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Esipuhe – hankkeen yhteenveto 
 

Tavoitteet 
Ylemmän tason tavoitteet, joiden osa hanke on 
Vimpelin väkiluku kasvaa kesäisin hetkellisesti pesäpallopelien aikaan. Jos kaikki toimijat pystyisivät 
hyödyntää asetelmaa, voisi kuntaan jäädä enemmän euroja pesismatkailusta. Kesälomalaisia, 
mökkiläisiä, pesismatkailijoita tulisi informoida enemmän tekemisestä, tapahtumista ja palveluista 
Vimpelissä. Vierailijat näkevät kunnastamme usein keskustan alueen, Saarikentän, kirkon ja keskeisten 
alueiden ympäristön, joka harmillisesti on usein rempallaan. Sekä yksityisessä omistuksessa olevien, 
että yritysten pihapiirit repsottavat, tyhjät näyteikkunat ammottavat ja yleisilme on nuupahtanut ja 
rähjäinen. Miten saisimme yleisilmeemme paremmaksi ja houkuttelevammaksi? Koska keskustassa on 
useita toimijoita, on yksittäisen tahon, kuten kunnan, vaikea resursoida viihtyvyyttä lisääviä tekijöitä. 
Tämä ei myöskään ole kunnan lakisääteinen tehtävä. Tällä hetkellä kunnan resurssit on valjastettu 
muutenkin muuhun käyttöön. Tämän vuoksi tarvitsemme jotain yleishyödyllistä tahoa, joka voisi 
koordinoida viihtyvyyttä lisääviä toimenpiteitä, jotka hyödyttäisivät koko kuntaa: asukkaita, yrityksiä 
sekä tietysti vierailijoita.  

Vimpelissä on paljon hyvää ja meillä on jo olemassa hieno pesis-brändi ja meidät tunnetaan erityisen 
vahvasta yhteisöllisyydestä jopa valtakunnallisesti. Kuinka voisimme saada kaiken potentiaalin 
hyödynnettyä, luotua yhteisiä suuntaviivoja, joita yhteisöjen ja yritysten olisi helppo viedä 
käytäntöön? Tätä varten tarvitaan selkeämpää brändinhallintaa; brändin, joka on kaikkien yhteinen ja 
luotu uudesta näkökulmasta: yhteisö ja yhdessä tekeminen, joka onkin jo tavaramerkkimme. Jotta 
saamme tämän hyödynnettyä paremmin, tulee meidän miettiä yhteisiä työkaluja ohjatusti. Brändi ei 
ole päällekkäinen alueemme matkailubrändin, Kraatterijärven kanssa, vaan tukee sitä ja antaa meille 
enemmän mahdollisuuksia saada myös enemmän paikallista resurssia valjastettua matkailubrändin 
hyödyntämiseen paikallisesti. Meillä on kiinteä keskusteluyhteys matkailubrändin kehittäjiin ja ihmiset 
ovat osittain samoja.  

Mielikuvat Vimpelistä ovat positiivisia: meille on muodostunut jo vahva brändi, joka koskee koko 
Vimpeliä, vimpeliläisyyttä ja vimpeliläisenä olemista. Vahva yhteisöllisyys ja me-henki on saanut 
alkunsa pesäpallosta. Yrittäjäyhdistys on lähtenyt mukaan imuun ja olemme kasvaneet kovalla työllä, 
jota on tehty yhdessä, yhteisen hyvän eteen ja saaneet valtakunnallista huomiota tempauksillamme ja 
kovalla työllä. Jokainen haluaa olla osa Vimpeliä; pieni kylä, monta sankaria. Tämä henki on jo 
olemassa, mutta haluamme viedä sen vieläkin pidemmälle ja vahvistaa myös vimpeliläisten 
keskuudessa sitä; vahvistaa paikallista identiteettiämme, jotta jokainen vimpeliläinen kokisi entistä 
vahvemmin olevansa osa Vimpeliä ei vain pesäpallon kautta. 

Keskustassa olevat tyhjät ja rapistuneet kiinteistöt, jotka ovat osin yksityisessä omistuksessa kaipaavat 
uutta elämää ja uusia käyttötarkoituksia. Katukuvamme ja ympäristömme tulee saada vastaamaan 
mielikuvia. Tämä tehtävä kuuluu koko yhteisölle, mutta alkuun pääseminen vaatii sen, että jonkun 
tulee toimia koordinoivana tahona. 

Uimapaikat, ulkoilureitit ja nähtävyydet, joista osa on myös yksityisessä omistuksessa kaipaavat 
huomiota ja näkyvyyttä. Aktivoinnilla ja koordinoinnilla meillä on mahdollisuus saada kaikki 
toimintomme yhteisen sateenvarjon alle, joka tukee paikallisen identiteetin vahvistamista, me-
henkeä, matkailullista vetovoimaa, ja saamme lisää asioita ja teemoja matkailijoiden tietoon. Puitteet 
ovat olemassa, mutta vaativat yhteistä pohtimista ja asioiden edistämistä, että kuinka voimme saada 
niistä vielä paljon enemmän irti. 
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Kukkaistutustyöpaja 
Toisen viihtyvyystyöpajan aiheena oli Vimpeli keskustan alueen kukkaistutukset ja vihreys. Keskustan 
alueelle kaivattiin selkeästi lisää vehreyttä ja kukkia. Työpajassa nousi vahvasti esille myös keskustan 
alueen yleinen siisteys, istuskelualueiden ja tuhkakuppien puute sekä Saarikentän alueen 
kehittäminen joen kummaltakin puolelta. 

Hankkeen budjettiin on varattu kukkaistutusten maisemointisuunnitelmaan ostopalveluina 500 euroa. 
Maisemointisuunnitelma tullaan tekemään yhteistyössä Järviseudun ammatti-instituutin kanssa 
oppilastyönä. Hankkeen kesäkuisessa seurantapalaverissa päätettiin, että 
kukkaistutus/maisemointisuunnitelmassa keskitytään Lukkarinpuistoon. Yhteistyö JAMIn kanssa 
käynnistyy syksyllä.  

Kukkaistutustyöpaja antoi kipinän yhteisen kevätsiivouspäivän järjestämiselle ja niitä järjestettiinkin 
kevään 2019 aikana kaksi kappaletta, toinen siivouspäivistä keskittyi Vimpelin keskustan alueeseen ja 
toinen Saarikenttään. Näistä siivouspäivistä lisää omassa kappaleessa. Kukkaistutustyöpajassa nousi 
esille myös heinäseipäiden ja renkaiden hyödyntäminen viihtyvyyden lisäämisessä keskustaan. 
Heinäseipäiden hyödyntämisestä lisää Kukitetaan keskusta -haaste kappaleessa.  

Ideoita 

 

Hankkeessa käynnistettiin yhteistyötä Järviseudun ammatti-instituutti JAMIn kanssa. JAMIn 
viherpuolen opiskelijat työstivät Lukkarinpuistosta ja jokivarren alueista 
kukkaistutus/maisemointisuunnitelmat talven aikana. Suunnitelmat liitteenä. Suunnitelmiin ei käytetty 
hankesuunnitelmasta poiketen ostopalvelurahaa vaan ne tulivat maksuttomina oppilastöinä opettajan 
toiveesta. Opettaja ei ollut tyytyväinen tuloksiin, eikä halunnut laskuttaa työtä. Suunnitelmat ovat 
kuitenkin hyvä pohja jatkokehittämiselle ja ne luovutetaan Vimpelin kunnalle.  

 

Kuntalaisten olohuoneet -työpaja 
Kevään kolmannen työpajan teemana oli kuntalaisten olohuoneet. Aihepiiriä on sivuttu jo kahdessa 
edellisessä viihtyvyystyöpajassa.  
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Työpajassa paikalla ollut Vimpelin kunnanjohtaja Sami Gustafsson esitteli Saarikentälle suunnitteilla 
olevaa kuntalaisten olohuonetta ja Crossfit-areenaa. Vimpelin kunnanhallitus päätti tiistaina 23.4, että 
Vimpelin kunta hakee avustusta Aisapari ry:ltä Kuntalaisten olohuone -hankkeelle. Suunnitelma on 
tullut esille jo aiemmissa työpajoissa. Raportin liiteenä kuva ideoidusta olohuoneesta.  

Olohuoneita toivotaan Saarikentän lisäksi Lukkarinpuistoon, Saarikentän “satama-alueelle”, 
Nuorisotalon edustalle ja Vimpelin keskustaan suunnitteilla olevaan koirapuistoon. Hankkeessa 
keskitytään Lukkarinpuiston keittämiseen yhteistyössä JAMIn ja kunnan kanssa. Syskyn mittaan 
kehittämiskohteiksi valittiin myös jokivarren alue (laiturin edusta), joka rajautuu kunnantaloon, 
Saarikenttään ja kirkon pihapiiriin.  

Työpajassa nousi esille myös, mahdollisesti purettavan, Kauniston talon tontin hyödyntäminen 
puistoalueena. Alueelle toivottiin heinäseiväsaitaa, pientä siltaa, suihkulähdettä, grillikatosta ja 
torikojuja. Alueella voitaisiin potkia jalkapalloa ja retkeillä piknik-hengessä. Kauniston talon 
purkaminen toteutuu vuoden 2020 aikana.  

 

Brändityöpaja 
Vetovoimaa ja viihtyvyyttä Vimpeliin -hankeen yhtenä tavoitteena on yhteisöbrändin parantaminen ja 
vahvistaminen. Vahvalla, positiivisella brändillä on mahdollisuus ylläpitää elinvoimaa ja saada lisää 
yrityksiä, lisää asukkaita ja lisää vierailijoita. Hyvä, vahva brändi auttaa myös nykyisten asukkaiden ja 
toimijoiden sitouttamisessa. 

Brändillä ei tarkoiteta kuntabrändiä, vaan aivan uudenlaista yhteisöbrändiä. Osallistuminen, yhteisö ja 
yhteisöllisyys ovat maaseudun toimijoiden valttikortti. Brändin luomisessa uudella tavalla korostuu 
yhä enemmän vuorovaikutus eri toimijoiden kesken. Kunnan rooli yhteisöbrändissä on olla mukana 
yhteisössä yhtenä toimijana. Yhteisöllisyyden vahvistaminen ja tuominen esille parantaa brändiä ja 
nykyisten toimijoiden mielikuvia. 

Mielikuvat Vimpelistä ovat positiivisia, Vimpelille on muodostunut vahva brändi, joka koskee koko 
Vimpeliä, vimpeliläisyyttä ja vimpeliläisenä olemista. Vahva yhteisöllisyys ja me-henki on saanut 
alkunsa pesäpallosta. Jokainen haluaa olla osa Vimpeliä, pientä kylää, josta löytyy monta sankaria. 
Tämä henki on jo olemassa, mutta Vetovoimaa ja viihtyvyyttä Vimpeliin hankkeen avulla sitä viedään 
vielä pidemmälle. Hankkeessa halutaan vahvistaa paikallista identiteettiä, jotta jokainen vimpeliläinen 
kokisi entistä vahvemmin olevansa osa Vimpeliä ja vimpeliläistä yhteisöä. 

Huhtikuun alussa hanke kokosi lähes 20 kuntalaista, luottamushenkilöä ja virkamiestä yhteiseen 
brändityöpajaan. Illan teemana oli yhteisöbrändi, jota lähestyttiin pienryhmissä erilaisten kysymysten 
avulla.  

Kysymykset olivat seuraavat: Mitä erityistä meillä on Vimpelissä? Mitä kaikkea 
vimpeliäisyys/vimpeläisyys on? Mistä syntyy vimpeliläinen/vimpeläinen identiteetti? Mitä tuotteita tai 
mitä näkyvää Vimpeli-brändi voisi olla? Miten eri tahot saataisiin aktivoitua hyödyntämään 
yhteisöbrändiä? Ketkä/mitkä tahot voivat hyötyä vahvasta yhteisöbrändistä? 
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Brädityöpajan 
yhteenveto käynnissä. Kysymysten alle on kerääntynyt paljon vastauksia pienryhmissä. #ilovevimpeli 
#myvimpeli #livinvimpeli #madeinvimpeli #workinvimpeli #townofheroes #sankarienkunta 
#kissmyvimpeli #vindala #viinilaakso #ihmekylä #vimpeliilmiö 

Työpajan pienryhmät löysivät pitkän listan asioista, jotka ovat meillä erityisiä, myös vimpeliläiselle 
identiteetille löytyi perusteita mm. positiivinen itsepäisyys, vahva yhteenkuuluvaisuuden tunne, 
sinivalkoisuus, yrittelijäisyys, rohkeus, itsevarmuus, avoimuus ja rehellisyys. Vaikka hankkeessa 
brändinvahvistamisessa ei keskitytä kuntabrändiin, niin työpajassa nousi esille se seikka, että Vimpeliä 
ei osata sijoittaa kartalle. Vimpeli kyllä tunnetaan ja tiedetään pesäpallopitäjänä, mutta kartalle 
sijoittaminen on ulkopaikkakuntalaiselle jo vaikeampaa.  

Pienryhmissä oltiin myös sitä mieltä, että vahvasta yhteisöbrändistä hyötyy “koko kylä”, Veto, kunta, 
Vetofanit, kaikki seurat ja yhdistykset, yritykset ja seurakunta.  

Hankkeen toimenpiteet vahvistivat Vimpelin yhteisöbrändiä merkittävästi. Työpajoissa kuntalaiset 
ovat suunnitelleet ja miettineet yhdessä Vimpelin keskustan alueen vetovoimaisuutta ja viihtyvyyttä. 
Lisäksi kaksi erillistä keskustan alueen siivouspäivää ovat keränneet kokoon eri-ikäistä talkoohenkistä 
porukkaa, jotka ovat halunneet antaa oman työpanoksensa yhteisön eteen. Yhdessä tekeminen 
vahvistaa yhteisöbrändiä ja hitsaa kyläläisiä yhteen. 

 

Brändikysely yhteiskoululaisille  
Vetovoimaa ja viihtyvyyttä Vimpeliin -hanke teetätti kyselyn Vimpelin yhteiskoulun ja lukion oppilaille 
ja opiskelijoille yhteistyössä Vimpelin yhteiskoulun kanssa. Kysely tehtiin, koska hankkeessa halutaan 
kerätä myös nuorison mielipidettä Vimpelin keskustan alueen vetovoimaisuus ja viihtyvyystekijöistä. 
Koululaisilta ja lukiolaisilta kyseltiin samoista teemoista ja aihepiireistä, joita on käsitelty hankkeen 
työpajoissa kevään mittaan. Kysymykset liittyivät sesonkivalaistukseen, kukkaistutuksiin, Vimpelin 
erityispiirteisiin, vimpeliläisyyteen ja vimpeliläiseen identiteettiin sekä brändiin ja tägeihin. Kyselyyn 
vastasi 176 yhteiskoululaista.  
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Nuorten vastaukset ja mielipiteet Vimpelin keskustan alueen viihtyvyydestä olivat monin tavoin 
samanlaisia, kuin aikuisten työpajoissa esiin nostamat asiat. Vimpelin keskustaan toivottiin siisteyttä, 
lisää kukkaistutuksia ja vihreyttä, lisää roskiksia sekä istuskeluryhmiä ja vanhojen rakennusten 
purkamista tai kunnostusta. Kun kysyimme nuorilta kuntaisten olohuoneista ja kokoontumispaikoista, 
nuorten vastauksissa korostui Nuorisotilan aukioloaikojen laajentaminen, mopotallin saaminen 
Vimpelin keskustaan, laajemmat harrastusmahdollisuudet ja lisää kiipeilytelinteitä. Toki esitettiin 
myös toiveita uimahallista, skeittipuistosta, jalkapallokentästä, pikaruokaravintoloista, 
nuorisokahvilasta, yleisurheiluareenasta ja laneista. 

Kun kysyimme nuorilta, mitä erityistä meillä on Vimpelissä, esiin nousi Saarikenttä, pesäpallo, Lakis, 
yhteisöllisyys, puhdas luonto, rauhallisuus, koripallo, ystävälliset ihmiset ja hyvä ilmapiiri. Vimpeliä 
pidetään yhtenäisenä kuntana, jossa on monta menestyvää joukkuetta pesäpallossa sekä tietenkin 
koripallo- ja e-sports joukkue. Lisäksi erityistä on, että Vimpelissä asuu paljon sinnikkäitä ja yrittelijäitä 
ihmisiä. Nuorten mielestä vimpeliläisyys ja vimpeliläisten identiteetti syntyy pesäpallosta, 
Saarikentästä, murteesta, yhteisöllisyydestä, rakkaudesta liikkumiseen sekä asenteesta. 
“Vimpeliläisyys on sitä, että on ylpeä omista vimpeliläisistä juuristaan ja kokee kuuluvansa osaksi 
yhteisöä. Vimpeliläisyys on yritteliäisyyttä, ponnistelua ja sitkeyttä. Vimpeliläinen identiteetti koostuu 
pitkälti pienen kylän tunnun, maalaisuuden ja pesäpallon ympärille.” 

Nuorten vastauksissa nousi esiin myös se seikka, etteivät kaikki ole Pesäpallon pääkaupungissakaan, 
kiinnostuneita pesäpallosta ja nuoret toivoivat, että myös muihin harrastusmahdollisuuksiin ja 
nuorten tapahtumiin panostettaisiin. Pienen kylän nuoret sankarit ovat hyvin sisäistäneet yhdessä 
tekemisen tärkeyden: “Vimpeliläisyys on yhteen hiileen puhaltamista ja avuliaisuutta toisia kohtaan. 
Identiteetti syntyy, kun asuu Vimpelissä ja on mukana erilaisissa tapahtumissa.” 

Kyselyn vastaukset käytiin läpi hankkeen seurantapalaverissa kesäkuussa.  

Vimpelin 4H-yhdistyksen toiminnanjohtaja vaihtui syksyllä 2019 ja keskusteluissa uuden 
toiminnanjohtajan kanssa nousi esille nuorten innostaminen mukaan 4Hn toimintaan. Annoimme 
kyselyn vastaukset 4Hn käyttöön. Vastausten pohjalta 4H voi kehittää toimintaansa siihen suuntaan, 
millaisia toiveita nuorilla on.  

 

 

Inspiroiva luento 
Hankkeessa suunniteltu inspiroiva luento päätettiin jo hyvin aikaisessa vaiheessa toteuttaa 
seminaarina yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Imagolla elinvoimaa -seminaari keräsi maaliskuussa 
Vimpelin yhteiskoulun auditorioon sadan hengen yleisön kuulemaan ja keskustelemaan Järviseudun 
alueen elinvoimasta. Ilta herätteli ajattelemaan tulevaisuuden työtä, alueen yhteistyötä ja jokaisen 
kuntalaisen roolia elinvoiman edistämisessä. Elinvoiman äärelle kerääntyi alueemme kunnanjohtajia, 
luottamushenkilöitä, yrittäjiä ja aktiivisia kuntalaisia. 

Imagolla elinvoimaa -seminaarin ideoijana ja järjestävänä tahona toimi Vimpelin yrittäjäyhdistys, 
yhteistyössä oli mukana Elinvoimaa kuntiin ja Vetovoimaa ja viihtyvyyttä Vimpeliin -hankkeet, lisäksi 
seminaari oli osa Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien 80 -vuotisjuhlakiertuetta.  

Seminaari-illan paneelikeskustelun teemana oli elinvoima, mitä elinvoima on? Kenelle elinvoiman 
edistäminen kuuluu? Miten varmistetaan elinvoiman säilyminen maakunnan reuna-alueilla? Illan 
panelisteina toimi elinkeinoministeri Mika Lintilä, Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien varapuheenjohtaja Kati 
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Pasto, Vimpelin kunnanjohtaja Sami Gustafsson ja Vimpelin Yrittäjien puheenjohtaja Susanna 
Korkiatupa. Panelistien puheenvuoroista nousi esille alueen yhteistyö, sujuvaan arkeen panostaminen, 
jokaisen kuntalaisen rooli asenneilmapiirin edistämisessä ja alueen yrittäjähenkisyys.  

 

Kuvassa elinkeinoministeri Mika Lintiä, Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien varapuheenjohtaja Kati Pasto, 
Vimpelin kunnanjohtaja Sami Gustafsson, Vimpelin Yrittäjien puheenjohtaja Susanna Korkiatupa, 
käynnissä Imagolla elinvoimaa –seminaarin paneelikeskustelu.  

Illan lopuksi seminaariyleisö pääsi kuulemaan Mikko Kalliolan omaperäistä ja räjähtävää esitystä 
aiheesta “Imagolla elinvoimaa”, josta ei huumoriakaan puuttunut. Kalliolan yksi tärkeimmistä 
viesteistä oli se, että muutoksessa pienet asiat ovat tärkeitä. “Tie mestaruuteen on pienten tekojen 
takana”. Seminaarista kotiin lähtevän yleisön tunnelmat olivat positiiviset, moni oli jäänyt pohtimaan 
juuri omaa rooliaan yhteisössään ja sitä, mitä voisi itse tehdä Järviseudun elinvoiman edistämiseksi.  

Illan onnistumisen taustalla oli huolellinen suunnittelu, yhteistyö eri hankkeiden ja toimijoiden kassa, 
sinnikäs kutsuminen tilaisuuteen sekä erinomainen valmistautuminen.  
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Kuvassa Imgolla elinvoimaa -seminaarin 
taustavoimat Vimpelin Yrittäjien puheenjohtaja Susanna Korkiatupa, Elinvoimaa kuntiin –hankeen Viivi 
Korkiatupa sekä Vetovoimaa ja viihtyvyyttä Vimpeliin –hankeen Teija Uitto-Kohonen. Susanna 
Korkiatuvan tunnelmat heti seminaarin jälkeen: “Olen erittäin tyytyväinen seminaarin antiin. Meillä 
ei ole kovin usein tällä alueella tilaisuutta, jossa samassa olisi sekä kuntien johtajat, 
luottamushenkilöjohtoa ja yrittäjäyhdistysten puheenjohtajat paikalla. Kun ryhdyimme 
suunnittelemaan seminaaria, niin halusin, että kaikista kunnista olisi valtuutettuja ja johtavia 
virkamiehiä paikalla, tämä toteutui yhteistyötä tekemällä! Kutsuimme ahkerasti kuntaväkeä ja 
yrittäjiä seminaariin Järviseudun alueelta kukin omissa kunnissamme, meillä on aktiivista yhteistyötä 
Alajärven, Evijärven ja Lappajärven kesken. Seminaarin näin hieno onnistuminen osoittaa, että 
yhdessä tekemällä päästään huipputuloksiin.” 

 

Uudenlaisen yhteistyön avausta – olohuoneiden suunnittelua 
Syyskuussa käynnistettiin yhteistyö Järviseudun Ammatti-instituutin eli JAMIn kanssa. Jo keväällä 
olimme yhteydessä JAMIn viher-/puutarhapuolen opettajiin ja tiedustelimme mahdollisuutta 
teetättää kukkaistutus/maisemointisuunnitelmaa oppilastyönä. Päätimme hankkeen kesäkuussa 
pidetyssä seurantapalaverissa, että keskitymme suunnitelmassa Lukkarinpuistoon.  

Ensimmäinen tapaaminen JAMin puutarhapuolen opettajan Maarit Levijoen kanssa käytiin 
syyskuussa. Juttelimme suunnitelman teetättämisestä ja kävimme tutustumassa Lukkarinpuistoon. 
Oppilaat toteuttavat suunnitelman hankeen työpajoissa tulleiden toiveiden pohjalta. 

Lukkarinpuisto koki muodonmuutoksen syksyn aikana, kun päiväkoti muutti väistötiloihin Toimelaan, 
joka sijaitsee Lukkarinpuiston vieressä. Lukkarinpuistosta lohkaistiin noin 1/3 päiväkotilasten käyttöön. 
Tämä pienensi opiskelijoiden suunnittelualaa sen verran, että päätimme yhteistyössä Vimpelin kunnan 
virkamiesten kanssa laajentaa suunnittelualuetta myös kunnantalon läheisyydessä olevalle 
viheralueelle, joka rajautuu jokeen. Tämä suunnitelmien muutos sopi myös JAMIn suuntaan.  
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Ensimmäinen tapaaminen suunnitelmia tekevien opiskelijoiden kanssa toteutettiin marraskuun 
puolessa välissä. Pidimme palaveria yhdessä kunnan edustajien kanssa. Palaverissa opiskelijat saivat 
esittää kysymyksiä ja Vimpelin kunnan edustajat toiveita suunnitelmalle/suunnitelmille. Opiskelijat 
tekevät suunnitelmat oppilastöinä talven mittaan ja ne ovat valmiina maaliskuun puoleen väliin 
mennessä.  

Selvitetään mahdollisuutta jatkuvasta oppilaitosyhteistyöstä JAMIn kanssa. Voisiko Vimpelin 
keskusta/taajama-alue olla yksi oppimisympäristö puutarhapuolen opiskelijoille? Keskustelua 
jatketaan.  

 

Kylttisuunnittelu 
Hankkeen ostopalveluihin oli varattu infokylttien suunnittelulle 600 €. Alun perin infokylttiä ajateltiin 
Vimpelin keskustaan. Hankkeen seurantapalaverissa, yhteistyössä Vimpelin kunnan edustajien kanssa, 
päädyttiin kuitenkin siihen, että perinteisen infokyltin aika on ohi. Kunta suunnittelee hankkivansa 
LED-näytön, jossa info-asioita voitaisiin kertoa. Myös kantatie 68 varteen on suunnitteilla muun 
muassa tervetuloa-kyltit, näiden lopullinen suunnitteleminen on tässä vaiheessa kuitenkin hankalaa, 
koska kantatie 68 muutostyöt eivät ole vielä alkaneet. Muutostöiden myötä kantatie 68 
liikennejärjestelyt muuttuvat Vimpelin kohdalta ja kantatielle rakennetaan mm kiertoliittymä. Kylttien 
suunnittelu on järkevämpää muutostöiden jälkeen.  

Kylttejä on kaivattu myös Teollisuusmäen alueelle, joka on kärsinyt siitä, ettei alueella ole ollut selkeää 
info/opas/karttakylttiä. Ajatus kunnollisen infokyltin saamisesta lähti liikkeelle alueen yrittäjien ja 
kunnan yhteisestä Teollisuusmäen työryhmästä. Työryhmä nimesi asialle oman Kyltti-ryhmän, joka 
lähti viemään asiaa eteenpäin. Kyltti-työryhmän kokoajaksi ehdotettiin Vetovoimaa ja viihtyvyyttä -
hankeen projektipäällikkö, ryhmään kuului edustaja elinkeinoyhtiöstä ja edustajia teollisuusmäen 
alueen yrityksistä. Todettiin, että tunnettuutta ja huomioarvoa lisäävä kyltti on tällä hetkellä järkevin 
pystyttää teollisuusmäelle liikennejärjestelyiden ollessa vaiheessa / tulossa työstöön ja Vimpelin 
kunnan todettua, että keskusta-alueelle järjestetään LED-tv tai vastaava infotaulu myöhemmin. LED-
taulu olisi myös hankintana ollut soveltumaton toteutettavaksi tässä hankkeessa, kun se ei sinällään 
vaadi suunnittelutyötä.  

Kyltti-työryhmä teki Vimpelin kunnalle esityksen opaste/karttakyltin toteuttamisesta ja esitys 
hyväksyttiin. Hankkeessa käytettiin ostopalvelurahaa ja työaikaa uuden kyltin suunnitteluun.  

 

Matkat ja vierailut 
 

Inspiroiva matka tehtiin yhteistyössä 
Järvi-Pohjanmaan/Järviseudun alueella on tehty syksyisin yhteinen elinkeinomatka kotimaiseen 
kohteeseen, matkaa on isännöinyt vuorovuosina alueeltamme eri yrittäjäyhdistys. Tänä vuonna 
matkan isännöintivuoro osui Vimpelin Yrittäjät ry:lle, joten päätimme yhdistää hankkeen matkan 
inspiroivaan kohteeseen tähän alueemme elinkeinomatkaan. Muutoin hankkeessa suunnitellulle 
matkalle olisi ollut vaikea saada riittävästi osallistujia. Näin saatiin samalla myös hankkeen 
myötävaikutuksena aktivoitua laajempaa joukkoa ihmisiä.  

Mietimme inspiroivaa kohdetta yhteistyössä Vimpelin Yrittäjät ry:n hallituksen kanssa ja matkan 
kohteeksi valikoitui Kuopio ja toteutusajankohdaksi lokakuun alku. Matkan pääteemana oli matkailu, 
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https://www.torstai-lehti.fi/2019/10/08/jarviseudun-alueen-kunnat-ja-yrittajat-elinkeinomatkalla-
yhteistyossa-on-
voimaa/?fbclid=IwAR0qBaklPYArCyR_mHm5uTCZjjs9ZtPA7HtqtBiCw0JYRUBoBnCIBdP0X5w 

 

Benchmarking vierailu yhteisölliseen työtilaan  
Vimpelissä, kuten monissa muissakin kunnissa ja kaupungeissa, mietitään keinoja täyttää 
tyhjentyneitä liikehuoneistoja tai muita vastaavia tiloja kunnan/ kaupungin keskustassa tai sen 
läheisyydessä. Etenkin tämän vuoden aikana aiheesta on keskusteltu niin kunnan virkamiesten, kun 
valtuutettujenkin kanssa, lisäksi keskustelua on käyty seudullisesti yrittäjien ja elinkeinoyhtiön 
toimesta.  

Tyhjentyneet liikehuoneistot eivät ole erityinen vetovoimaisuus ja viihtyvyystekijä Vimpelillekään. 
Koska työn tekemisen muodot ovat muuttuneet ja etätyön tekeminen lisääntynyt huomattavasti sekä 
työrupeamat muuttuneet enemmän projektiluontoisiksi, on erityisen tärkeää lähteä myös 
pienemmillä paikkakunnilla miettimään, voitaisiinko näitä tyhjentyneitä liiketiloja hyödyntää jollain 
muulla tavalla, esimerkiksi yhteisöllisinä työtiloina.  

Lähdimme kartoittamaan, millaisin eri konseptein yhteisöllisiä työtiloja toimii hieman pienemmillä 
paikkakunnilla. Kuopion inspiroivalla ja innostavalla matkalla vierailimme Kasarmi-yhteisössä, joka 
toimii yhdistyspohjaisesti. Toisen vierailun, yhteisölliseen työtilaan, teimme Äänekoskelle, ÄäneHubiin. 
ÄäneHub on työtila ja kohtaamispaikka yrittäjille, yrittäjyydestä kiinnostuneille, itsensä työllistäjille ja 
etätyötä tekeville.  

“ÄäneHubin toimintaa kehitetään vuoden 2019 aikana yhdessä asiakkaiden, tilan käyttäjien ja 
verkostotoimijoiden kanssa, joten toimintatavat voivat muuttua käyttäjien tarpeiden mukaan vuoden 
aikana. ÄäneHub toiminnan mahdollistaa Keski-Suomen liiton kehittämishanke, Pohjoisen Keski-
Suomen ammattiopisto ja Äänekosken kaupunki. Vuoden 2019 aikana suunnitellaan yhdessä 
ÄäneHubin käyttäjien ja kumppaniorganisaatioiden kanssa toimintamallia, jonka avulla ÄäneHubista 
tulee pysyvää toimintaa Äänekoskella. Kehittämishankkeen kokemusten perusteella rakennetaan 
SeutuHub toimintamalli, joka madaltaa kynnystä aloittaa yhteisöllistä työtilatoimintaa myös muissa 
Keski-Suomen kunnissa.” teksti ÄäneHubin nettisivuilta 
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ÄäneHubin tilojen ilmeestä vastaa Muotoilutoimisto Nuan 

Marraskuiselle vierailulle lähti mukaan Vimpelin kunnanjohtaja, kaksi edustajaa elinkeinoyhtiö Järvi-
Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy:stä, Lappajärven Yrittäjien puheenjohtaja ja LeaderAisaparin edustaja. 
ÄäneHubilla meitä oli vastassa yhteisömanageri Marja Heinistö, Äänekosken kaupungin 
elinvoimayksikön kehityspäällikkö Tanja Sulin ja yritysneuvoja Esa Lehmonen. Tutustuimme 
ÄäneHubin tiloihin ja keskustelimme hubin toiminnasta ja tulevaisuudesta sekä Äänekosken 
yrityskentästä, vahvuuksista ja yhteistyöstä esimerkiksi yrittäjäyhdistyksen kanssa.  

Keskustelu oli antoisaa ja saimme monia käytännön vinkkejä yhteisöllisen työtilan toiminnan 
käynnistämisestä. Reissumme tavoitteena oli “käydä poimimassa rusinat pullasta” ja tämä toteutui 
vierailulla mainiosti. Paluumatkalla mietimme porukalla, mikä olisi se kallisarvoinen/tärkeä asia, mikä 
houkuttaisi alueellamme työntekijät/opiskelijat/järjestötoimijat hubiin? Ja ketkä olisivat hubin 
käyttäjät alueemme paikkakunnilla ja miten alueemme tarpeet eroavat toisistaan.  

              

Vierailun vastaanotto oli iloinen ja keskustelu vilkasta yhteisömanageri Marja Heinistön ja Äänekosken 
kaupungin edustajien kanssa. 

 

Muut toimenpiteet ja tuotokset 
Siivouspäivät  
SuperSiivouspäivä  
Perjantai 26.4.2019 klo 12 – 18. 

Yhteistyössä Vimpelin kunta ja Vetovoimaa ja viihtyvyyttä Vimpeliin –hanke. 

Osallistujia noin 30 kunnan työntekijöitä ja talkoolaisia. 

Supersiivouspäivässä siistittiin Vimpelin keskustan aluetta haravoimalla, keräämällä roskia, 
leikkaamalla pensaita ja nurmikoita. Talkoita tehtiin mm. Kunnantalon pihapiirissä, Lukkarinpuistossa, 
Hippo-puistossa, Nuorisotalon ympäristössä ja Vanhan Postin edustalla. Lisäksi talkoolaisia oli 
hommissa Anttilankankaalla, Vistissä ja Koskelassa. 

Jätesäkit jätettiin keskitetysti kunnantalon pihaan, Hippo-puiston ja Nuorisotalon lähettyville. Kunnan 
päivystäjä keräsi jätesäkit perjantai-illan ja viikonlopun aikana.  

Supersiivouspäivästä tiedotettiin sähköpostilistojen, facebookin sekä kauppojen oviin teipattujen 
mainosten avulla. Facebookiin luotiin tapahtuma ja sitä jaettiin Vimpelin yrittäjien ja kunnan sivuilla 
sekä Vimpeli-ryhmässä. 
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Kuvat: Kyllä tuli puhdasta sekä Nuorisotalon että Kunnantalon pihassa ja tietenkin 
Saarikentällä, kun talkoolaiset laittoivat hihat heilumaan. 

 

Supersiivouspäivä osa 2 Saarikenttä 
Keskiviikko 8.5.2019 klo 17 – 20. 

Yhteistyössä Vimpelin Veto (Vetofanit), kunta ja Vetovoimaa ja viihtyvyyttä Vimpeliin –hanke. 

Osallistujia noin 30.  

Saarikentän siivousillassa siivottiin ja siistittiin Saarikentän aluetta, kahvio, kioski, vessat, tuomarien 
koppi, kolmospuolen makkaranmyyntipiste, makkarakioski, lipunmyyntikopit, fanituotekoppi, VIP-tila, 
kirjurikoppi, kuuluttajan koppi, TV-selostajien koppi, jokikioski, pyyhittiin katsomon kuppipenkit ja 
haravoitiin joen penkkoja.  

Aiempina vuosina puolet pienemmällä talkooporukalla on mennyt 2–3 iltaa Saarikentän siivoukseen, 
yhteisvoimin selvittiin yhdellä illalla.  

Saarikentän siivousillasta tiedotettiin sähköpostilistojen, Facebookin sekä kauppojen oviin teipattujen 
mainosten avulla. Facebookiin luotiin tapahtuma ja sitä jaettiin Vimpelin yrittäjien ja kunnan sivuilla 
sekä Vimpeli- että Vetofanit-ryhmissä. 

Siivoustapahtumat ovat olleet hyvä esimerkki siitä, mitä vahvemmin eri tahot tekevät yhteistyötä, sen 
enemmän saadaan talkoolaisia paikalle. Jokainen uusi kasvo ja tekijä talkoissa on yhteisölle voitto. 
Aiemmin Saarikentän siivoustalkoot on vienyt pienemmältä porukalta kaksi – kolme iltaa, nyt 
talkooväen tuplaantuessa hommasta selvittiin yhdessä illassa. Jo nyt on esitetty toiveita siitä, että 
näistä siivouspäivistä tehtäisiin uusi perinne ja ne suunniteltaisiin ja toteutettaisiin yhteistuumin eri 
yhteistyötahojen kanssa.  
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tapahtumakokonaisuuden suunnittelu ja hiominen. Kesätapahtumatyöpajoihin on kutsuttu ns. 
entinen kauppiastoimikunta, yrittäjäyhdistyksen hallituksen edustajia, Järvi-Pohjanmaan 
Yrityspalvelun edustaja sekä henkilöitä kunnasta ja Vedolta.  

Vimpelin Vipinät on puolentoista viikon tapahtumakokonaisuus, joka sijoittuu heinäkuun puoleen 
väliin. Vipinäviikon ohjemaan mahtuu useita superpesisotteluita, Museolla Soi -tapahtuma, 
treeniviikonloppu, taidenäyttelyitä, kirjan julkistustilaisuus, kirkkokonsertti sekä päätapahtumapäivä 
Vipinämarkkinat sekä Vimpelin Vedon 85 -vuotisjuhlaottelu. 

 

Kuva: Vimpelin Vipinöiden markkinointimateriaaleihin satsattiin  

Vimpelin Vipinöiden suunnittelun ja toteutuksen takaa löytyy Vimpelin yrittäjäyhdistyksen, kunnan ja 
vapaa-aikatoimen lisäksi useita eri seuroja, yhdistyksiä, yrittäjiä sekä yksityishenkilöitä. 
Tapahtumakokonaisuuden nimestä käytiin kevään aikana kaksi eri äänestyskierrosta ja Vimpelin 
Vipinät voitti jälkimmäisen äänestyksen selkeästi. Toiveena on, että nimi jäisi elämään ja joka kesä 
saman otsikon alle saataisiin kerättyä monipuolista ohjelmaa kulttuurista urheiluun, markkinoihin sekä 
leikkimielisiin kisoihin.  

Kesällä 2019 Vimpelin Vipinät starttaa torstaina 4.7. ja Vipinäviikko huipentuu viikonloppuna 13.–14.7 
Saarikentällä järjestettäviin Vipinämarkkinoihin ja sunnuntaiseen Vimpelin Vedon 85-
vuotisjuhlaotteluun. Vipinämarkkinoita vietetään kantrihengessä ja ohjemaan on panostettu tänä 
kesänä erityisen paljon. 

Koska kesälomalaisia, mökkiläisiä ja pesismatkailijoita tulee informoida nykyistä paremmin 
tekemisestä, tapahtumista ja palveluista Vimpelissä, niin Vimpelin Vipinöiden markkinointiin on 
satsattu. Markkinointimateriaalina toimii julisteet ja flyerit, joita on ajettu mm. Soinin erämessuilla 
sekä Vedon superpesisotteluissa. Vimpelin Vipinöiden ohjelma löytyy Vimpelin yrittäjien nettisivuilta 
sekä facebookista Vimpelin Vipinät -tapahtumasta. Vimpelin Vipinäviikkoa on mainostettu alueemme 
kesäasukastapahtumassa Alajärvellä, joka kokosi yhteen mökkiläisiä Järviseudun alueelta. Lisäksi 
Vimpelin Vipinöiden mainoksen on saattanut bongata alueemme lehdistä ja tiedotteet ovat menneet 
ilahduttavan hyvin läpi alueemme medioissa.  
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Kuva: Hankejulisteet “pyykkinarulla” Vipinämarkkinatapahtumassa 

Raportin liitteenä Vimpelin Vipinät manuaali, joka on koottu hankkeen toimesta.  

 

Joulunavausviikonlopun konseptin uudistaminen 
Hankkeen aikana on tartuttu kesätapahtumakonseptin uudistamiseen ja kesällä saatiin nauttia 
Vipinäviikon ohjelmasta, seuraavaksi lähdettiin uudistamaan Joulunavaustapahtumaa eli 
joulunavausviikonloppua. Tänä vuonna Vimpelin vapaa-aikatoimen/Vedon palkitsemistilaisuus ja 
joulumyyjäiset päätettiin irrottaa toisistaan. Joulumyyjäiset järjestettiin marraskuun viimeisenä 
lauantaina Nuorisotalolla. Tähän ratkaisuun päädyttiin hyvässä hengessä kuntalaisilta saadun 
palautteen perusteella.   

Nuorisotalolle pyrittiin luomaan perinteistä joulumyyjäishenkeä ja toiveena oli tunnelman lisäksi saada 
paikalle myyjiä ja koululuokkia, joilla on joulunaikaan sopivia myyntituotteita mm leivonnaisia, 
käsitöitä ja joulukoristeita. Myös eri yhdistykset ja seurat olivat tervetulleita myyjäisiin esittelemään 
toimintaansa. Nuorisotalolla myyjäiset levittäytyivät koko alakertaan ja myös salin puolen 
näyttämötila varattiin myyjille. Lisäksi myyntipaikkoja löytyi ulkoa, Nuorisotalon edustalla.  
Joulumyyjäistapahtumasta on toivottu tunnelmallisempaa, perinteisempää ja myyntituotteiksi 
enemmän itse tehtyjä tuotteita ja tämä toteutuikin tänä vuonna erityisen hyvin Joulumyyjäisten 
siirtyessä Nuorisotalon tiloihin. 

Joulumyyjäislauantain ohjelmaa täydensi avoinna ollut kirjasto ja hirvipäivälliset yhteiskoululla. 
Nuorisokuvat näyttivät lauantai- ja sunnuntai-iltana Last Christmas -elokuvan. 

Joulunavausviikonlopun ohjelmaan kuului myös perinteinen perjantai-illan ilotulitus Hippo-puistossa 
ja yhteistyö Kirkonkylän kyläyhdistyksen kanssa. Hankkeessa suunniteltu joulu/sesonkivalaisutus 
sytytettiin joulunavausviikonlopun perjantaina. 

 

Siisteys ja viihtyvyys 
Kiinteistöjen omistajia ja kuntaa yhteiselle keskusteluareenalle 
Yksi hankkeen tavoitteista oli saada ränsistyneen näköisiä kiinteistöjä siistittyä, tyhjiä liiketiloja 
käyttöön sekä matkailullista vetovoimaa lisättyä. Vähemmän tunnettuja virkistysalueita pyritään 
saamaan vierailijoiden tietoisuuteen. Tavoitteisiin lähdettiin paneutumaan Road68-työryhmän kautta. 
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Road68-työryhmä kokoaa yhteen Vimpelin kantatie 68 varrella toimivia yrittäjiä, kiinteistöjen 
omistajia sekä kunnan luottamushenkilöitä ja virkamiehiä keskustelemaan kantatie 68 varren 
kehittämisestä sekä kiinteistöjen hyödyntämisestä. Tavoitteena on sitouttaa omistajat yleisen 
katukuvan kohentamiseen.  

Road68-työryhmä kokoontui hankkeen aikana kaksi kertaa. Ryhmässä tuli paljon ideoita mm. tulevan 
kiertoliittymän alueen kehittämiseksi. Ryhmän työtä on hidastanut vielä päätöksenteossa olevat 
kaava-asiat. Kun aikataulut liikenneympyrälle valmistuvat, voidaan tehdä pitkän tähtäimen 
suunnittelua esim. kiinteistöjen osalta. Aluetta halutaan kehittää yhdessä kiinteistönomistajien kanssa 
ja työryhmä kutsutaan jälleen koolle syksyllä 2019. 

 

Tulokset ja vaikutukset 
	

Yhteistyökumppanit 
Pääyhteistyökumppanit hankkeessa olivat Vimpelin kunta ja vapaa-aikatoimi, Vimpelin Veto 
(Vetofanit), Vimpelin kirkonkylän kyläyhdistys, Vimpelin keskustan alueen yrittäjät/kauppiaat sekä 
kiinteistöjen omistajat. 

Muita yhteistyökumppaneita: Vimpeli-Seura, Vimpelin seurakunta, Sääsken Nuorisoseura. 

	

Toteutuneet toimenpiteet tiivistetysti ja niistä seuranneet käytännön toteutukset 
• sesonkivalaistuksen ideointi --> uusi sesonkivalaisutus 
• Kukkaistutusten ideointi --> yhteistyö JAMIn kanssa, oppilastyöt, Kukitetaan keskusta ja 

Tunnelmaa –keskustaan haasteet --> haasteet jatkuvat Kirkonkylän kyläyhdistyksen toimesta 
• siivouspäivät --> yhdessä tekeminen, yhteisöbrändin vahvistaminen 
• kysely nuorille --> vastaukset “lahjoitettu” 4H-yhdistyksen käyttöön 
• kesätapahtuman ja joulunavausviikonlopun konseptien uusiminen --> enemmän kävijöitä, 

hyvää palautetta 
• Imagolla elinvoimaa –seminaari ja Inspiroiva elinkeinomatka Kuopioon --> alueen toimijoiden 

yhteen kokoaminen, alueellisen strategian miettiminen, me-hengen vahvistaminen 
• Tyhjille tiloille uutta käyttöä --> taidenäyttelyt, pop up-myymälät 
• Vierailu ÄäneHubiin 
• Kyltit --> teollisuusmäki 

 

 

 

COVID19 vaikutti hankkeen loppuosaan  
Hankkeessa oli suunniteltu pidettäväksi talkoilla vielä ainakin Vimpelin Vipinöiden yhteydessä 
hankkeen tulosten esittelytilaisuus tai esitys. Tämä jouduttiin jättämään hankkeen lopputoteutuksesta 
pois, sillä kokoontumisrajoituksista johtuen Vipinätapahtumaa ei toteuteta vuonna 2020. 
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uusi perinne ja ne suunniteltaisiin ja toteutettaisiin yhteistuumin eri yhteistyötahojen kanssa. Mukaan 
on lupautunut mm Veto (Vetofanit), Kirkonkylän kyläyhdistys, Vimpelin kunta ja lukuisat 
yksityishenkilöt. Tärkeintä on sopia päivämäärä hyvissä ajoin ja tiedottaa asiasta.  

Hankkeessa järjestetyt tapahtumat, tilaisuudet ja matkat keräsivät hyvin osallistujia. Hankkeessa 
ideoitiin myös uusia avauksia ja se aktivoi lukuisia keskustan alueen ja sivukylienkin ihmisiä 
kiinnittämään huomiota yleiseen viihtyvyyteen ja siihen, että jokainen voi siihen vaikuttaa.  

Vaikka covid19 hidasti hanketta loppumetreillä, toteutui hanke erinomaisen hyvin suunnitelman 
mukaan. 

 

Jatkuvuus 
Covid-19 johdosta erilaiset kokoontumiset ovat olleet pitkään kiellettyjä. Tämän johdosta vuoden 
2020 alkupuolisko oli hiljaista aikaa. Uskomme kuitenkin vahvasti, että hankkeessa ideoidut 
viihtyvyyttä lisäävät toimet kuten yhteiset talkoopäivät, yhdessä huollettavat kesäkukkatelineet ja 
muut ideat jäävät elämään.  

 

Myös istutus/olohuonesuunnitelmien vieminen käytäntöön pyritään tekemään yhteistyössä sitten, 
kun tilanne sallii. Covid-19 on aiheuttanut sen, että monella taholla on ollut nyt muuta mietittävää ja 
tehtävää, eivätkä suunnitelmat ole vielä edenneet käytännön tasolle. Kun tilanne sallii, kokoonnutaan 
vielä pitämään lopullinen neuvonpito siitä, miten ja millä aikavälillä ja kenen toimesta suunnitelmia 
aletaan viemään käytäntöön. Vimpelin kunta edistää omalta osaltaan ja omistamaltaan maalta 
kohteiden parannuksia (esimerkiksi Saarikentän ympärysalue ja siihen tuleva olohuone).  

Covid-ajan jälkeen jatkuu varmasti iloinen yhteistekeminen, kunhan tästä ikävästä ajasta päästään yli 
ja jää taas tilaa kehittämiselle.  
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LIITTEET 
LIITE 1 OLOHUONE-/ISTUTUSSUUNNITELMAT 

 

1) Kuusi
2) Koivu
3) Pylväshaapa
4) Sempramänty
5) Siperianpihta
6) Norjanangervo
7) Sinilobelia
8) Tuoksupielus
9) Istutuspaikka
10) Hopealehti
11) Sinikataja

Pylväsvalaisin

Puistovalaisin

 Roskikset

Piknik-alue

Kesäkukka laatikot

Penkit

3

32

2

2

2

6

9

93

3 3

3

7
8

7

7
8

7

8
7

8

8
7

8

4

5

1

Sijainti
Vimpeli

Viranomaisen asiamerkintojä varten

Rakennustoiminnat Piirustuslajike
Viher

Rakennuskohteen nimi
Ivan Kanev

Suunnitelijan nimi, päiväys ja allekirjoitus

Piirustuksen sisältö                                      Mittakaavat
Lukkarinpuisto 1:200
Jokiranta 1:200
Patsas
Istutuspaikat

1:20
1:20

Suunniteluala Muutos
Ivan Kanev
6.05.2020
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Lukkarinpuisto
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LIITE 3 SESONKIVALAISTUSSUUNNITELMA  
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