
             Itsenäisyyspäiväjuhla 6.12.2019 

Klo 9.30 Kynttilöiden sytytys sankarihaudalle 
Klo 10.00 Jumalanpalvelus  

 Jumalanpalveluksen jälkeen käynti sankarihaudalle 

 Virsi  577: 1-4 

 Seppeleen lasku sankarihaudalle  

 Kahvi seurakuntatalolla 

Klo 12.00 Itsenäisyyspäiväjuhla seurakuntatalolla 

                      Tervetuloa! 
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[Sijoita lähde tähän.] 

Työpaja Apaja 

Tervetuloa tutustumaan pajan 

toimintaan ja jouluostoksille  

to 28.11.2019 klo 9.00-15.00.  

Tarjolla glögiä ja piparia. 

Osoite: Lakaniementie 85, Vimpeli.  

Työpaja Apaja avoinna joka  

arkipäivä 

Kolmannen sektorin kokous 14.11.2019 

Vimpelissä järjestetään to 14.11. klo 18.00 alkaen yhteiskoulun auditoriossa kolman-
nen sektorin kokous. Tavoitteena on saada kokoon kaikki kolmannen sektorin vimpeli-
läiset toimijat, edustus kyläyhdistyksistä ja muista alueellisista järjestötoimijoista. Mikäli 

kylässäsi ei ole kyläyhdistystä, lähettäkää kylästänne edustaja joka tapauksessa. 

Tavoitteena on avata suora keskusteluyhteys kunnan operatiivisen johdon, luottamus-
miesten, kylien ja muiden kolmannen sektorin toimijoiden välillä.  

Kaikki yhdistykset ja kylät ovat tervetulleita! 

mailto:riitta.bergbacka@vimpeli.fi


Vimpelin Vesihuoltolaitos tiedottaa: 
 

Vesimittarilukemia vielä puuttuu.  

Jos et ole toimittanut mittarilukemaa, arvioimme kulutuksen  

 

Vesi ja jätevesimaksuihin tulee 5 % korotus vuoden alussa ja maksut ovat seuraavat: 
 

VESI 
- käyttömaksu €/m3       1,21 € 
- perusmaksu €/kiinteistö/vuosi    53,08 € 
- perusmaksu rivi- ja kerrostaloissa, joissa on yli kolme huoneistoa 
    - talokohtainen mittaus, €/rakennus/vuosi 106,16 € 
    - huoneistokohtainen mittaus, €/huoneisto/vuosi   26,53 € 
- elintarviketuotanto/karjatalous, jos kulutus yli 1000 m3/vuosi, on alennus 10 % käyttömaksusta. 
 

JÄTEVESI 
- käyttömaksu €/m3       2,48 € 
- sakokaivoliete €/m3     16,98 € 
- umpikaivoliete €/m3       4,24 € 
- perusmaksu €/kiinteistö/vuosi    53,08 € 
- perusmaksu rivi- ja kerrostaloissa, joissa yli kolme huoneistoa 
    - talokohtainen mittaus €/rakennus/vuosi 106,16 € 
    - huoneistokohtainen mittaus €/huoneisto/vuosi      26,53 € 
 

Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero, 24 % vuonna 2019. 
 
Korotukset perustuvat vesihuoltopalveluiden laskevaan myyntiin ja viime vuosien suuriin investointeihin 
sekä varautumiseen uusien peruskorjaus- ym. investointien riittävään tulorahoitukseen. Maksujen korotuk-
sella pyritään turvaamaan asiakkaille laadultaan ja toiminnaltaan hyvät vesihuoltopalvelut. Uudet hinnat tu-
levat voimaan 1.1.2020. Tekninen lautakunta tarkastelee hintoja uudestaan vuoden 2020 syksyllä.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
Järvi-Pohjanmaan perusturva tiedottaa 

VIMPELIN TERVEYSASEMA SULJETTU viikko 52/2019 
Vimpelin laboratorio suljettu viikko 52/2019 

Vimpelin hammashoitola suljettu viikko 52/2019 ja 1/2020 
Ajanvaraus ja neuvonta 

Järvi-Pohjanmaan Terveyskeskus 06-2412 7700 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Kinkkutemppu 

K-market Veto järjestää Kinkkutempun Vimpelissä jo toista kertaa. 
Kinkunpaistorasva aiheuttaa joka vuosi jätevesilaitoksella ongelmia, joten on hyvä saada ne sieltä 

pois ja osoittaa kinkunpaistorasvalle hyötykäyttöä. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Viesti nopeasti ja tietoturvallisesti 
      Suomi.fi-viestit on turvallinen tapa viestiä julkisen hallinnon ja muiden  

palvelua käyttävien organisaatioiden kanssa. Kun otat palvelun käyttöösi, saat viestit sähköisesti 

niistä asiointipalveluista, jotka käyttävät Suomi.fi-viestejä. Palvelujen määrä kasvaa koko ajan.  

Voit halutessasi helposti muuttaa viestien toimitustavan takaisin paperipostiksi. Suomi.fi-viestejä 

käyttävät organisaatiot voivat lähettää sinulle viestien liitteenä myös päätöstietoja ja muita 

dokumentteja. Lisäksi saamasi viesti voi olla todisteellinen tiedoksianto, joka on kuitattava  

vastaanotetuksi ennen viestin avaamista. 
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Aapiskujan koulun  

JOULUMYYJÄISET 

 torstaina 28.11.2019 klo 18.00 koululla 

Arvontaa, leivonnaisia,  

omin pikkukätösin tehtyjä tuotteita, 

harjoja ym. mukavaa 

Kahvila avoinna ruokalassa klo 17.00 alkaen 

 

TERVETULOA! 
 

 

Vimpelin Joulu -lehti on ilmestynyt. 

Lähes sata sivua sisältävän lehden hinta 

on 12 euroa ja sitä on myytävänä Joulu-

markkinoilla 30.11, Kastanjassa ja  

johtokunnan jäseniltä 

Tilauksia voi tehdä Vimpeli-Seuran  

osoitteeseen vimpeliseura@gmail.com, tai puh. 

044 565 2268, PL Yrityspalvelut Oy/Hilkka Luoma-aho 

ja puh. 0400 860 764. 
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Vimpelin Seurakunta / Joulun ajan tapahtumia 

 1. adventtisunnuntai 1.12 klo 10. Perhejumalanpalvelus kirkossa, Ilkka Lehto. 
 Itsenäisyyspäivänä 6.12 klo 10. Sanajumalanpalvelus kirkossa, Ilkka Lehto. Seppeleen-

lasku sankarihaudoille, Itsenäisyyspäivänjuhla Seurakuntatalolla klo 12.00 
 2. adventtisunnuntai 8.12 klo 10. Messu kirkossa, Ilkka Lehto.  
 Ti 10.12 klo 19. Juha-Matin joulukonsertti kirkossa.  
 3. adventtisunnuntai 15.12 klo 10. Messu kirkossa, Mikko Elenius.  
 Su 15.12 klo 15. Kauneimmat joululaulut kirkossa. 
 4. adventtisunnuntai 22.12 klo 10. Sanajumalanpalvelus kirkossa, Ilkka Lehto. 
 Su 22.12 klo 18. Kauneimmat joululaulut kirkossa.  
 24.12 jouluaaton hartaus kirkossa, Mikko Elenius. 
 25.12 klo 8. Jouluaamun sanajumalanpalvelus kirkossa, Ilkka Lehto.  
 26.12 klo 10. Tapaninpäivän messu kirkossa, Ilkka Lehto.  
 Su 29.12 klo 12. Messu kirkossa, Zacharias Onditi. 
 Uudenvuodenpäivänä 1.1 klo 10. Sanajumalanpalvelus kirkossa, Ilkka Lehto. 

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

Lakis-Sport ry on Vimpelissä toimiva alppihiih-

don erikoisseura, joka on perustettu vuonna 

1985. Seuran tarkoituksena on edistää alppi-

hiihdon monipuolista harrastamista Alppiker-

hossa sekä Rataryhmässä. Alppikerho kokoon-

tuu 1 x vko. Alppikerhossa harjoitellaan suksi-

taituruutta sekä ratalaskun alkeita. Rataryh-

mässä harjoitellaan ratalaskua 3 x viikossa ja ratalaskuryhmän 

laskijat osallistuvat piirinmestaruus kilpailuihin sekä keskisen-

suomen – aluemestaruuskilpailuihin.  

Lakis-Sport tarjoaa myös hiihtokoulua. Hiihtokoulussa harjoi-

tellaan laskettelun sekä lumilautailun alkeita yksityisopetuk-

sena sekä alkeisryhmissä. 

Tervetuloa harrastamaan alppihiihtoa! 

Toimintaamme voi seurata Lakis-Sport-alppihiihto facebook  

sivulta.     

Lisätietoja: Kati Metsäpelto, puh. 044 5517215 

  



 

  



 


