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Vimpelin Veto 
Superpesiksen pudotuspelit alkavat Saarikentällä 

1.Puolivälierä pe.16.8 klo 17.30 

3.Puolivälierä ti.20.8 klo 17.30 

Liput: 15.-/10.- 
Pirkka Street Basket ke.4.9 klo 10.00 K-Market Veto Piha,Vimpeli 

  

Julkaisija:  Vimpelin kunta, hallinto-osasto 
Toimitus:   Essi Vesala 
Aineiston lähetys ja lisätietoja antaa:  
riitta.bergbacka@vimpeli.fi 
Painopaikka:  Painolampi Ky, Lappajärvi 

[Sijoita lähde tähän.] 

Tässä tiedotteessa mm: 

 

• Kunnanhallituksen ja valtuuston  

kokoukset 

• Kirkkosilta avattu kevyelle 

liikenteelle 

• Kunnan somekanavat 

• Vimpelin Veto 

• International Nordic Baseball 

Festival 2020 

• Vesihuoltolaitos tiedottaa 

• Vieresniemen saunan 

yleisvuorot 

• MLL Vimpeli & IdeaTeatteri: 

Sirkus Melskala 

• Kirjasto tiedottaa 

• Vimpeli Seura  

• Vimpelin Yrittäjät ry 

• Kela: Eläketuen haku alkaa  

elokuussa 

• Vapaa-aikatoimi: 

o Windal ½-maraton 

o Jumpat jatkuvat 
 

Alustavan toimintasuunnitelman mukaan  
Vimpelin kunnan 
KUNNANVALTUUSTON varsinaiset kokoukset 
pidetään kunnanviraston valtuustosalissa: 
26.8., 16.9., 14.10., 4.11. ja 9.12. 
KUNNANHALLITUKSEN varsinaiset kokoukset  
pidetään seuraavasti: 26.8., 2.9., 23.9., 7.10., 
28.10., 18.11., 25.11.ja 2.12. 
 
Valtuuston ja kunnanhallituksen tarkastettu 
pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 
kokousta seuraavana neljäntenä arkipäivänä 
kunnanvirastolla sekä kunnan kotisivuilla. 
 
Kunnanvaltuuston kokoukset kuvataan, käy  
katsomassa www.nopolanews.fi  

https://www.facebook.com/vimpelinkunta/
https://www.facebook.com/vimpelinkunta/
https://www.instagram.com/visitvimpeli/
https://www.instagram.com/visitvimpeli/
https://www.youtube.com/channel/UCTheZCC7B2Xps4XoSpqnTtQ/featured
https://www.youtube.com/channel/UCTheZCC7B2Xps4XoSpqnTtQ/featured
https://www.facebook.com/vimpelinkunta/
https://www.instagram.com/visitvimpeli/
https://www.youtube.com/channel/UCTheZCC7B2Xps4XoSpqnTtQ/featured
mailto:riitta.bergbacka@vimpeli.fi
http://www.nopolanews.fi/


 

 
Halutatko olla mukana tekemässä historiansa  

ensimmäistä Pesäpallofestivaalia? 

Ensi vuonna heinäkuussa Vimpelissä järjestettävä kansainvälinen  
Pesäpallofestivaali, International Nordic Baseball Festival, tuo yhteen suomalaisen pesäpallon ja 

baseballin. Festivaalissa halutaan tuoda esille pesäpallon ja Vimpelin Vedon lisäksi suomalai-
suutta. Kaksiviikkoisen festivaalin aikana järjestetään mm. otteluita, näytöksiä, pesäpalloon liittyvät 

MM-kilpailut, esports-turnauksia sekä muita iltatapahtumia. 

Etsimme tapahtumaan mukaan erilaisia ja mielenkiintoisia myyjiä sekä esiintyjiä, joten jos tunnet 
olevasi sellainen tai tiedät jonkun kuvaukseen sopivan, niin vinkkaa meille! 

Ota yhteyttä kunnan Instagramissa, Facebookissa, sähköpostilla, nettisivuiltamme löytyvien yh-
teystietojen kautta, nykäisemällä hihasta tai mitä tahansa muuta kautta. Kaikki ehdotukset ovat ter-

vetulleita! 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
Vimpelin kunnan vesihuoltolaitos tiedottaa! 

Vesihuoltolaitoksen asiakkaille lähetetään vesimittarinlukukortit viikolla 35. 

Kortit tulee palauttaa viimeistään 16.9.2019 mennessä. Sovittua palautuspäivämäärää tulee noudattaa, 

jotta laskutus saadaan tehtyä sovitussa aikataulussa. Voit ilmoittaa lukeman postissa tulevalla lukemakortilla 

palauttamalla sen postin toimitettavaksi tai tuomalla sen Vimpelin kunnantoimistolle. Lukeman voi ilmoittaa 

myös puhelimitse toimiston aukioloaikoina maanantaista perjantaihin klo 8.00 – 15.30 numeroon 040 – 572 

3682 tai sähköpostitse osoitteeseen vesihuoltolaitos@vimpeli.fi. Kun ilmoitat sähköpostilla tai puhelimitse, 

niin ilmoita kulutuspisteesi numero, nimesi, osoitteesi, lukemapäivämäärä ja lukema. 

Laskutusvälit ja eräpäivät: 

1.1. - 31.3. (eräpäivä 30.4.) Arviolasku 

1.4. - 30.6. (eräpäivä 31.7.) Arviolasku 

1.7. - 30.9. (eräpäivä 31.10.) Tasauslasku 

1.10. - 31.12. (eräpäivä 31.1.) Arviolasku 

 



 

Vieresniemen saunan yleisvuorot talviaikaan 
 

Vieresniemen saunan yleisvuorot muuttuvat lokakuussa talviaikaan. Loka-huhtikuun yleisvuorot: 

 

Tiistaisin miehet 16:00-20:00, naiset 12:00-16:00 

Torstaisin miehet 12:00-16:00, naiset 16:00-20:00 

Sunnuntaisin miehet 12:00-15:00, naiset 15:00-18:00 

 

Kertamaksu 3€/hlö, tilauksesta 70€/kerta (max. 4h). Tilaukset Ari Takala puh. 044 465 9490 tai 

ari.takala(at)vimpeli.fi. Lue lisää: vimpeli.fi 

 

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

MLL Vimpeli & IdeaTeatteri: Sirkus Melskala 
 

Kaikkien aikojen kummallisin Sirkus on nyt 
tulossa Vimpeliin! Tässä sirkuksessa niellään 
miekkoja, jos ne on tehty pullasta, 
Ilmavaivoista kärsivä leijonankesyttäjä 
onnistuu hukkaamaan jopa kultakalan ja 
apinoiden soittokunta laittaa koko yleisön 
pomppimaan. Mutta ensin kannattaa tehdä 
sinunkaupat! 

Sirkusmaailman menneisyyden 
tulevaisuuden lupaus, itse tirehtööri Melskala 
johtaa eriskummallisen pientä 
teatteriseuruetta, jolta luonnistuu niin taikuus, 
nuorallatanssiminen, jousiampuminen kuin 
käärmeenlumoaminenkin. 
Vai luonnistuuko sittenkään? 

TV:stä tutut lastensuosikit Tuomo 
Rannankari, Siina Hirvonen ja Jaakko 
Loukkola yhdistävät voimansa energisessä ja 
humoristisessa koko perheen musiikki-ilotte-
lussa! Esityksessä kuullaan Tuomon 
rakastettuja kappaleita, sekä kaikille tuttuja 
lastenlauluja täysin uudenlaisella twistillä! 
Tervetuloa viihtymään! 

Sirkus Melskala 2.10.2019,  
Vimpelin Liikuntahalli 
Lipun hinta on 14€kpl, 
alle 1-vuotiaat ilmaiseksi. Lue lisää MLL Vimpeli Facebook-sivuilta. 

 
 

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

 

https://www.vimpeli.fi/vieresniemi/119
https://www.facebook.com/events/2248323235485020/
https://www.facebook.com/events/2248323235485020/


 
Kirjasto tiedottaa: 

 

OVELA KOKOELMA KIRJASTOSSA = OPPIKIRJOJA LUKION ALOITTAVILLE 

Hei lukion aloittava! 

Tiesitkö, että voit lainata kirjastosta oppikirjat. Koulun kanssa yhteistyössä on perustettu OVELA-

oppikirjalainaamo kirjastoon. Hankkeen tavoitteena on vähentää lukiolaisten oppikirjakustannuksia 

ja tutustuttaa sinut kirjastoon. 

Lainaamiseen tarvitset oman kirjastokortin. Jos sinulle ei vielä sellaista ole niin poikkea kirjastoon 

ja tehdään sinulle kortti. OVELA-oppikirjojen laina-aika on kuusi viikkoa. Kirjat voit käydä lainaa-

massa henkilökunnan ollessa paikalla (ma, ti, to klo 12-19, ke ja pe klo 10-15). 

Kirjastossa tavataan! 

Joko sinun lukupässisi löytyy kirjaston kesälaitumelta? Vielä ehdit kuun loppuun asti osal-

listua hyvänmielen lukukampanjaan. Onnekkaita odottaa yllätys! 

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

Vimpeli-Seura ry tiedottaa: 

Kalkkiuunin polttaminen 

Esko Mäkelän tilalla Vimpelin Hallapurolla, Mustanpurontie 18 sytytetään kalkkiuuni 24.8.2019 klo 

11.00. Viikon kestävä uuninpoltto on näytös, jota voit tulla seuraamaan. Mustanpurontien varressa 

opaste, KALKKIUUNI. 

Uunissa on kalkkikiveä n. 60 000 kg, polttopuuta Esko on varannut n. 250 pinokuutiometriä, sekä 

ympärivuorokautisen miehityksen valvomaan polton etenemistä. Vimpeli-Seura taltio tämän harvi-

naisen tapahtuman. 

 

Esko Mäkelän kalkkiuuni 2019 Vimpelin Hallapurolla 
 

https://www.google.fi/maps/place/Mustanpurontie+18,+62810+Vimpeli/@63.1828327,24.1327571,19z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4686f31c2e3b0f83:0x53823b889765e830!8m2!3d63.1828321!4d24.1333043


 

 
Museolla Soi 2019 

 
Vimpeli-Seura r.y. järjesti 13. kerran MUSEOLLA SOI-tapahtuman Vimpelin Suksitehdasmuseolla 
5.7.2019. 
Tapahtuma taltioitiin ja lähetettiin suorana Vimpelin palvelukoteihin sekä linkitettiin FB:n Vimpeli-
ryhmässä kaikkien katseltavaksi. Esiintyjiä kolmetuntisessa tapahtumassa oli kaksikymmentä. 
Yleisöä oli saapunut paikalle ennätysmäärä, josta Vimpeli-Seura ry:lle jäi kiittävä mieli. KIITOS! 
Erityinen KIITOS tapahtuman tukijoille ja esiintyjille, jotka mahdollistivat tapahtuman järjestämisen. 
Nähdään ensi vuonna avarammissa tiloissa. 
Katso kooste illan tapahtumista Vimpeli-Seuran kotisivuilta tai klikkaa valokuvaa. 

 

 
 

Vimpelin Joulu -lehti 2019 
 

Olemme aloittamassa joulukuun alussa ilmestyvän Vim-
pelin Joulu –lehden 2019 tekoa. 
Perinteisesti julkaisemme vuoden aikana poisnukkunei-
den ja syntyneiden kuvat. 
Poisnukkuneista syntymä- ja kuolinaika, vauvoista syn-
tymäaika ja vanhemmat. 
Lähetä kuva tietoineen osoitteeseen:  
vimpeliseura(at)gmail.com. 
 
Myös kirjoituksia, runoja ja kuvia otamme vastaan. 
Katso tästä tai klikkaa kuvaa. 

 
 

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

http://www.vimpeliseura.fi/vimpeli-seura/uutisia/
http://www.vimpeliseura.fi/konttuuri/vimpelin-joulu-lehti/
http://www.vimpeliseura.fi/vimpeli-seura/uutisia/
http://www.vimpeliseura.fi/konttuuri/vimpelin-joulu-lehti/


 
Vimpelin yrittäjäyhdistys ja Vetovoimaa ja viihtyvyyttä Vimpeliin –hanke 

Vimpelin yrittäjäyhdistys ja Vetovoimaa ja viihtyvyyttä Vimpeliin –hanke haluaa vielä kerran kiittää 

loistavasti onnistuneesta Vipinäviikosta ja Vipinämarkkinapäivästä! Kun usea eri toimija laittaa kor-

tensa kekoon, saadaan upeita tapahtumakokonaisuuksia aikaiseksi. Kiitos siis kaikille yhdistyksille, 

seuroille, yrittäjille ja yksityishenkilöille, jotka järjestitte ohjelmaa Vipinäviikolle. Kiitos myös Vi-

pinämarkkinalauantain tukijoille, esiintyjille, juontajalle, markkinamyyjille, oheisohjelman järjestä-

jille, järjestysmiehille, talkoolaisille, äänimiehelle sekä tietenkin markkinayleisölle, jota oli paikalla 

ennätysmäärä.  

Vetovoimaa ja viihtyvyyttä Vimpeliin –hanke jatkuu marraskuun loppuun saakka. Kevään ja kesän 

aikana on viety eteenpäin useita vetovoimaan ja viihtyvyyteen liittyviä kehittämisideoita ja toimen-

piteitä. Näiden asioiden parissa jatketaan loppuvuosi. Ottakaa siis rohkeasti yhteyttä tai tulkaa 

käymään hanketoimistolla Wanhan Osuuskaupan yläkerrassa. 

 

Elokuisin terveisin 

Teija Uitto-Kohonen 

Vetovoimaa ja viihtyvyyttä Vimpeliin –hanke 

projektipäällikkö 

p. 040-5192944 

vimpelin@yrittajat.fi 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
Kela: Eläketuen haku alkaa elokuussa 

Ikääntyneiden pitkäaikaistyöttömien elämään on tulossa helpotusta, kun eläketuen piiriin pääsee 

uusia henkilöitä lokakuussa. Kela lähettää elokuussa hakemuslomakkeen ja eläketuesta kertovan 

kirjeen niille, jotka nyt saavat Kelan tietojen mukaan oikeuden eläketukeen.  

Eläketuki on yli 60-vuotiaille pitkään työttömänä olleille tarkoitettu kuukausittainen tuki, jonka tar-

koitus on helpottaa erityisesti niiden ikääntyneiden tilannetta, joiden on vaikea työllistyä. Täysi-

määräinen eläketuki on yhtä suuri kuin takuueläke. Se on tänä vuonna 784,52 euroa kuukaudessa. 

Eläketukea maksetaan siihen saakka, kunnes henkilö jää eläkkeelle tai täyttää 65 vuotta. 

1.10. voimaan tulevien lakimuutosten myötä eläketuen piiriin pääsee uusia henkilöitä. Eläketukeen 

on oikeus henkilöllä, joka on täyttänyt 60 vuotta ennen 1.9.2018 ja ollut lähes yhtäjaksoisesti 5 

vuotta työttömänä 1.9.2012 ja 31.8.2018 välillä. Lisäksi edellytetään, että henkilöllä on ollut oikeus 

työmarkkinatukeen 31.8.2018. 

Henkilöllä voi olla oikeus eläketukeen myös lain alkuperäisten edellytysten mukaan, jos hän on 

syntynyt ennen 1.9.1956 ja ollut lähes yhtäjaksoisesti työttömänä 5 vuotta 1.9.2010 ja 31.8.2016 

välillä ja saanut työmarkkinatukea 31.8.2016. 

Jos henkilöllä on oikeus eläketukeen sekä lain alkuperäisten että 1.10.2019 voimaan tulevien edel-

lytysten perusteella, hän voi saada eläketukea vain toisen mukaan. Molemmissa tapauksissa tuki 

on saman suuruinen. 

 



Näin haet eläketukea 

Kela lähettää viikolla 33 kirjeen ja hakemuslomakkeen niille henkilöille, joilla on Kelan tietojen mu-

kaan todennäköisesti oikeus eläketukeen. Hakemuslomake julkaistaan myös Kelan verkkosivuilla 

15.8. 

Jos et saa kirjettä, mutta arvioit, että sinulla olisi oikeus eläketukeen, voit täyttää ja tulostaa hake-

muslomakkeen Kelan verkkosivuilta ja postittaa sen Kelaan. Tuki voidaan myöntää takautuvasti 

enintään 6 kuukaudelta. 

Eläketuen saajalla on oikeus eläkkeensaajan asumistukeen, kansaneläkelain mukaiseen lapsikoro-

tukseen ja eläkettä saavan hoitotukeen, jos tukien muut edellytykset täyttyvät. 

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

Vapaa-aika tiedottaa: 

 



 

 


