– Syksyllä käsittelimme strategiaa valtuustoseminaarissa, minkä jälkeen siihen tehtiin joitakin tarkennuksia. Elinkei-
novaliokunnan hyväksynnän jälkeen kaikilla valtuutetuilla oli mahdollisuus vielä antaa kommenttinsa. Strategia hy-

väksyttiin valtuuston viimeisessä kokouksessa joulukuussa, kertoo vt kunnanjohtaja Seija Kinnunen.  

Vimpelin Yrittäjien puheenjohtaja Susanna Korkiatupa on tyytyväinen tuloksiin ja työhön. 
– Strategian painopistealueita ovat rakennustuoteteollisuus, kauppa- ja palvelut sekä matkailu. Strategiaa toteute-

taan yhdessä. Elinkeinovaliokunta kokoontuu vuosittain neljä kertaa tarkastelemaan strategian toteutumisen etene-
mistä, Korkiatupa kertoo.  

Työryhmät kehittämiseen 

Painopistealueita kehitetään monitahoisesti ja erilaisten projektien kautta. Vuosina 2019–2020 on käynnissä yleinen kehittämis-
hanke, joka parantaa keskustan alueen viihtyvyyttä (mm. kauppa- ja palvelut, pesäpallomatkailu). Hankkeen lisäksi on käynnis-
tetty kolme eri työryhmää:   
1. Vimpelin teollisuusmäki 
2. Road 68 (ohikulkuliikenne, liikenneympyrä, Vieresniemi, Hietojanlahti yms.)  
3. Lakeaharju. 
Työryhmiin osallistuu kunnan viranhaltijoita, halukkaat luottamushenkilöt, elinkeinoyhtiö JPYP:n edustajia, yrittäjäjärjestön edus-
tajia, kunkin alueen yrittäjiä sekä muita aiheesta kiinnostuneita. Osin asioita viedään eteenpäin kolmannen sektorin vetämänä, 
joten keskusteluyhteys pidetään avoinna myös eri yhdistyksiin (kuten kyläseurat).  
– Hienoa, että tällainen strategia on tehty, ja mielestäni strategia on oikein hyvä. Meillä on Vimpelissä paljon potentiaalia ja mah-
dollisuudet mihin vaan. Osallistun mielelläni perustettuihin työryhmiin. Minulla on suhteellisen hyvät kontaktit Aasiaan, joten olisi 
hienoa, jos voisin auttaa vimpeliläisiä yrittäjiä ja elinkeinoelämää siitäkin näkökulmasta. Uskon, että matkailussa on potentiaalia ja 
mielessäni on jo useita kehitysideoita, joilla voisimme saada kiinalaisia matkailijoita vierailemaan kunnassamme, toteaa Vimpeliin 
vastikään valittu uusi kunnanjohtaja Sami Gustafsson. 
Gustafsson aloittaa työnsä kunnassa maaliskuun alussa.  
– Odotan kovasti, että pääsen Vimpeliin ja työn touhuun. Haluan vierailla kaikkien yrittäjien luona, hän kertoo.  

 
Lisätietoja: Susanna Korkiatupa, Vimpelin Yrittäjät ry, puheenjohtaja, p. 044 589 6234 
  

http://www.vimpelinyrittajat.fi/


4H-Yhdistys Vimpeli 
Askartelu kerho aloittaa 14.1. klo 17.00-18.30. Kerhoa maanantaisin nuorisoseuran alakerrassa. Kerhonohjaajana toimii Maria 

Koivukoski. Kerhossa askarrellaan eri tekniikoin ja eri materiaalein. hyödynnämme myös kierrätysmateriaaleja ja lasten toiveet 
sisällön suhteen huomioidaan. Kerhoon ovat kaikki 6-10 vuotiaat pojat ja tytöt tervetulleita!    

Monitoimi kerho kirkonkylällä tiistaisin klo 17-18.30 nuorisotalon alaker-

rassa.Kerho on tarkoitettu 6-12 vuotiaille pojille ja tytöille. Kerhossa askarrel-
laan, pelataan, kokataan, ulkoillaan, leikitään yms. Kerhonohjaanina toimivat 
Pihla-Maria Ukonmäki sekä Julia Ukonmäki.  
 

Rantakylän Liikuntakerho maanantaisin klo 17-18.30 Rantakylän koulun sa-

lissa. Kerho on tarkoitettu 6-14 vuotiaille pojille ja tytöille. Vetäjänä Jasmiina 
Timo, puh 045 277 4412  
 
Maksut: 

4H-jäsenmaksu 35 €/vuosi/henkilö tai 70 €/vuosi/koko perhe. 
4H-jäsen saa hyviä etuja myös retkistä, koulutuksista ja tapahtumista. 4H-jäse-
net ovat vakuutettuja kaikessa toiminnassamme. 4H-jäseneksi voi liittyä käte-
västi jäsenyys sivujemme kautta. Ei-jäsenille kerhomaksu on 20 €/kerhokausi. 
Kerhomaksu maksetaan ensimmäisellä kerhokerralla. 
 

Tervetuloa kaikki uudet ja vanhat kerholaiset.!                   Lisätietoja 
040-5379341 tai vimpeli@4h.fi 

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

TULE OPISKELIJAKSI 
OPISKELIJAETUINA saat kannettavan 
tietokoneen halpaan omavastuuhintaan 
(etu noin 250 euroa), 1. lukuvuoden 
kurssien oppikirjat (etu noin 800 euroa), 
koulukyydin yli 10 km:n matkalle ja  vä-
lipalan kahdeksan tunnin koulupäivinä. 

 
 

MIKSI LUKIO? 
- Lukio tarjoaa sinulle erinomaiset tiedot ja tai-
dot jatkokoulutuksessa menestymiseen.  
- Kun olet suorittanut lukion ja ylioppilastutkin-
non, kaikki mahdolliset jatkokoulutuspaikat 
ovat sinulle avoinna aina ulkomaita myöten.  
- Nykylukio on monipuolinen opiskelupaikka. 
Voit myös suorittaa erilaisia lukiodiplomeita.  
 

 

         VIMPELIN LUKIOON! 

       https://peda.net/vimpeli/lukio 
       Lisätietoja: Rehtori Marko Timo, 044-4659450,                                                       

                      marko.timo@vimpeli.fi 

 

 

                                               
MIKSI VIMPELIN LUKIO? 

        - Vimpelin lukio on sopivan pieni koulu, joka kuitenkin tarjoaa monipuolisen kurssivalikoiman. 
        - Halutessasi  voit painottaa opintojasi palloilulinjalla (pesäpallo ja koripallo). 
        - Lukiollamme on monipuolista kansainvälistä yhteistyötä. Teemme säännöllisesti opintomatkoja mm. Saksaan 
          ja projektiluonteisesti myös muihin maihin. Lukiolla on yhteistyökoulu Japanin Tokiossa, jonne joka vuosi  
          lähetetään, ja josta otetaan vastaan vaihto-opiskelijoita.  
          Toisena lukuvuonna opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua leirikouluun. 
        - Lukiossamme pidetään huolta opiskelijan hyvinvoinnista mm. ”Liikkuva opiskelu” antaa puhtia opiskelupäiviin.  
          Tarjoamme rennon työteliään ilmapiirin. 

 

mailto:vimpeli@4h.fi
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