


TERVETULOA SANKAREIDEN KUNTAAN

Etelä-Pohjanmaan Järviseudulla, suuren kraatteri-
järven itärannalla sijaitseva Vimpeli on tunnettu sisuk-
kaasta, yhteisöllisestä ja yritteliäästä asenteestaan. 
Sisukkuus ja yhteisöllisyys juontavat juurensa urheilu-
seura Vimpelin Vedosta, jonka eteen kuntalaiset ovat 
koko sydämellään tehneet töitä vuosikymmeniä.  
Yhteisöllisyys ja periksiantamattomuus on kuitenkin 
levittäytynyt meillä myös muille elämän osa-alueille. 
Kunnassamme ketään ei jätetä ja mahdoton tehdään 
mahdolliseksi.

Vimpelissä viihtyvät kaikenikäiset, sillä täällä  
kunta laisista pidetään hyvää huolta ja kaikki tarvitta-
vat palvelut löytyvät läheltä. Laadukkaat peruspalve-
lut päivähoidosta peruskoulutukseen ja terveyden-
huoltoon turvaavat kuntalaistemme terveyden ja 
hyvinvoinnin. Myös asumiseen ja rakentamiseen  
löytyy monia vaihtoehtoja: pidit sitten keskustan  
läheisyydestä, maaseudun rauhasta tai järvimaise-
masta, Vimpelissä pääset toteuttamaan oman  
asumisen unelmasi.



VIMPELI-SANAKIRJA

Väkitukko =  
Henkilö, joka on itsepäinen, pitää kiinni omasta 
tahdostaan ja on joskus jopa hieman vaikea

Vespotti =  Vesilätäkkö

Kallata =  Etsiä

Pikitie =  Asfalttitie

Jympsy =  Töyssy tai kumpu tiessä



Pienet ryhmäkoot sekä turvallinen ja viihtyisä ympäristö  
takaavat laadukkaan opetuksen lapsille ja nuorille. Vahva 
urheilu kulttuuri näkyy monipuolisissa harrastusmahdollisuuk-
sissa ja opetuksessa. Vimpelin lukio tarjoaa kattavan kurssi-
valikoiman sekä esports- ja palloilulinjat, jotka takaavat nuorille 
urheilijoille hyvät olosuhteet kasvaa ja kehittyä lajinsa parissa. 

Vimpelin vapaa-aikatoimi järjestää erilaisia vapaa-ajan kerho-
ja, tapahtumia ja harrastusmahdollisuuksia. Lähialueilta löytyy 
20 minuutin ajomatkan päästä mm. uimahalli, jäähalli, ylipaine-
halli ja golfkentät. Ikääntyvistä vimpeliläisistä huolen pitää mm. 
tehostetun palveluasumisen yksikkö Venla ja Väinö -koti sekä 
palvelutalo Hemilänranta.

PALVELUT JA HARRASTUKSET

Vimpelissä  
sijaitsee 

jopa 7 
uimarantaa!



MEILLÄ VOI  
HARRASTAA MM.

• Pesä- ja koripalloa
•  Melontaa, kalastusta ja uintia
•  Hiihtoa ja laskettelua
•  Ampuma- ja rullahiihtoa
•  Maastopyöräilyä
•  Patikointia
•  Frisbeegolfia
•  Yleisurheilua
•  Kuntosalia
•  Musiikkia, taidetta ja käsitöitä 



SUOMEN YRITTELIÄIN KUNTA

Olemme profiloituneet yrittäjäystävälliseksi kunnaksi, minkä eteen teemme jatkuvasti 
töitä tiiviissä yhteistyössä yrittäjien kanssa. Kokoluokassaan teollistunein kuntamme tarjoaa 
hyviä mahdollisuuksia ja tukea kaikenlaiselle yritystoiminnalle unohtamatta lähellä olevia 
naapurikuntien työskentelymahdollisuuksia. Yritysten toimintaa helpottavat kuntamme  
oivallinen sijainti pääväylien varrella sekä nykyaikaiset ja asiantuntevat yrityspalvelut.

Vimpelissä yrittäjyys perustuu teollisuuden pitkiin perinteisiin. Sota-aikana suurin osa  
Suomen armeijan käyttämistä suksista oli peräisin Vimpelin suksitehtaalta, kun taas  
nykyisin iso osa kotitalouksien käyttämistä alumiinitikkaista ja pientalojen katoista tuote-
taan Vimpelin tehtailla. Vimpeli tunnetaan myös pitkästä kalkinpolton historiasta ja  
kunnassamme sijaitsee edelleen käytössä oleva kalkkilouhos.



Suomen Pesäpallomuseon näyttelyssä pääsee näke-
mään eri joukkueiden peliasuja, -välineitä ja mitaleja 
vuosikymmenten ajoilta. Samassa pihapiirissä sijait-
sevalla Vimpelin Suksitehdasmuseolla voi tutustua 
mm. suksen valmistuksen monivaiheiseen ja tarkkaa 
käsityötä vaativaan prosessiin. 

Vimpelin pyöreä kirkko, Saarikenttä ja Lakeaharjun 
päältä avautuva näkymä kraatterijärvelle ovat erin-
omaisia vierailukohteita Vimpelissä. Tervareitti ja 
Savonjoki tarjoavat melonnasta, koskiseikkailuista ja 
kalastuksesta pitäville elämyksiä. 

NÄHTÄVÄÄ JA 
KOETTAVAA



Yhteiskoulu ja lukio

Teollisuusmäki

Suksitehdas- ja 
pesäpallomuseo

Saariken	ä
Alakoulu

Pyöreä kirkko

Terveyskeskus

Kokkola 1 h
Oulu 3,5 h

Lappajärvi 20 min  •  Kauhava 45 min
Pietarsaari 1 h

Alajärvi 20 min
Seinäjoki 1 h
Jyväskylä 2 h

Vaasa 2 h
Tampere 3 h

Savonjoki
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