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Tässä numerossa mm: 
Kirjasto 

Uudet toimitilat 

Kiinteistö Oy Rentolankartano 

Slogan Vimpelin kunnalle, esityksiä 

Kerro mielipiteesi leikkikentistä ja kehittämisideoita 

Opintien silta; nimiehdotuksia ja avajaiset 

Tekninen toimi 

Nurkat kuntoon ja paikat putsuun 

Aapiskujan koulu 

Koulujen ruokalista 

Vapaa-aikatoimi 

Maaseututoimi 

4H-yhdistys Vimpeli 

Vimpelin Yrittäjät 

Mavi 

Kelan kuljetukset 

 

Toimitus: 
Seuraava kuntatiedote ilmestyy syys-

kuussa 
Julkaisija: Vimpelin kunta 

Aineiston lähetys: riitta.bergbacka@vimpeli.fi 

Painopaikka: Painolampi Ky 

Tiedotteen kehitysehdotuksia otetaan vas-

taan 
[Sijoita lähde tähän.] 

Kirjasto 
Patruunantie 15, 62800 Vimpeli, puh 06 2412 6480 

kirjasto(at)vimpeli.fi 

Aukiolo: Henkilökunta paikalla  

ma, ti, to klo 12-19 

ke, pe klo 10-15 

Omatoimi joka päivä klo 7-21 (sisäänpääsy vaatii kortin aktivoinnin 

kirjastossa) 

 

 

 

Katso valtuuston kokoukset  

NETTI TV:stä Nopolanews kanava 1 
Kokousaikataulut: 

         Kunnanhallituksen kokoukset   

                  27.8, 10.9., 24.9., 8.10., 22.10.,  

                  5.11., 19.11., 26.11., 10.12. 

Valtuuston kokoukset 3.9., 1.10., 12.11. ja  7.12  

Uudet toimitilat? 
Löydä etsimäsi toimitila tai tontti 

kätevästi yhdestä palvelusta:      

toimitilat.jpyp.fi 
Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy 

[Sijoita lähde tähän.] 

Kuntalaisille varataan tilaisuus sanoa mielipiteensä kunnan ylläpitämistä 

leikkikentistä, niiden kehittämisideoista sekä mahdollisista poistettavista 

kentistä. Ehdotukset elokuun 2018 loppuun saakka kunnan sähköpostiin 

vimpelin.kunta@vimpeli.fi tai kunnan facebook -sivuille. Valmistuva kehittä-

missuunnitelma annetaan hallitukselle ja valtuustolle tiedoksi.  

 

 

Vimpelin kunnan slogan 
Ehdota Vimpelin kunnalle uutta slogania. 

Ehdotukset kunnan sähköpostiin vimpelin.kunta@vimpeli.fi tai facebook –sivuille 

syyskuun loppuun mennessä. 

Kolme parasta ehdotusta palkitaan 

Kiinteistö Oy Rentolankartano 
Asuntotoimisto avoinna ma -pe klo 09.00 - 15.00. Toimisto sijaitsee kunnanviras-

tossa. Osoite on Patruunantie 15. Kiinteistösihteeri Mari Yliahtela, puh. (0400) 291 

181 tai mari.yliahtela@vimpeli.fi 

Lisätietoja vapaista vuokra-asunnoista saat toimistolta. 

 

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


 

 

 

 

NIMIKILPAILU! 

 Ehdota sillalle nimeä 

 

Ehdotukset 21.9.2018 mennessä 

 

vimpelin.kunta@vimpeli.fi tai  

kunnan facebook –sivuille 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silta otetaan käyttöön syyskuun alusta. 

Avajaiset ja sillan vihkiminen  

järjestetään perjantaina 28.9.2018 klo 18.00 

TERVETULOA! 

  

mailto:vimpelin.kunta@vimpeli.fi


 

Tekninen toimi  

 

Yksityisteiden tiehoitokuntien järjestäytymisestä pidetään yleisötilaisuus viikolla 38 kun-

nanvirastolla, tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin Järviseudun Sanomissa, kunnan 

kotisivuilla ja facebookissa. 

 

Syksyn aikana peruskunnostetaan Opintie yhteiskoululta Tuohiperälle päin.  

Työstä aiheutuu liikennejärjestelyjä. 

 

Tekninen toimi otti 7.8.2018 Savonjoesta kaksi uimavesinäytettä.  

Toinen vesinäyte otettiin yläaste-lukion koulun kohdalta ja toinen Saarikentän laiturin koh-

dalta. Jokivesi oli koulun kohdalla uimakelpoista, mutta Saarikentän laiturilta otetussa näyt-

teessä oli liikaa bakteereja. Sateettoman ja lämpimän kesän vuoksi joen vesimäärä on tällä 

hetkellä vähäinen ja mm. Saarikentän pienestä uomasta vesi on loppunut paikoin kokonaan. 

Tämä tarkoittaa sitä, että joen vedenpinta on järven tasolla ja vesi virtaa tällä hetkellä Lap-

pajärvestä jokeen päin. Joki ei ole virallinen kunnan ylläpitämä uimapaikka, mutta koska sitä 

käytetään monin paikoin uimiseen, tekninen toimi otti uimavesinäytteet. Jokainen arvioi itse 

voiko joessa uida. Uimavesinäytteitä otetaan tarvittaessa, uusi näyte otetaan ensi kesänä. 

 

Kunnan ylläpitämillä Lappajärven uimarannoilla ei havaittu sinilevää kuin muutamana 

päivänä. Järvivesi oli paikoin 24-25 asteista ja näkösyvyys erinomainen. Myöskään Sääks-

järven uimarannoilla ei raportoitu sinileväesiintymiä. 

 

Päivystysnumeroon voi ottaa yhteyttä veden ja jäteveden jakelun, kunnan vuokrakiinteis-

töjen ongelmatilanteissa sekä kadunhoito-ongelmissa arkisin klo 16.00-08.00 ja viikonlop-

puisin. 

Päivystys: 044 465 9712 

 

Luvatonta rakentamista koskeva maksutaksan pykälää 33 §:n tulkitaan taannehtivasti 

vuodesta 2000 lähtien. Tämän saman kohdan 33 §:n osalta maksut astuvat voimaan vasta 

1.1.2019. Luvan hakijoille annetaan mahdollisuus toimittaa hakemus ilman seuraamusta 

vuoden 2018 aikana. 

 

 
Kuvassa on uusi valmistunut Opintien kevyenliikenteen silta, jolle etsitään uutta nimeä 

 



 

                                       

   Palkintojenjako edellyttää vähintään kymmentä (10)  

              osallistujaa/porukkaa/siistittävää aluetta 

 

 

  

NURKAT KUNTOON JA PAIKAT PUTSUUN 

mailto:vimpelin.kunta@vimpeli.fi


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Aapiskujan koulun kuljetukset 
Aapiskujan koulun kuljetukset ajetaan samoin reitein ja aikatauluin viime vuotiseen 

tapaan: 

 

Aamuisin: 

Viitaniemestä, Lakaniemestä ja Pokelasta: Timo Nuolikoski puh. 0400-560536. 

Hallapurolta ja Koskelasta: Hannu Linnanmäen puh. 0500-664246 

Sääksjärveltä: Timo Nuolikoski puh. 0400-560536. 

Rantakylältä: Vanhamäen kyyti; Tarja 0400-736402, Lasse 0400-664468. 

 

Iltapäivisin:  

Hallapuro ja Koskela: Mäkelän kyyti. Pirjo 040-5637606, Hannu 040-5651019 

Sääksjärvelle:  tiistaisin ja perjantaisin O.A. Ahon kyyti 0400-260999 sekä muina päi-

vinä Nuolikoski 

Viitaniemi, Pokela, Lakaniemi: Tiistaisin ja perjantaisin Vanhamäki ja muina päivinä 

Nuolikoski 

Rantakylä: Vanhamäen kyyti 

 

Aamu- ja iltapäivähoito puhelinnumero 040-7445226 

 

Opintien silta otetaan käyttöön syyskuun alusta. Mahdollisista vaikutuksista koulukyy-

dityksiin antaa lisätietoja Maija Peltola. 

Koulujen ruokalista 
VIIKOT MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI 

1 Jauhelihakastike, 
perunat, salaatti 

Sitruunabroileri, 
riisi, salaatti 

Kalakeitto, 
pehmeä leipä, juusto 

Kinkkukiusaus, 
salaatti 

Mannapuuro, 
leikkele,  
pehmeä leipä, 
kaneli/ sokeri 

2 Curry-broilerIkastike,  
riisi-ohra, salaatti 

Jauheliha-peruna-suika-
lelaatikko, salaatti 

Makkarakeitto, pap-
rika, pehmeä leipä 

Kalapyörykkä, tartar-
kastike, perunasose 

Jauhelihakeitto, 
juusto,  
pehmeä leipä 
 

3 Tomaatti-jauheliha-kas-
viskastike, pasta,  
salaatti 

Uunilohi kastikkeessa, 
perunat, salaatti 

Lempeä kanakeitto, 
pehmeä leipä, kurkku 

Jauheliha-makaroni-
laatikko, salaatti 

Hernekeitto, juusto,  
pehmeä leipä 
 

4 Nakkikastike,  
perunat,  
salaatti 
 

Porkkanapihvit, tartar-
kastike, pastasalaatti, 
perunasose 

Kalakeitto,  
pehmeä leipä, juusto 

Broileri-pastavuoka, 
salaatti 

Ohra/riisipuuro,  
leikkele, pehmeä 
leipä, kiisseli 

5 Yrttinen possukastike, 
perunat, salaatti 
 

Tonnikalalasagne,  
salaatti 

Broilerikeitto,  
pehmeä leipä, paprika 

Uunimakkara, peru-
nasose, salaatti 

Liha-kasviskeitto, 
pehmeä leipä, juusto 

6 Juustoinen broileri-kas-
tike, riisi, salaatti 
 

Lihapyörykät/Jauheliha- 
pihvit, perunat, salaatti 

Lohimurekepihvit, pe-
runasose, salaatti 

Jauheliha-spagetti-
paistos, salaatti 

Makkarakeitto, 
juusto, pehmeä leipä 

 

 

 

 

 



Vapaa-aikatoimi 

KUNTOSALIN KÄYTTÖHINNAT; (eläkeläiset, opiskelijat, työttömät) 

Kertakäynti......................................4,50 € 
10-kerran kortti...............................35 € (17,5 €) 
25-kerran kortti.............................. 70 € (35 €) 
50-kerran kortti ............................. 120 € (60€) 
100-kerran kortti ........................... 190 € (95€) 
½-vuoden kortti............................. 120 € (50 €) 
Vuosikortti...................................... 190 € ( 95 €) 

Alle 14 v huoltajan tai ohjaajan seurassa 
Alennetut maksut eivät koske ryhmävuoroja. 
Alennetut maksut: eläkeläiset, työttömät, opiskelijat -50% 

NÄIN HANKIT ITSELLESI VIMPELIN LIIKUNTAHALLIN KUNTOSALIKORTIN; 
soittele, tekstaile n:oon 044-465 9490 tai lähetä sähköposti ari.takala@vimpeli.fi 
ilmoita seuraavat tiedot: Nimi - osoite - millainen kortti - puhelinnumero. 
Näin Sinulle järjestetään pienellä viiveellä oma Kuntosalikortti. Maksut laskutetaan.  

Koko vuoden kävelykampanja 1.1-31.12 

Tavoite:  KÄVELYKANDIKSI pääsee 750 km:n kävelyllä - KÄVELYMAISTERIKSI 1 500 km:n kävelyllä ja PRI-
MUSMAISTERIKSI 3 000 km:n kävelyllä. 

Kilometrit merkitään henkilökohtaiseen vihkoon/suorituskorttiin. 
Saavutetut kilometrit ilmoitetaan vapaa-aikatoimistoon kampanjan päädyttyä. 

Vapaa-aikatoimen jumpat 
1.10 alkaen Maanantaisin MIESTEN KUNTOSALIJUMPPA liikuntahallin kuntosalilla  
klo 18.00-19.15. Jumpataan kiertosysteemillä eri laitteilla ja lopuksi venytellään. 

3.10 alkaen Keskiviikkoisin UKKO-VENYY-JUMPPA lukion salissa klo 17-18 

3.10 alkaen Keskiviikkoisin NAISTEN  KUNTOSALIJUMPPA liikuntahallin kuntosalilla  
klo 18.15-19.30. Jumpataan kiertosysteemillä eri laitteilla ja lopuksi venytellään. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4H-Yhdistys Vimpeli 
Vimpelin 4H.n puolukan vastaanotto alkaa maanantaina 20.8.2018 lämpölaitoksella 
(K-market Vetoa vastapäätä) Marja-asema on avoinna ma 16-19 sekä to 16-19 

kahvi/mehu tarjoilu. 
Lisätietoja Marjo Ukonmäki 040-5379341/vimpeli@4h.fi 
 

 

Maaseututoimi 
   Lomatoimiston lähipäivä Vimpelissä on parillisten viikkojen ke klo 9-15,  

   puh. 040 837 7345 

   Maataloustoimiston maanantaisin, puh. Soile Aarnio 040 5076 706 ja 

   Jukka Kuoppala 044 2970 278 

 

mailto:ari.takala@vimpeli.fi
callto:040%20837%207345
callto:040%205076%20706
callto:044%202970%20278


 

Vimpelin Yrittäjät – Vuoden paikallisyhdistys 2017 

Vimpelin Yrittäjien hakema yleinen kehittämishanke, Vetovoimaa ja viihtyvyyttä Vimpeliin, on 

hyväksytty ELY:ssä. Kehittämishankkeen budjetti on 50 000 euroa. Vimpelin kunta osallistuu 

hankkeeseen 12,5% rahoituksella kuntaosuuden lisäksi. EU:n Maaseudun kehittämisrahastosta 

(EU & valtion tuki) tulee rahoitusta 38 750 euroa. Julkisen rahoituksen osuus on täten 45 500. 

Loppuosa rahoitetaan vastikeettomalla työllä sekä yksityisellä rahoituksella. Hanke alkaa viralli-

sesti loppuvuodesta! Hankkeen alkaessa Vimpelin Yrittäjien verkkosivuilla ja FB-sivulla tiedote-

taan aiheesta. Hankkeen toimenpiteiden toteuttamiseen voivat osallistua kaikki halukkaat! 

Hankkeessa suunnitellaan toimet viihtyvyyden parantamiseksi sekä vahvistetaan yhteisöllisyyttä 

& Vimpelin yhteisöbrändiä. 

Seuraa kuntatiedotteita  ja uutisia: www.vimpelinyrittajat.fi  

 Vimpelin positiivisin on Matti Järvelä 

”Iloinen, ystävällinen ja aina hymyssä suin.” Pitkän linjan vapaaehtoistyöläinen, vimpeliläinen 

Matti Järvelä valittiin kunnan positiivisimmaksi.  

Vimpelin Yrittäjien järjestämässä tempauksessa Vimpelin positiivisimmaksi on valittu Matti Jär-

velä. Vimpelin positiivisimman julkistus tapahtui Vimpelin kesämarkkinoiden yhteydessä Saari-

kentällä 14.7. 

”Matti on loistava, valovoimainen, huumorintajuinen ja POSITIIVINEN.  

Hän on aina iloinen, kohtelee kaikkia ystävällisesti vauvasta vaariin, muistaa nimet ja puhutte-

lee ihmisiä omilla nimillä. Hän kannustaa ja rohkaisee, jos on alamaissa. Löytää aina positiivista 

sanottavaa, eikä puhu pahaa toisista. Matti on aina hyvällä päällä. Hänellä on hyvät käytösta-

vat, hän on auttavainen ja osallistuu vapaaehtoistyöhön ja on vitsikäs. Mattilla on aina aikaa 

lähimmäisilleen! Lämmin ja aito ihminen, joka huomaa aina.” 

Muun muassa nämä perustelut johtivat siihen, että Matti valittiin Vimpelin positiivisimmaksi. 

Pieni kylä, monta sankaria 

Vimpelin positiivisin järjestettiin nyt ensimmäistä kertaa. Äänestyspaikan saivat pistää pystyyn 

kaikki kisaan sitoutuneet kauppiaat. Siihen nähden, että tempaus järjestettiin ensimmäistä ker-

taa, se sai mukavasti huomiota. 

– Äänestämässä kävi reipas satakunta vimpeliläistä. Emme antaneet etukäteen vaihtoehtoja, 

vaan äänestää sai sitä henkilöä, joka itselle tuli mieleen. Näin ihmisten aidot mielipiteet ja näke-

mykset pääsivät esiin, Vimpelin Yrittäjien puheenjohtaja Susanna Korkiatupa kertoo. 

Kisa oli loppujen lopuksi aika kova, sillä useampia hyviä ehdotuksia tuli. Vimpelissä on monia 

hyviä tyyppejä, tämä oli mukava muistutus siitä. Paljon ääniä saivat esimerkiksi Ari Takala, Marja-

Liisa Kivipelto, Teija Uitto-Kohonen ja Merja Kujala. Toistuvia perusteluja monilla olivat: iloisuus 

ja auttavaisuus sekä muiden kannustaminen. Hyvillä teoilla saa aikaan paljon hyvää mieltä. 

– Kannustaisin kaikkia kertomaan näitä positiivisia sanoja suoraan ihmisille itselleen. Oli mukava 

lukea perusteluja. Jokainen perustelu oli erinomainen ja jokainen Vimpelin eteen töitä tekevä ja 

ihmisiä hyvälle mielelle saava ansaitsee kiitoksen asenteestaan, muistuttaa Korkiatupa.  

 

http://www.vimpelinyrittajat.fi/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Näin tilaat taksin  
Jos sinulla on oikeus Kelan korvaamaan taksimatkaan, esim. terveydentilasi tai puutteellisten liiken-

neolosuhteiden vuoksi.  

Voit saada korvauksen taksimatkasta, kun tilaat sen alueellisesta tilausnumerosta 

puh.  0800 99 090 Seinäjoen Keskustaksi Oy 

 

 

Saat matkakorvauksen heti taksissa ja maksat matkastasi enintään 25 euron omavastuun. Jos tilaat tak-

sin muulla tavoin, Kela ei korvaa matkaasi. 

1. Tilaa matka edeltävänä päivänä viimeistään klo 14.00. Tilaa matka alueellisesta numerosta myös 
silloin, kun tarvitset taksia äkillisesti tai olet unohtanut tilata taksin edellisenä päivänä. Voit tilata 
samalla kertaa kaikki tiedossasi olevat matkat seuraavan 14 vuorokauden ajalle. 

2. Puhelun yhteydessä saat tiedon, mihin aikaan auto noutaa sinut. Samassa kuljetuksessa voi olla 
myös muita matkustajia, mikä saattaa vaikuttaa matkustusaikoihin. Lue lisää matkojen yhdiste-
lystä. 

3. Jos taksi ei saavu sovittuna aikana, soita uudelleen alueelliseen tilausnumeroon. 
4. Jos tilaamasi matkaan tulee muutoksia tai se peruuntuu, ilmoita siitä viipymättä alueelliseen ti-

lausnumeroon. 
5. Muista näyttää autoilijalle Kela-korttisi ennen matkan alkamista. 

 

Mavi tiedottaa 9.8.2018 
Luonnonhaittakorvauksen, ympäristökorvauksen ja luomukorvauksen ennakoihin tulossa korotus syksyllä 

2018 

Maaseutuvirasto maksaa ennakoitua suuremman osuuden vuoden 2018 luonnonhaittakorvauksesta, ympä-
ristökorvauksesta ja luonnonmukaisen kasvintuotannon korvauksesta loka–marraskuussa. Korvausten en-
nakkomaksuina maksetaan 85 % korvausten määrästä aiemmin ilmoitetun 75 %:n sijaan.  Korotuksen ansi-
osta ennakkoja voidaan maksaa noin 77 miljoonaa euroa suunniteltua enemmän. 
Manner-Suomen maaseutuohjelman mukaisten korvausten ennakkomaksut voivat olla tavallista suurempia, 
koska EU-komissio on antanut hyväksyntänsä korotuksille viljelijöiden taloudellisen tilanteen helpotta-
miseksi. Maksuprosenttien korotus tarkoittaa, että luonnonhaittakorvauksen ennakkoa maksetaan noin 49 
miljoonaa euroa suunniteltua enemmän. Luonnonmukaisen kasvintuotannon korvauksen ennakon määrä 
kasvaa noin 4 miljoonalla eurolla ja ympäristökorvauksen ennakon noin 24 miljoonalla eurolla.  
 

Maksuaikataulu ennallaan 

Ennakoiden maksuprosenttien korotukset eivät vaikuta viljelijätukien maksuaikatauluun. Luonnonhaittakor-

vauksen ja luonnonmukaisen kasvintuotannon ennakoiden maksaminen on tavoitteena aloittaa viime vuo-

den tapaan lokakuussa. Sitoumusten perusteella maksettavien ympäristökorvausten ennakot ovat maksu-

vuorossa marraskuussa. Maaseutuvirasto tiedottaa maksujen alkamisesta tarkemmin maksupäivien vahvis-

tuttua. 

Maaseutuviraston tavoitteena on maksaa suorien tukien (perustuki, viherryttämistuki, nuoren viljelijän EU-
tuki ja peltokasvipalkkio) ennakot joulukuussa. Voimassa olevat EU-säädökset edellyttävät, että valvonnat 
ovat valmistuneet ennen suorien tukien maksujen aloittamista. Maaseutuvirasto suhtautuu myönteisesti 
mahdolliseen säädösmuutokseen, jonka ansiosta tukien maksamisen voisi tänä vuonna aloittaa jo loka-
kuussa. Maksujen aikaistamisen edellytyksenä kuitenkin on, ettei aikataulumuutos vaaranna muiden tukien 
maksamista ajallaan. 

https://www.kela.fi/taksimatkat

