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Kunnanvirasto suljettuna 18.-22.10. 
Palvelemme vajaalla miehityksellä,  
koska vuosilomat keskitetään viikolle 42.  
 
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/  

  

Tässä tiedotteessa mm: 

 
- Laitoshuoltajan työsuhde 

- Vuoden 2022 aluevaalit 

- Tekninen toimi / Vimpelin vesihuol-

tolaitos 

- Vapaa-aika tiedottaa 

- Vieresniemen yleiset talvikauden 

saunavuorot  

- Kirjasto  

- Järviseudun Omaishoitajat ry 

- Vimpelin 4H yhdistys 

- Apunasi -hanke 

- Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy 

- SPR Vimpelin osasto  

- Vimpeli-Seura ry 

- Koulujen ruokalista 

Julkaisija: Vimpelin kunta,  
hallinto-osasto 

Toimitus: Riitta Bergbacka 
Aineiston lähetys ja lisätietoja antaa:  

riitta.bergbacka@vimpeli.fi 
Painopaikka: Painolampi Ky, Lappajärvi 

[Sijoita lähde tähän.] 

VIMPELIN KUNTA HAKEE LAITOSHUOLTAJAA  
VAKITUISEEN TYÖSUHTEESEEN 

Hakuaika 1. – 30.11.2021 ja työ alkaa 3.1.2022 
 

Lisätietoja löytyy kunnan kotisivuilta www.vimpeli.fi kohdasta Ajankohtaista sekä 
www.kuntarekry.fi, hakemukset tulee jättää kuntarekryn kautta. 

 
Lisätietoja antaa puhdistuspalvelun tiimivastaava Nina Aho, nina.aho(at)vimpeli.fi, 040 183 7740 

 

VUODEN 2022 ALUEVAALIT TOIMITETAAN 23.1.2022 

Varsinaisen vaalipäivän 23.1.2022 äänestyspaikkana Vimpelin kunnanvirasto, Patruunantie 15. 

Yleisenä ennakkoäänestyspaikkana toimii Vimpelin kunnanvirasto, kunnanvaltuuston kokous-
huone. Ennakkoäänestyspaikan aukiolopäivät ja päivittäiset aukioloajat ovat: 
12.-14.1.2022  (ke-pe) klo   9.00 - 16.00 
15.-16.1.2022  (la-su) klo 10.00 - 14.00 
17.-18.1.2022  (ma-ti)  klo   9.00 - 18.00 
 
Laitosäänestyspaikat: 
Venla ja Väinö –koti 
Järvi-Pohjanmaan terveyskeskuksen intervalliosasto 
Palvelukoti Windala 
Hemilänrannan palvelutalo 
Puronmutkan ryhmäkoti/Toimintakeskus 

Keskustan alueella tehdään lähiviikkojen aikana kunnostus- ja asfaltointitöitä. 

Olkaahan varovaisia liikkuessanne keskustan alueella. 

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


 

Tekninen toimi 
 

Vimpelin kunnan vesihuoltolaitos tiedottaa! 

Vesihuoltolaitoksen asiakkaille on lähetetty mittarinlukukortit 39 viikolla. 

Lukemat tulee palauttaa viimeistään 15.10.2021 mennessä. Mikäli olet käynyt  

oma-aloitteisesti ilmoittamassa lukemasi jo Kulutuswebiin, niin mittaria ei tarvitse lukea  

uudestaan. 

Lukemat voi ilmoittaa: 

- Kulutuswebiin https://www.kulutus-web.com/vimpeli 

- puhelimitse 040 572 3682 tai 040 172 2577 

- postissa tulevalla lukemakortilla 

Kulutuswebin linkin ja käyttöohjeet löydät kunnan nettisivuilta kohdasta ”Uutiset”. 

 

 

Ohjelmistojen korjaukset ja päivitykset on saatu valmiiksi elokuun aikana ja lähes kaikille asiakkaille 

on lähetetty laskut aikaväleiltä 1.1.-31.3. ja 1.4.-30.6. 

  



Vapaa-aikatoimi 

 

 



 

 
  



Kirjasto tiedottaa 
 

 

Järviseudun Omaishoitajat ry 

  



 

 

Vimpelin 4H-yhdistys kiittää kuntalaisia sekä kesäasukkaita  

menneestä kesästä 2021! 

Saimme palkattua kuusi nuorta kesän ajaksi työllistämistoimintaan,  

elinkeinotoimintaan sekä kurssien ja leirien pitoon lapsille ja nuorille. 

Meille on tulossa mm. perinneruokakurssi, safkasankarit kattaa maailman  

-teemakerho, osaava kerhonohjaaja koulutus sekä kädentaitajat kerho. 

Lisää tietoa toiminnastamme nettisivuillamme; vimpeli.4h.fi  

instagram; vimpelinneljahoo ja facebook; Vimpelin 4H-yhdistys. 

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

 
Apunasi-hanke 

Olet lämpimästi tervetullut asiakkaaksemme, mikäli olet työtön työnhakija ja työnhakusi on pitkit-
tynyt tai kaipaat tukea työllistymiseesi. Olemme apunasi sinua varten. 

  
Olemme työllistymistä edistävä palvelu, jota rahoittaa TE-palvelut. Asiakkaat ohjautuvat hankkeeseen TE-toimiston 
kautta. Voimme auttaa sinua löytämään sopivan väylän työmarkkinoille tai opiskelujen pariin. 
Apunasi-hanke on käynnistynyt 1.9.2020. Hanketta hallinnoi Alajärven 4H-yhdistys ja rahoittaa TE-palvelut. Apu-
nasi-hanke on työllisyyspoliittinen hanke, jonka toiminta-aika on 3 vuotta. Apunasi-hanketta edelsi samalla toiminta-
periaatteella toiminut Aputiimi-hanke 1.9.2017-31.8.2020. 
 
Apunasi-hankkeen tavoitteena on löytää palkkatyötä, työllistymisen väylä tai opiskelupaikka työvalmennuksen 
avulla. Kohderyhmänä hankkeessa ovat Alajärven ja Vimpelin alueen työttömät työnhakijat. Tukea tarjotaan erityi-
sesti pitkäaikaistyöttömyyden uhan alla oleville, nuorille, vastavalmistuneille, maahanmuuttajille ja perhevapaiden 
jälkeen työelämään palaaville. 
 
Työvalmennus perustuu henkilökohtaisiin, säännöllisiin tapaamisiin oman työvalmentajan kanssa. Valmennus rää-
tälöidään asiakkaan toiveiden mukaiseksi.  Tärkeintä on asiakkaan motivaatio edetä kohti omia tavoitteitaan. 
Työvalmennuksen lähtökohtana ovat asiakkaan vahvuudet, kiinnostuksen kohteet ja osaaminen. Työvalmennuk-
sessa voidaan esimerkiksi: 
 

 pohtia uravaihtoehtoja 
 päivittää työnhaun asiakirjoja 
 etsiä työ- tai työkokeilupaikkoja 
 kartoittaa opiskelumahdollisuuksia 

 
Työvalmentaja neuvoo, ohjaa ja antaa palautetta. Asiakas ja työvalmentaja laativat yhdessä työllistymissuunnitel-
maehdotuksen TE-palveluille. 
 
Työvalmentaja tekee yhteistyötä alueen yritysten, oppilaitosten ja moniammatillisten verkostojen kanssa. Tarvitta-
essa työvalmennuksesta ohjataan esimerkiksi terveydentilan selvityksiin tai muiden palveluiden pariin. 
 
Ota yhteyttä, olemme täällä apunasi sinua varten! 
Tykkää ja tutustu Facebook-sivuumme: https://www.facebook.com/apunasihanke 

    Työvalmentaja  Työvalmentaja   Projektipäällikkö 
    Sanna Kivipelto  Liu Eteläaho   Krista Savola 
    050 518 8633  050 380 1188   044 297 4606 
    sanna.kivipelto@4h.fi  liu.etelaaho@4h.fi  alajarvi@4h.fi  

 

  

https://www.facebook.com/apunasihanke
mailto:sanna.kivipelto@4h.fi
mailto:liu.etelaaho@4h.fi
mailto:alajarvi@4h.fi


 

Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy 
 
 
Instagramin ABC 2.0 - 6.10. klo. 17.00-19.30 
 

 

Onko yrityksesi jo Instagramissa, mutta haluat saada lisäpotkua seuraajamääriin, potentiaalisten 
asiakkaiden yhteydenottoihin ja myyntiin?  
 
Tässä valmennuksessa käydään läpi Instagramin kaikki toiminnot ja miten yrittäjä voi hyödyntää 
näitä oman yrityksen näkyvyyden ja tunnettuuden kasvattamisessa! 
 
Valmentamassa energinen yrittäjä- ja markkinointikaksikko Johanna Tolppola ja Monna Pursiai-
nen.  
 
Valmennus pidetään Zoom- webinaarina 6.10. klo. 17.00-19.30. Valmennuksesta tulee tallenne, 
joka on mahdollista katsoa jälkikäteen.  
 

Videoista lisäbuustia SoMe- markkinointiin 13.10. klo. 8.30 - 12.00 Hotelli Kivitipussa 
 

Videot ovat sekä tehokas tapa markkinoida, että algoritmien suosima, jolloin ne keräävät 
huomattavasti enemmän näkyvyyttä. Kaipaatko lisäpotkua videoiden tekemiseen ja konk-
reettisia vinkkejä siihen, miten onnistua?  
 
Tule mukaan livetyöpajaan Hotelli Kivitippuun oppimaan ja rohkaistumaan! 
 
 
Valmentajana "videomarkkinointiguru" Sanna Jylänki.  
Työpaja pidetään 13.10 klo. 8.30-12.00, ja kännykkä soveltuu mainiosti työvalineeksi. 
Otamme mukaan vain 15 ensimmäistä, jotain ilmoittaudu nopeasti! Tarjoamme osallistujille 
aamupalan.  

 

  

 

Tuotekuvauksen työpajat yrittäjille 26.10. ja 3.11.  

 

 Haluatko oppia ottamaan laadukkaita kuvia verkkoon ja sosiaaliseen mediaan?  
 Tämä työpaja on sinulle! 
 
Kaksiosaisessa toiminnallisessa työpajassa keskitytään ammattivalokuvaajan avuin siihen, miten 
voimme pienelläkin budjetilla saada aikaan laadukkaita ja näyttäviä kuvia. Mikäli sinulla ei ole 
kameraa se ei haittaa, sillä työpaja järjestetään niin, että kännykälläkin pärjää! 
 
Työpajaa vetää valokuvaaja ja kouluttaja Santtu Hakala. Työpajat pidetään Lappajärven Kiviti-
pussa klo. 8.30, ja niiden alussa tarjotaan aamupala.  

 
 
 

 

  

SPR Vimpelin osasto järjestää 
 

VETELIN POIKAKUORON KONSERTTI 
Vimpelin kirkossa Su 21.11.2021 klo 14 



Vimpeli-Seura ry 
 

Vimpelin Joulu 

2021 –lehti 

on tekeillä 
 

Otamme vastaan kirjoituksia,  
runoja ja kuvia. 

 
Perinteisesti julkaisemme vuoden aikana  
syntyneiden ja poisnukkuneiden kuvat. 
 
Syntyneistä lapsen ja vanhempien nimi sekä 
syntymäaika. Poisnukkuneista nimi, syn-
tymä- ja kuolinaika. 
 

Lähetä tiedot viimeistään 15.10.  
osoitteeseen 

vimpeliseura@gmail.com 
 

Lisätietoja Vimpeli-Seuran kotisivuilta 
www.vimpeli-seura.fi 

 
 
 

 
 

KOULUJEN RUOKALISTA 
Vko MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI 

1 Jauhelihakastike, 
perunat, raejuusto, 
salaatti 

Kinkku/Kebabkiu-
saus, 
salaatti 

Lohikeitto, 
ruisleipä, 
kurkku 

Chili-kalkkunakastike, 
riisi, 
salaatti 

Mannapuuro, ka-
neli-sokeri, juures, 
juusto, leikkele, 
ruisleipä 

2 Lempeä kanakeitto, 
riisipiirakka 

Pinaattiohukaiset, 
Välimeren pastasa-
laatti,  
keitetty kananmuna, 
puolukkasurvos 

Jauheliha-tomaatti- 
kastike, pasta, 
salaatti 

Kalapyörykkä/ 
Kalakuviot tartarkas-
tike, perunasose, 
salaatti 

Jauhelihakeitto, 
juusto,  
pehmeä leipä, 
omenalohko 
 

3 Broilericurry- 
kastike, riisi,  
salaatti 

Uunilohi kastikkeessa, 
perunasose, 
salaatti 

Makkara- tai  
Siskonmakkara-
keitto, sämpylä, 
paprika 

Tex-mex-jauheliha- 
perunavuoka,  
salaatti 

Ohra-/riisipuuro, 
kiisseli/marjat, 
juures, juusto, leik-
kele, ruisleipä 

4 Kolmen kalan keitto, 
ruisleipä, 
kurkku 

Kasvis- tai falafel- 
pyörykkä/ Kasvis-
pihvi, tartar -kastike, 
perunasose, salaatti, 
pikkunakit 

Kebabstroganoff, 
perunat, 
raejuusto, salaatti 

Broileri-pastavuoka, 
salaatti 

Hernekeitto, 
juusto, 
pehmeä leipä 

5 Chili con carne, 
riisi, salaatti 

Koskenlaskijan 
lohilaatikko, salaatti 

Broilerikeitto,  
juusto, ruisleipä 
 

Provencen lasagne/ 
Nuudelivuoka 
salaatti, jauhelihala-
sagne 

Liha-kasviskeitto,  
rieska, hedelmä 

6 Linssikeitto, 
leipä, juusto 
Nakkikeitto 

Jauhelihapuikko/ 
Lihamureke, kastike, 
perunat, salaatti 

BBQ-kanakastike, 
pasta, salaatti 

Toiveruoka Talon keitto, 
ruisleipä, paprika 

Kasvisruokaa valmistetaan joka päivä, heille jotka ovat siihen ilmoittautuneet 

 

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

