
 

        KUNTATIEDOTE 2/2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

              Kunnanvirasto suljettuna 
             heinäkuussa 4.-31.7.2022 
 

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/ 
 

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

            Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy 

JPYP:n toimitilasivustoon on lisätty Asunnot osio, jossa  
voidaan ilmoittaa sekä vuokrattavat että myytävät asunnot.  
Kuka tahansa voi lisätä sinne asuntoja. Lisäksi voit ilmoittaa  
liiketilat, tontit, kokous- ja juhlatilat sekä etätyöpisteet 

     
Linkki sivustoon: 

https://jpyp.toimitilapalvelut.fi/fi/asunnot www.jpyp.fi 
    
              Voit ilmoittaa vapaan kohteesi palveluumme maksutta!  
         Ilmoitusta varten tarvitset tilan tai tontin perustiedot kuten sijainnin,  
            pinta-alan, hinnan ja varustelun sekä hyvälaatuisia valokuvia. 
 

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

Vimpelin etätyöpisteet: 
• Kuntalaisten olohuone 

• Wanha Osuuskauppa 

• Kauneuskulma, kauneuspiste 

 

Varaa: www.flextila.com. 

                           
Haluttu etätyötila valitaan paikkakunnan nimen perusteella 

  

Tässä tiedotteessa mm: 
✓ Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy: 

toimitilat 

✓ Vimpelin etätyöpisteet 

✓ Vapaa-aikatoimen kesäkerhot 

✓ Kirjasto 

✓ Katajanlahden venesatama 

✓ Kesäasukastapaaminen 

✓ Vimpeli-Seura ry  

✓ Vimpelin Veto ry, Superpesisottelut 

✓ Lions Club Vimpeli 

✓ Vimpelin 4H-yhdistys ry 

✓ Pesäpallomuseo 

✓ Pesäpallofestivaalit 

Julkaisija: Vimpelin kunta,  
hallinto-osasto 

Toimitus: Riitta Bergbacka 
Aineiston lähetys ja lisätietoja antaa:  

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

[Sijoita lähde tähän.] 

https://www.vimpeli.fi/
https://www.facebook.com/vimpelinkunta
https://www.instagram.com/visitvimpeli/
https://jpyp.toimitilapalvelut.fi/fi/asunnot
http://www.jpyp.fi/
https://flextila.com/
mailto:riitta.bergbacka@vimpeli.fi


  



 



Kirjasto 
 

Näyttely 27.6.-24.8. Lapsia ja eläimiä 
Maija Karman kuvitustöissä ja luon-
nossa.  
Tähän näyttelyyn liittyy lapsille pieni 
tehtävä, jonka voi halutessaan tehdä. 
 
Lukemiseen liittyen kirjastosta voi nou-
taa Eeposbingon ja Lukuhaasteen 2022 
lomakkeita. Näihin voi osallistua 31.8. 
asti. Palautetut lomakkeet osallistuvat 
arvontaan. 
 
Kesän ajan nuorison käytössä on myös 
Wii-U pelikone. 
 
 

 

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

 

 



Vimpeli-Seura ry tiedottaa: 

 

Kahden välivuoden jälkeen 
odotettu       

MUSEOLLA SOI 
 
15-vuotisjuhlakonsertti 
1.7.2022 klo 18.00 alkaen 
Suksitehdasmuseo alueella 
 
Musiikkia laidasta laitaan, mm. 
Järviseudun Pelimannit, Night 
Train, Tero Isoniemi, Evelyn, 
Noora & Sanna, Hanhikosken 
Pelimannit, Soile Kautiainen- 
Hietala, Tapio Nummi, Maria 
ja Tiina Koivukoski 

 
Pääsymaksu 10 euroa sisältäen väliajalla nisukahveet. 
 
           Arvontaa – hyvät palkinnot! 

 

     ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
 

KIRPPIS SUKSITEHDASMUSEON PIHASSA 
                               8.7., 5.8. ja 2.9.2022 
Myyntiaika klo 14.00 – 18.00 
Myyntiin vain käytettyä ja vanhaa tavaraa 
n. 6 x 5 m:n myyntipaikan hinta 10 euroa. 
Varaukset ja maksut paikan päällä. Tiedustelut: Juhani Mattila puh. 040-5575363 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vimpelin Veto ry tiedottaa: 
Miesten Superpesiksen runkosarjan ottelut Saarikentällä 
 

Su  19.6. klo 16 Veto-Kempeleen Kiri 
Ti  28.6. klo 18 Veto–Kempeleen Kiri 
Ti  5.7. klo 18 Veto–Imatran Pallo-Veikot 
Ma  11.7. klo 18 Veto–Hyvinkään Tahko 
Pe  15.7. klo 18 Veto–Sotkamon Jymy 
Su  17.7. klo 16 Veto–JymyJussit Seinäjoki 
Ti  26.7. klo 18 Veto–Manse PP Tampere 
Pe  29.7. klo 18 Veto–Koskenkorvan Urheilijat 
Su  7.8. klo 16 Veto–Kiteen Pallo -90 
Pe 1 2.8. klo 18 Veto–Kankaanpään Maila 

 

Vimpelin Pesisfestivaalit 9.-17.7.2022 

Katso ohjelma: pesisfestivaalit.fi 



             Lions Club Vimpeli 
Lions Club Vimpeli on jakanut vuosien saatossa huomattavan summan rahaa, 
vimpeliläisille nuorille ja heidän hyväkseen tehtävälle työlle. Koko Vimpelin+ 
klubin historian aikana varoja on jaettu 300 000 euron edestä. 
 

Nyt olemme toimittaneet jokaiseen talouteen Vimpelissä muistion, josta löytyy paikallisia pu-
helinnumeroita ja yhteystietoja. Tuon muistion välissä on vapaaehtoinen 10 euron suuruinen 
”lasku” kyseisestä julkaisusta. Maksamalla tuon vapaaehtoisen maksun tuet ja varmistat sen, 
että Lions Club Vimpeli pystyy tulevaisuudessakin jakamaan varojaan Vimpelin nuorten hy-
väksi. 

Etukäteen kiittäen: LC-Vimpeli 
 

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

  



Tervetuloa Suomen Pesäpallomuseoon 

Suomen Pesäpallomuseo avattiin kävi-
jöille uusissa tiloissa, vanhan Osuuskau-
pan talossa, toukokuussa. Sijainti Saari-
kentän kupeessa on pesisvieraita ja 
myös oman kunnan asukkaita ajatellen 
paras mahdollinen. Museossa on helppo 
poiketa vaikkapa ennen pesisottelun al-
kua tai kauppa- ja asiointireissun lo-
massa. 
Museolla voi tutustua eri joukkueiden 

peliasuihin, tuomareiden vaatetukseen, 

pelivälineisiin ja lukuisten pesislegendo-

jen palkintosateeseen. Museon veto-

naula on Jyväskylästä Vimpeliin siirretty 

kunniagalleria, johon on yltänyt 25 ansi-

oitunutta nais- ja miespesäpalloilijaa. 

Galleriaa tullaan päivittämään tulevai-

suudessa uusien lajilegendojen tauluilla. 

Digiloikkaa ja tunnettuja vieraita 

Vimpelin kunnan hallinnoima ja Aisaparin rahoittama 100 vuotta pesistä – museossa -hanke kehittää museon toi-
mintaa ja luo sen ympärille pesikseen liittyviä oheistoimintoja. Museoon on avattu selostusnurkkaus, jossa jokainen 
voi kokeilla pesisselostajan taitojaan otteluiden jännittävillä ratkaisuhetkillä. Museolla pyörii myös kansallispe-
liimme liittyvää elävää kuvaa laidasta laitaan. Livetaltiointien myötä voi palautella mieleen vaikkapa Vedon 
kultaisia vuosia tai nostalgista Saarikentän Itä-Länsi -ottelua vuodelta 1990. Taltioinneista löytyy niin ikään pe-
sislegendojen vierailuja ja haastatteluja hankkeen järjestämistä pesismuisteluilloista 
 
Museon kokoelmien digitointi aloitetaan lähiaikoina. Sen myötä pesismuseokierrokselle pääsee jatkossa kotisoh-
valta, asuinpaikasta riippumatta. Sivusto avataan osoitteeseen http://www.digimuseo.fi. 
 
Hanke järjestää museolla myös Avoimet ovet -tapahtumia, jolloin paikalla on tunnettuja henkilöitä kansallispe-
limme parista. Superpesiksen kotiottelupäivinä on mahdollisuus käydä testaamassa pesistietouttaan tietovisan 
muodossa Vedon ja kulloisen vastustajan historiasta ja nykypäivästä.  
 

Laajat aukioloajat 

Suomen Pesismuseo on avoinna syyskuun loppuun 

saakka päivittäin klo 9-21. Museolla on käytössä 

sähköinen kulunvalvonta- ja turvakamerajärjes-

telmä. Vapaaehtoisen pääsymaksun voi pudottaa 

sisäänkäynnin yhteydessä olevaan lippaaseen. 

 
Teuvo Mäkelältä voi tuttuun tapaan tilata opastet-
tuja museokierroksia. Suunnitelmissa on taltioida 
museo-opastus osaksi museon live-esitysten valikoi-
maa. 
 
Eija Koskela 

                                                                     



 

 


