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Kunnanvirasto suljettuna Joulun ja Uuden Vuo-
den välipäivät 27.-31.12. sekä pe 7.1.2022 
Palvelemme vajaalla miehityksellä,  
koska vuosilomat keskitetään viikolle 52.  
 
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/ 
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mityksestä luopumiseksi 
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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 Yrittäjien romumetallikeräys jatkuu NonStoppina 
Kaikki metallia sisältävät tuotteet käy keräykseen. 

 
Autoista saa romutodistuksen, romutuspalkkiota Trafi ei toistaiseksi myönnä. 

Ota yhteyttä Timo Vesalaan, puh. 0400-540717. 

 

 

❤️ Kiitos ❤️ 

Aapiskujan koulu kiittää Rantakylän avantouimarit ry:tä 

saamastaan 2000 € (kaksituhatta euroa) lahjoituksesta.  

Lahjoittajan toiveen mukaisesti tämä tullaan käyttämään  

    Aapiskujan koulun oppilaiden uimataidon tukemiseen.   

❤️ Kiitos ❤️ 

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


Tekninen toimi 

Tiedoksi tiekunnille 

Otso-metsäpalvelut Oy on asetettu konkurssiin 11.10.2021. Otso on hoitanut lukuisten alueemme metsäteiden 
tiekuntien hallintopalvelua. Tämän palvelun myötä Otsolle on kertynyt tiekuntien hallintoaineistoa, joka on nyt 
konkurssipesän realisaattorin tiloissa Tampereella. Tuo aineisto sisältää tiekunnille elintärkeitä asiakirjoja, 
muun muassa osakasluettelot ja yksiköintiluettelot. Nämä aineistot tuhotaan, mikäli niitä ei ole noudettu 
23.12.2021 mennessä. 

Otson konkurssipesä on ilmoittanut, että tiekunnat voivat hakea tiekuntapalvelumapit Tampereelta konkurssi-
pesän realisointia hoitavan Jumier Oy:n varastosta (Yli-Heikkilänkatu 3, 33560 Tampere). Aineistojen haku on 
23.11.-23.12.2021 välisenä aikana aina tiistaisin ja torstaisin kello 10.00 ja 13.00 välisenä aikana. 

Lisätietoja: Kunnallistekniikan palveluvastaava Yrjö Koivukoski, puh. 040 631 5486 

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

Auraukset talvikaudella  
 

    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. 040 631 5486 

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, Serpentiinitie 
Juha Kauppi, puh. 0500 720 892 

Alue 4, Rantakylä 
Mustonen Juha ja Marko Ay, puh. 0400 916 601 

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

Alue 6, Hallapuro 
Jallun Hiekka Oy, puh. 040 839 2517 

 

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

Alue 8, Lakaniemi, Pyhälahti, Pokela 
Jukka Liikala Oy, puh. 0400 565 351 

Alue 9, Koskela 
Jallun Hiekka Oy, puh. 040 839 2517 

 

 
Alueilla 1-2 auraustyön suoritus aloitetaan kun lumen paksuus ylittää 5 cm,  

poikkeuksena arkipyhät sekä viikonloput, jolloin auraustyö suoritetaan lumen paksuuden ylittyessä 8 cm.  
Muilla alueilla auraustyö aloitetaan, kun lumen paksuus ylittää 8 cm.  

  

http://www.vimpeli/


Vapaa-aikatoimi 
 

 
 
 
 



 

 

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

VUODEN 2022 ALUEVAALIT TOIMITETAAN 23.1.2022 

Varsinaisen vaalipäivän 23.1.2022 äänestyspaikkana Vimpelin kunnanvirasto, Patruunantie 15. 

Yleisenä ennakkoäänestyspaikkana toimii Vimpelin kunnanvirasto, kunnanvaltuuston kokoushuone. Ennakko-
äänestyspaikan 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 
 
Ennakkoäänestys järjestetään edellä mainituissa laitoksissa ennakkoäänestysajanjaksoon sattuvana yhtenä 

päivänä ja äänestysajat sovitaan erikseen laitosten vastaavien kanssa.  

Kotiäänestykseen on oikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänes-
tys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää 
myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annettavassa laissa (937/2005) 
tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Hänen 
äänestämisestään on ilmoitettava samalla, kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään. 
 
Kotiäänestykseen tulee ilmoittautua keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 
11.1.2022 ennen klo 16.00. Ilmoitus on tehtävä joko kirjallisesti osoitteeseen Patruunantie 15, 62800 Vim-
peli tai puhelimitse Sirpa Takalalle numeroon 040 7234 838.  
 
Kotiäänestys järjestetään 12.-18.1.2022 välisenä aikana erikseen ilmoitettuna aikana. Tällöin äänestäjän luo 
tulee keskusvaalilautakunnan nimeämä vaalitoimitsija, joka ottaa äänestyksen vastaan. Paikalla tulee äänestä-
jän lisäksi olla äänestäjän valitsema tai hyväksymä 18 vuotta täyttänyt henkilö. Tämä henkilö ei voi olla vaa-
leissa ehdokkaana.  
  



 

Kirjasto tiedottaa 

 

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

Kuntoutus- ja intervalliosasto laajeni 

Vimpelissä 
Kuntoutus- ja intervalliosaston toinen siipi valmistui 
marraskuun lopulla. Yksikkö antaa nyt tilapäistä, te-
hostettua eli ympärivuorokautista, asumispalvelua 
20 asukkaalle uusissa tiloissa. Toiminnassa painot-
tuvat hyvän hoidon ohella yhteistyö hoitavien taho-
jen kanssa sekä kuntoutus- ja virkistys. 
 

Asukkaina  
- pitkäaikaisempaa kuntoutusta tarvitsevia, esim. leikkauksen jälkeen 
- lyhytaikasta hoitoa tarvitsevia, esim. omaishoitaja lomalla tai sairaalassa 
- pysyvää, tehostettua asumispalvelupaikkaa odottavia 

 

                                         Asukkaat tulevat Alviinan kautta (puh. 06 /2412 2277) tai Alajärven akuuttiosastolta 
Henkilöstö 
- palveluvastaava 0,5 
- tiimivastaava sh 
- 3 sairaanhoitajaa 
- fysioterapeutti 
- 9 lähihoitajaa 
- 1 hoiva-avustaja 
 

- lääkäripalvelut / perusturva 
- ravinto-, siivous- ja talonmiespalvelut (Vimpelin kunta, tekninen toimi) 
 

Järvi-Pohjanmaan perusturva/ Alajärven kaupunki 
osoite: Lakasenkuja 4b, 62800 Vimpeli 
puh. 040 359 1612   (- asukaspuhelin 040 663 8998, myös WhatsApp)  



 

 
 

Vimpeli-Seura ry 

 

Vimpelin Joulu-lehti 

on  ilmestynyt  
 

Lehden hinta on 15 euroa ja se on  
myytävänä Kukkasalonki Kastanjassa. 

 
Lehteä voi tilata Vimpeli-Seuran  

osoitteesta vimpeliseura@gmail.com 
tai puh. 040-7481462 ja 0400-569350 

Lähetyksiin lisätään postituskulut. 
 

www.vimpeli-seura.fi 
 

 

 

 

 

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

Avustus pientalon öljylämmityksestä luopu-

miseksi 
 

Mistä on kyse? 

Ympärivuotisessa asuinkäytössä olevien pientalojen omistajille 
on tarjolla valtionavustusta öljylämmitysjärjestelmän poistami-
seen ja korvaamiseen muilla lämmitysmuodoilla. Avustusta voi-
daan myöntää hankkeille, joiden kustannukset ovat syntyneet 
1.6.2020 jälkeen. Avustusta voi hakea niin kauan kuin seuraavat 
siihen osoitetut määrärahat riittävät: 

Kenelle ja millaiseen kohteeseen? 
 

Avustusta myönnetään yksityishenkilöille ja kuolinpesille, jotka omistavat pientalon tai pientalossa sijaitsevan 
asunnon hallintaan oikeuttavia osakkeita. Pientalolla tarkoitetaan omakotitaloa tai paritaloa. Mikäli pientalon 
omistaa usea henkilö, on hakijalla oltava valtakirja jokaiselta omistajalta, myös puolisolta. Hakijan tai valtakirjan 
antaneiden ei tarvitse itse asua pientalossa. 

Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että pientalo on ympärivuotisessa asuinkäytössä.  
Avustusta ei myönnetä vapaa-ajan asunnolle.  

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


Avustusta ei voida myöntää, jos uusi rakennuskohtainen lämmitysjärjestelmä käyttää fossiilisia polttoaineita, 
kuten öljyä, hiiltä, maakaasua tai turvetta 

• kustannukset kuuluvat asunto-osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen nojalla asunto-osakeyhtiön makset-
tavaksi 

• hakijalle myönnetään samaan tarkoitukseen muuta avustusta tai kotitalousvähennystä 
• asuinrakennusta käytetään EU-oikeuden valtiontukisäännöissä tarkoitettuun taloudelliseen toimintaan. 

Elinkeinotoimintaan tai ammatinharjoittamiseen tarkoitettu työhuone tai vastaanottotila ei estä avus-
tuksen saamista. 

Mihin toimenpiteisiin? 
Avustusta myönnetään öljylämmitysjärjestelmän poistamiseen sekä öljylämmityksen korvaamiseen toisella 
lämmitysjärjestelmällä, pois lukien fossiilisia polttoaineita käyttävät lämmitysjärjestelmät. Avustusta myönne-
tään yksi per lämmitysjärjestelmä. Paritaloon voi siksi saada yhden tai kaksi avustusta riippuen siitä, onko asun-
noilla yhteinen lämmitysjärjestelmä vai onko molemmilla omansa. 

Avustusta ei myönnetä siltä osin kuin kustannukset kuuluvat asunto-osakeyhtiön maksettavaksi. Avustusta ei myöskään 
voida myöntää, jos hakijalle myönnetään muuta avustusta tai jos hän hakee kotitalousvähennystä samaan tarkoitukseen. 

Lisätietoja ELY-keskuksen sivuilta:  
https://www.ely-keskus.fi Avustus öljylämmityksen vaihtajalle - UKK - ely - ELY-keskus  

Kuinka paljon? 
Avustuksen määrä on aina joko 2 500 euroa tai 4 000 euroa: 

• 4 000 euroa, kun öljylämmityksestä siirrytään kaukolämpöön, maalämpöpumppuun tai ilma-vesilämpöpumppuun 

• 2 500 euroa, kun siirrytään muihin lämmitysjärjestelmiin. 

Avustusta ei myönnetä lainkaan, jos uusi rakennuskohtainen lämmitysjärjestelmä käyttää fossiilisia polttoai-
neita, kuten öljyä, hiiltä, maakaasua tai turvetta. Avustus myönnetään suunnitelman ja kustannusarvion perus-
teella, ja avustus maksetaan, kun hanke on valmistunut. 

Miten haen? 
Avustusta kannattaa hakea jo ennen hankkeen aloittamista varsinkin, jos haluaa varmistua myönteisen avus-
tuspäätöksen saamisesta. Ennen avustuksen hakemista kannattaa tutustua huolellisesti hakuohjeeseen (pdf) 
sekä usein kysyttyihin kysymyksiin. Huolellisesti täytetty hakemus ja asianmukaiset liitteet nopeuttavat ja hel-
pottavat hakemuksen käsittelyä. 

Hakeminen on helpointa ja nopeinta sähköisessä Aluehallinnon asiointipalvelussa. Mikäli sähköisen asiointi-
palvelun käyttö ei ole mahdollista, voit hakea avustusta myös tulostettavalla lomakkeella, jonka löydät tältä 
sivulta Oikopolut-kohdasta. Toimita hakemus tällöin liitteineen Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskuksen kirjaamoon. Pirkanmaan ELY-keskus myöntää avustuksen koko maassa, ja käsittelee avustushake-
mukset saapumisjärjestyksessä. 

Jos olet antanut hakemuksessa sähköpostiosoitteesi, tarkkaile sähköpostiasi (myös roskapostia). Mahdolli-
set täydennyspyynnöt sekä päätökset tulevat sähköpostiin. 

Milloin avustus maksetaan? 
Kun sinulle on myönnetty avustus ja olet toteuttanut suunnitelman mukaisen hankkeen valmiiksi, maksa ensin 
lasku. Täytä sen jälkeen maksatushakemus päätöksessä annettuun määräaikaan mennessä. Avustuksen 
maksatuksen hoitaa ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus). 

Jos olet hakenut avustusta sähköisesti Aluehallinnon asiointipalvelun kautta, jätä myös maksatushakemus 
liitteineen asiointipalvelussa Maksatukset-välilehden kautta. Jos olet hakenut avustusta tulostettavalla lomak-
keella, hae myös maksatusta tulostettavalla lomakkeella, jonka löydät KEHA-keskuksen verkkosivuilta (keha-
keskus.fi). Maksatushakemuksia koskevat tiedustelut voi lähettää sähköpostitse: ymparistomaksut.keha@ely-
keskus.fi.   

https://www.ely-keskus.fi/
https://www.ely-keskus.fi/avustus-oljylammityksen-vaihtajalle-ukk
https://sa01elysuomifilomakkeet.blob.core.windows.net/blobsuomifilomakkeet/ELY/ely90t3i_fi_ohje_avustus_asuinrakennuksen_oljylammityksesta_luopumiseksi.pdf
https://www.ely-keskus.fi/avustus-oljylammityksen-vaihtajalle-ukk
https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi/palvelut?tyyppi=ya_environment_oljy
https://www.ely-keskus.fi/ely-pirkanmaa
https://www.ely-keskus.fi/ely-pirkanmaa
https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi/palvelut?tyyppi=ya_environment_oljy
https://www.keha-keskus.fi/yhteystiedot/hae-maksatusta/ymparisto/
https://www.keha-keskus.fi/yhteystiedot/hae-maksatusta/ymparisto/
mailto:ymparistomaksut.keha@ely-keskus.fi
mailto:ymparistomaksut.keha@ely-keskus.fi


 

Lämpimät kiitokset kaikille niille, jotka osallistuivat Siskot ja Simot järjestön ja Vimpelin 4H-yhdistyk-

sen organisoimaan valtakunnalliseen Joulupostia ikäihmisille kampanjaan! 

Vimpelin 4H-yhdistys on lähtenyt mukaan ysit töihin -hankkeeseen, jossa 4H-järjestön Ysit töihin -toi-

mintamallin avulla parannetaan nuorten yrittäjyys- ja työelämäntaitoja tarjoamalla valmennusta ja 

koulutusta sekä autetaan nuoria saamaan töitä vähintään kahden viikon ajaksi 9. luokan jälkeisenä 

kesänä. 

Vimpelin 4H-yhdistyksen kerhot ovat joulutauolla ja tiedotamme kerhojen alkamisista alkuvuodesta 

kotisivuillamme sekä somessa. 

Vimpelin 4H-yhdistys kiittää kuntalaisia kuluneesta vuodesta 2021 ja toivottaa hyvää joulua!   

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

 
Vimpelin Veto tiedottaa: 

Korisliiga 2021-22 kotiottelut 

la 18.12. ViVe-Honka klo 15 

su 9.1.    ViVe-ToPo klo 15 

la 22.1.   ViVe-EBT klo 17 

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

 

Vimpelin kunta toivottaa kaikille kuntalaisille  

rentouttavaa ja rauhallista Joulun aikaa  

ja  

Onnellista Uutta Vuotta! 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Tiedosto:Korisliiga_logo.svg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

