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                        Seuraa meitä: https://www.vimpeli.fi  
Facebookissa: https://www.facebook.com/vimpelinkunta 
Instagramissa: https://www.instagram.com/visitvimpeli/ 

 
Kiinteistöpäivystys: 044 465 9712  

(viikonloppuisin ja iltaisin) 
 

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

Eduskuntavaalit 2.4.2023 
 

Ennakkoäänestys 22.-28.3.2023, kunnanvirastolla 
22.3.-24.3.2023  (ke-pe) klo   9.00–16.00 
25.-26.3.2023  (la-su) klo 10.00–14.00 
27.-28.3.2023  (ma-ti)  klo   9.00–18.00 

 
Sääksjärven koulu, liikuntasali, joka on avoinna ennakkoäänestystä varten 

sunnuntaina 26.3.2023 klo 10.00–14.00. 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
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✓ Kunnan vuoden 2023 avustukset 

✓ Miljoona roskapussia / Ylen kampanja 

✓ Vieresniemi  

✓ Vapaa-aika tiedottaa 

✓ MLL, Moms for Kids 

✓ Vimpelin 4H-yhdistys 

✓ Teemu Keskisarjan esitelmä 

✓ Järviseudun Omaishoitajat ry 
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✓ Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu OY 

✓ Vimpelin lukio 

✓ Ukrainalaisten myyjäiset nuorisotalolla 

 

Julkaisija: Vimpelin kunta,  

hallinto-osasto 
Toimitus: Riitta Bergbacka 

Aineiston lähetys ja lisätietoja antaa:  
riitta.bergbacka@vimpeli.fi 

Painopaikka: Painolampi Ky, Lappajärvi 
[Sijoita lähde tähän.] 
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mailto:riitta.bergbacka@vimpeli.fi


 
 

MILJOONA ROSKAPUSSIA                             Ylen kampanja keväällä 2023  
 

     KAMPANJAN SISÄLTÖ: 
● Yle järjestää keväällä 2023 kaksi kuukautta kestävän Miljoona roskapussia -kampanjan, jonka  
    tavoitteena on 

- innostaa ihmisiä keräämään ympäristöstä miljoona pussillista roskia 
- vähentää välinpitämättömyyttä ympäristön roskaamista kohtaan 
- havahduttaa ihmiset ymmärtämään ja näkemään roskien määrä 

● Kampanjan starttaa 13.4. TV1 klo 20.00-20.30 Miljoona roskapussia -ohjelma ja kampanja 
   päätetään 15.6. TV1:ltä klo 20.00-20.30 tulevalla ohjelmalla.  
● Ylen verkkosivuille tulee kampanjasivusto yle.fi/miljoonaroskapussia, johon ihmiset voivat itse  
   käydä lisäämässä keräämiensä roskapussillisten määrän oman kaupunkinsa kohdalle.  
   Kerättyjen roskapussien määrä on näkyvissä reaaliaikaisesti.  
● Roskaamisaiheita tullaan käsittelemään Ylen eri sisällöissä, mm. Radio Suomessa, Puoli  
   seiskassa, alueradioissa ja alueuutisissa 
 
MIKSI TÄMÄ KAMPANJA? 
● kaikkia suomalaisia yhdistävä hanke  
● ihmisiä osallistava, toimintaan aktivoiva kampanja 
● vahvasti keväisin ajassa oleva ilmiö  
● asialla runsaasti kaikupohjaa ihmisten joukossa  
 
“Helpottaa ahdistusta, kun voi tehdä jotain konkreettista”  
“Roskien kerääminen voi olla hauskaa!”  
“Voin oikeasti vaikuttaa asioihin valinnoillani”  
“Tämä mitä teen, on merkityksellistä ja tärkeää” “Autan pitämään ympäristön turvallisempana lapsillemme 
ja eläimille” 

 
MILLAINEN KAMPANJA ON? 
positiivinen, innostava, hauska, yhteisöllinen, yhdistävä, vaikuttava, helppo, konkreettinen, mitattava 
 

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

Vieresniemi 
Yleiset talvikauden saunavuorot huhtikuu 2023 saakka 

Tiistai Torstai Lauantai Sunnuntai 

Naiset klo 16-18 Naiset klo 18-20 Naiset klo 14-16 Naiset klo 16-18 

Miehet klo 18-20 Miehet klo 16-18 Miehet klo 16-18 Miehet klo 18-20 
Kertamaksu 3 euroa 

 
Yleisten vuorojen ulkopuolella varattavissa 2 h/vuoro, max. 5 henkilöä 20 € 

Saunarakennus, varaukset puh. 040 364 6171 
 

Takkatupa, varaukset puh. 040 549 1006 
 

Karavaanarialue, varaukset puh. 040 512 2359 
Karavaanialueen hinnasto, johon sisältyy mm. sauna, vesi ja WC-tilan käyttö: 

Isäntäkausipaikka 150 €  SF-Caravan Vieresniemi ry:n jäsen 

Vieraskausipaikka 350 €   

Viikkopaikka 100 € 7 vrk 

Vuorokausi 25 € 1 vrk, sis. valosähkön 

Vuorokausi SF-C 20 € 1 vrk, sis. valosähkön 

Treffit ym. tapahtuma 10-20 € 1 vrk, sis. valosähkön 

Vieresniemen osoite on Joensuuntie 41, Itäkylä  

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

 



 
 
 

    

 

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



MLL, Moms for Kids 
Sekasorron sinfonia on viiden 

kokoontumiskerran matka luo-

vuuteen ja läsnäoloon leikki-

ikäisten äideille sekä leikki-ikäi-

sille (3-7 vuotta)  

Äidit kokoontuvat nuorisotalolla 

Kohtaamistaiteen merkeissä 

(www.kohtaamistaide.fi)ohjaa-

jana Ulla Anttila, kun taas lap-

sille on omaa luovaa tekemistä 

MLL:n Vimpulan tiloissa Kris-

tiina Mäen sekä MLL:n ohjaa-

jien toimesesta. Kokoontumiset 

joka toinen keskiviviikko klo 

17.30-20.00 alkaen 15.3. Lap-

sille on tarjolla iltapala. 

 Projekti päättyy yhteiseen tai-

denäyttelyyn.  

Et tarvitse erityisiä taiteellisia kykyjä, rohkeus heittäytyä luovaan matkaan riittää.  

Ilmoittautumiset 6.3. mennessä: kristiina.maki@momsforkids.fi. Mukaan mahtuu kahdeksan äitiä, joten ilmoit-

tautumisen kanssa kannattaa olla ajoissa liikkeellä. Muistathan ilmoittautumisen yhteydessä mainita lapsesi 

mahdollisista allergioista.  

Järj. MLL - Vimpelin paikallisyhdystys, Moms for Kids ry, Yhdessä hanke 

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

 

http://www.kohtaamistaide.fi/
mailto:kristiina.maki@momsforkids.fi


 

Lakis Areenalla 
 

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

Järviseudun Omaishoitajat ry  

 
  



 

HYGIENIAPASSI-KOULUTUS 
TO 30.3.2023 KLO 15.30–19.00  VIMPELIN YHTEISKOULU      
TO 6.4.2023   KLO 15.30–19.00  ALAJÄRVEN KOULUKESKUS   

ITSEOPISKELUUN MATERIAALIA  

VERKOSSA:  
 https://www.ruokatieto.fi/ruokakasvatus/ 

lupa-kokata-elintarvikehygienian-perusteet 

HUOMAA!! Osaamistestissä on oltava 
mukana kuvallinen henkilöllisyystodistus. 

 

Kurssilla käydään läpi perusasiat elintarvikkeiden puhtaasta ja 

turvallisesta käsittelystä ja siihen liittyvästä lainsäädännöstä. 

Tavoitteena on suorittaa kurssin lopuksi osaamistesti, jonka lä-

päisseet saavat hygieniapassin todisteeksi osaamisestaan. 

Kurssimaksu 50 € sisältää opetuksen lisäksi opiskelumateriaalin, osaamistestin ja hygieniapassin 

sekä osaamistodistuksen testin läpäisseille. Ohjaamo Alajärvi-Vimpeli maksaa alajärveläisten ja 

vimpeliläisten alle 30 -vuotiaiden kurssimaksut. 

Opettajana kursseilla Aana Vainio. 

ILMOITTAUTUMISET KOULUTUKSIIN: https://uusi.opistopalvelut.fi/jarvipohjanmaa/fi/ 

tai puhelimitse  Järvi-Pohjanmaan kansalaisopisto 044-2970 310 

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

 
Vimpelin Veto ry tiedottaa: 

 

Naisten Korisliigan jatkosarjaottelut: 
ViVe-ToPo ke.22.2 klo 18.30 
ViVe-HBA la.25.2 klo 15.00 

ViVe-Kouvottaret ke.15.3 klo 18.30 
 

Vimpelin PesisFestivaalit 8.-16.7.2023 
 

Vimpelin Matkapuhelinhakemisto 2023 ilmes-
tyy kevään aikana. 

Voit ilmoittaa uuden tai muuttunen matkapu-
helinnumerosi spostilla: veto@japo.fi 

28.2.2023 mennessä. 

 

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

Järvi-Pohjanmaan kansalaisopisto:  

TYÖPAIKKAA TAI opintoja varten…  
   8102115 (ALAJÄRVI), 8102415 (VIMPELI) 

https://www.ruokatieto.fi/ruokakasvatus/lupa-kokata-elintarvikehygienian-perusteet
https://www.ruokatieto.fi/ruokakasvatus/lupa-kokata-elintarvikehygienian-perusteet
https://uusi.opistopalvelut.fi/jarvipohjanmaa/fi/
mailto:veto@japo.fi


Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy 

• 23.2. Menesty maahanmuuttajien työllistäjänä. Evijärvi, kunnantalo klo 8–11.30. Tarjolla onnistuneita 
yritysesimerkkejä kansainvälisen työvoiman rekrytoinneista, tietoa maahanmuuttajien työllistämiseen 
saatavilla olevista palveluista, mahdollisuus verkostoitumiseen sekä maittava aamupala. 

 

• 9.3. Hubi25 yhteisöllisen etätyötilan avoimet ovet klo 11–17, Hoiskontie 25, Alajärvi. Alajärvelle val-
mistuvan yhteisöllisen kaikille avoimen työtilan avoimet ovat. Tule tutustumaan tiloihin! 

 

• 9.3. Ideasta yritykseksi tilaisuus klo 17–19 Hubi25:n tilat, Hoiskontie 25, Alajärvi. Yritystoimintaa suun-
nittelevien infotilaisuus, jossa käydään läpi erilaiset yhtiömuodot, starttiraha sekä kuullaan uuden 
aloittaneen yrittäjän kokemukset yrityksen perustamisesta. 

 

• 10.3. YEL-uudistus. Tietoisku vuoden alusta voimaan astuneesta YEL-uudistuksesta. klo 18–20 Vimpeli, 
Lakis Areena. Tilaisuudessa mukana Janne Makkula Suomen Yrittäjistä. 

  

Kaikkien tapahtumien lisätiedot ja ilmoittautumisohjeet löytyvät https://www.jpyp.fi/tapahtumat-kaikki/ 

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

MITÄ LUKIOLLE KUULUU? 
 
Juhlaa ja tukiperheitä Vimpelin lukio, Järviseudun vanhin oppilaitos, täyttää tänä vuonna 80 vuotta. Juhlia 

vietetään syksyllä 2023. Opiskelijoita on tällä hetkellä 73, joista 28 aloitti opintonsa elokuussa. Kaikista opiske-
lijoista seitsemän on vieraspaikkakuntalaista ja lisäksi koulussa aloitti opiskelunsa kaksi vietnamilaista poikaa. 
Ensi lukuvuonna mahdollisesti aloittaa lukio-opintonsa useampikin kansainvälinen opiskelija. Tässä kohtaa lukio 
kaipailee vimpeliläisten kuuluisaa yhteisöllisyyttä. Nimittäin muualta tulevat kotimaiset ja ulkomaalaiset opiskeli-
jat kaipaavat tukiperheitä omaan arkeensa. Tukiperheille ei aseteta mitään suuria velvoitteita, riittää kun esim. 

tarvittaessa ottaa mukaan kauppareissuille tai ohjaa hakemaan apua oikeasta paikasta. Jos olette kiinnos-
tuneita olemaan tukiperheenä, ilmoita siitä rehtorille! Kiitos jo etukäteen! 
 
Yhteistyötä Vimpelin lukion opintotarjonta on kokoonsa nähden melko kattava: kieliä ja muita valinnaisia 

opintoja on paljon tarjolla. Tämä mahdollistuu Järviseudun lukioiden vahvalla yhteistyöllä. Lukiossa voi opiskella 
myös palloilulinjalla (pesäpallo / koripallo). Linjalla voi opiskella jonkin muunkin lajin edustaja, kunhan on har-
joitusohjelma, jonka mukaisesti harjoittelu etenee. Lukio tekee myös yhteistyötä esports-opinnoissa JAMIn kanssa. 
Esports-akatemiassa voi opiskella myös Vimpelissä (https://www.esportkoulu.fi/).  Vanhojen tanssejakin toteute-
taan ensimmäistä kertaa yhteistyössä. Vetelin lukiosta on muutama opiskelija Vimpelin lukion ryhmän joukossa. 
Suorittamalla Vimpelin lukiossa opintoja SEAMK:n lukioväylällä, voit päästä suoraan jatko-opiskelemaan ilman   
pääsykokeita. 

 
Valmiuksia ja virkeyttä Lukio on yleissivistävä oppilaitos, jossa tehdään paljon muutakin kuin päntätään 

oppisisältöjä. Lukiosta haetaan monenlaisia valmiuksia tulevaan elämään ja tuleviin jatko-opintoihin. Vimpelissä 
olemme olleet mukana alusta alkaen valtakunnallisessa ”Liikkuva oppilaitos” -hankkeissa, joista on saatu ideoita 
kaikenlaiseen opiskelun tauottamiseen ja mielen virkeyden lisäämiseen sekä tukitoimien monipuolistamiseen. Lu-
kiolle myönnettiin marraskuussa 2022 VALIOn stipendi, jonka avulla voimme kehittää liikkuvaa oppilaitostamme. 
Lukiossa toteutetaan myös teemaviikkoja. Viime vuodet on teemaviikkojen aikana painotettu eri kokonaisuuksia, 
esim. luonnontieteitä, taideaineita, korkeakouluyhteistyötä, hyvinvointia ja yrittäjyys- sekä työelämäyhteistyötä. 

 
Kansainvälisyyttä Kansainvälisyys ulkomaalaisten opiskelijoiden myötä näkyy koulun arjessa joka päivä. 

Opiskelijavaihdot Japaniin ja Ranskaan jatkuvat tämän ja ensi lukuvuoden aikana. Syksyllä saamme vastavie-
raita näistä maista. Jatkavan vuoden opiskelijat tekevät joka vuosi leirikoulumatkan.   
 

Luottamusta tulevaisuuteen Lukio jatkaa luottavaisin mielin kohti tulevaisuutta. Vaikka syntyvyys on pie-

nentynyt, laajalla yhteistyöllä jatkamme toimintaa tulevaisuudessakin. Järviseudun alue tarvitsee vahvaa toisen 
asteen koulutusta, niin lukioita kuin ammatillista oppilaitosta. 
 

Seuraa meitä facebookissa ja instagramissa!                   Lukion kotisivut: https://lukio.edu.vimpeli.fi/  
 

Rehtori Marko Timo, puh. 044-4659450, marko.timo@alajarvi.fi 

  

https://www.jpyp.fi/tapahtumat-kaikki/
https://www.esportkoulu.fi/
https://lukio.edu.vimpeli.fi/


TULE OPISKELIJAKSI 
 KEVÄÄN 2023 YHTEISHAKU 

✓ Hakuaika 21.2.–21.3.  

✓ Valituille ilmoitetaan 15.6. alkaen. 

✓ Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan viimeistään 27.6. 
 

 
 
 

MIKSI LUKIO? 
- Lukio tarjoaa sinulle erinomaiset tiedot ja taidot jatkokoulutuksessa menestymiseen. 

- Kun olet suorittanut lukion ja ylioppilastutkinnon, kaikki mahdolliset jatkokoulutuspaikat ovat sinulle 
avoinna aina ulkomaita myöten. 

- Nykylukio on monipuolinen opiskelupaikka. Voit myös suorittaa erilaisia lukiodiplomeita. 

  

VIMPELIN LUKIO! 
                                      https://lukio.edu.vimpeli.fi/  

                                      Seuraa meitä facebookissa ja instagramissa! 

      Lisätietoja: Rehtori Marko Timo, 044-4659450, marko.timo@alajarvi.fi 
 

MIKSI VIMPELIN LUKIO? 

- Vimpelin lukio on sopivan pieni koulu, joka kuitenkin tarjoaa monipuolisen opintovalikoiman. 
- Halutessasi voit painottaa opintojasi palloilulinjalla (pesäpallo ja koripallo). 
- Lukiollamme on monipuolista kansainvälistä yhteistyötä. Lukiolla on yhteistyökoulu Ranskan Lochesissa  
   ja Japanin Tokiossa, jonne joka vuosi lähetetään, ja josta otetaan vastaan, vaihto-opiskelijoita.  
  Toisena lukuvuonna opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua leirikouluun. 
- Suorittamalla opintoja SEAMK:n lukioväylällä, voit päästä suoraan jatko-opiskelemaan ilman   
   pääsykokeita 
- Lukiossamme pidetään huolta opiskelijan hyvinvoinnista mm. ”Liikkuva opiskelu” antaa puhtia  
  opiskelupäiviin. Tarjoamme rennon työteliään ilmapiirin. 

OPISKELIJAETUINA saat käyttöösi kannettavan tietokoneen, sekä painetut että digioppikir-
jat, koulukyydin yli 7 km:n matkalle ja välipalan kahdeksan tunnin koulupäivinä. 

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

Ukrainalaisten ruokamyyjäiset nuorisotalolla la 25.2.klo 9-13 

Ukrainalaisten kuulumisia... 

Juhannuksena Vimpeliin saapuneet ukrainalaiset majoitettiin entisen kuntoutuskoti Lähteen tiloihin. Lähes kolmestakymmenestä tuolloin 

saapuneesta asuu paikkakunnallamme tällä hetkellä vielä seitsemäntoista. Heidän lisäkseen on saapunut yksitoista uutta pakolaista. Kaikki 
Vimpelin ukrainalaispakolaiset asuvat kunnan osoittamissa asunnoissa tai ovat yksityismajoituksessa eri puolilla kuntaa. 
 

Aikuisväestöstä moni on sijoittunut jo työelämään ja lapsista kaikki alakouluikäiset käyvät koulua. He ovat osallistuneet aktiivisesti suomen 

kielen opiskeluun ja  osa on edistynyt jo hyvin. He ovat innokkaasti mukana paikkakunnan eri  harrastustoiminnoissa. Olemme tehneet 

yhteistyötä mm. SPR:n , seurakuntien sekä yhdistyksien,  paikkakunnan yrittäjäyhdistyksen, kauppaliikkeiden sekä yksittäisten toimijoiden 

kanssa. Tasasen maan murtomaahiihtokin on kokeiltu ja vaikka ensimmäisillä kerroilla ei pystyssä monta metriä kerralla pysyttykään, aina 
noustiin ja matkaa jatkettiin. Osa on kokeillut myös Lakiksella laskettelua ja viimeisimpänä huippukokemuksena päästiin Oskarin mukana järven 

selälle pilkille. Tuliaisina oli  ainakin se  560 g painava ahven, jota kuvattiin ja sitä esiteltiin naapureillekin! 
 

Aiemmin kesällä ja syksyllä pyysimme kuntalaisilta huonekaluja, astioita ja vaatetta sekä muuta kodin kalustukseen liittyvää lahjoitustavaraa. 
Lahjoituksia on tullut niin paljon, että tällä hetkellä ei ole mistään puutetta. Kiitos kaikille lahjoituksista ja avusta. Kaikki tuki on ollut ja on 
edelleen suureksi avuksi. Ukrainalaiset haluavat välittää kiitoksensa vimpeliläisille, jotka ovat auttaneet heitä alkamaan uuden elämän vieraassa 

maassa, kaukana kotoa sydän täynnä huolta, murhetta, ikävää ja surua. 
 

 Lea Vasalampi 

 Vimpelin kunnan Maahanmuuttokoordinaattori 

https://lukio.edu.vimpeli.fi/
mailto:marko.timo@alajarvi.fi

