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Vimpelissä on käynnistetty Suomen historian
 ainutlaatuisin tonttikampanja. 

Vimpelin kunnanjohtaja on lupautunut ostamaan jokaiselle
 kuntaan muuttavalle heidän tonttinsa. 

Rakennat vain siis talosi, 
Sami maksaa loput! 

#PIENIKUNTA-
MONTASANKARIA

#MAAILMAN-
ONNELLISINKUNTA

(Kampanja ei koske Jukkalan ja Sandbackan alueen tontteja)

Superpesiksen runkosarjan kotiottelut 2019
to 16.5.  ViVe–Kankaanpää  klo 18
su 19.5.  ViVe–Kitee klo 16
su 26.5.  ViVe–Hyvinkää kl–o 16
ke 29.5.  ViVe–Imatra klo 18
to 6.6.  ViVe–Kempele klo 18
su 16.6.  ViVe–Seinäjoki  klo 16
ke 19.6.  ViVe–Kouvola klo 18
ti 25.6.  ViVe–Alajärvi klo 18

to 4.7.  ViVe–Seinäjoki   klo 18
to 11.7.  ViVe–Kankaanpää  klo 18
su 14.7.  ViVe–Sotkamo  klo 16
su 21.7.  ViVe–Joensuu  klo 16
ti 30.7.  ViVe–Koskenkorva  klo 18
to 8.8.  ViVe–Pattijoki  klo 18
su 11.8.  ViVe–Siilinjärvi  klo 16
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Vimpelin Vedon toimistolla käy kauden käynnistyt-
tyä melkoinen kuhina. Keskeisellä paikalla sijaitse-
va konttori houkuttelee Veto-henkisiä tutustumaan 
fanituotevalikoimaan ja noutamaan ennakkoon ot-
telulippuja. Samalla tulee luonnollisesti päivitettyä 
viimeisimmät pesiskuulumiset.

–Toimisto on avoinna arkisin kello 9-17, mutta 
pelipäivinä ovet saattavat olla valmistelujen vuok-
si suljettuina, tähdentää toimistosihteeri Taina Var-
pula.

Ottelulippuja hamuavat löytävät tikettinsä myös 
seinän takaa Nelimarkan Leipomosta. Uutuutena 
tälle kaudelle on lanseerattu runkosarjan pelien 
ottelukohtaiset paikkaliput, joita voi tilata Lippu-
toimiston nettisivujen kautta.

–Nämä paikat koskevat pääkatsomon kuppi-is-
tuimia. Lipun ja paikan hinta on yhteensä 20 eu-
roa kappale. Opiskelijoita sekä eläkeläisiltä hinta 
on 15 euroa, selvittää toiminnanjohtaja Jukka-Pek-
ka Kujala.

Omalla nimikyltillä varustettuja vakiopaikkoja 
on Kujalan mukaan myyty tänä vuonna edelliskau-
sien malliin. Paikkoja on vielä saatavilla, ja niitä 
voi lunastaa itselleen läpi kauden.

Huomionosoituksia
Vedon 85-vuotisjuhlavuoden innoittamana seuran 
pesisjaosto on pohtinut mahdollisia uudistuksia 
ja parannuksia tulevan kesän ottelutapahtumiin.

–Tauolle on suunnitteilla mielenkiintoisia kiso-
ja, mutta niiden sisältö on jätetty vielä kytemään. 
Niin ikään ravintolapalveluita on tarkoitus kehit-
tää, ja tämän asian ympärille on koottu oma työ-
ryhmä, toiminnanjohtaja vihjaa.

Heinäkuun 14. päivänä pelattavassa juhlaotte-
lussa julkistetaan kaksi uutta pelaajaa Vedon Hall 
of Fameen. Tämä ainutlaatuinen huomionosoi-
tus annetaan niille entisille huippupelaajille, jot-
ka ovat vaikuttaneet merkittävästi Vedon pesispe-
rinteeseen ja tuoneet lajia tunnetuksi myös valta-
kunnan tasolla.

Vedon väki ei suostu paljastamaan pelimiesten 
nimiä, mutta kaksikko vakuuttaa, että kyseiset her-
rat ovat jääneet taatusti Veto-fanien sydämiin, ja 
ovat otteillaan ansainneet tunnustuksensa listalla 
jo komeilevien 14 nimen jatkeeksi.

–Tässä on yksi hyvä syy lisää saapua heinäkui-
seen juhlaotteluun Saarikentälle, vaikka vastaan 
asettuva Sotkamo kiinnostaa taatusti yleisöä jo si-
nällään, Taina Varpula kannustaa.

Haasteita ja hattuja
Tammikuun alussa käynnistynyt Vedon haasteke-
räys jatkuu vielä toukokuun loppuun saakka. Kerä-
ys on tuottanut tähän mennessä varsin mukavan 
summan seuran juniorityön tukemiseen.

–Keräykseen on osallistunut tähän mennessä 
useita satoja Vedon kannattajia. Jos ei vielä ole 
tullut haastetuksi, itsekin voi haastaa kolme ha-
luamaansa henkilöä mukaan. Toimistolta saa tä-
hän tarvittavat ohjeet, Kujala selvittää.

Vedon fanituotteita myydään viime vuosien 
malliin toimistolla, kentällä ja seuran kotisivujen 
kautta.  Valikoiman uutuuksia ovat juhlavuoden 
logolla somistetut T-paidat, termospullo sekä hel-
teistä kesää ennakoiva Veto-hattu. Fanituoteosas-
ton yhteistyökumppani jatkaa tuttuun tapaan Uni-
que Branding Oy.

Uutta pukinetta on luvassa myös kenttäravinto-
lamyyjille, jotka tunnistetaan tästä lähtien omista 
talkoopaidoistaan.

–Vedon talkooporukkaan mahtuu edelleen mu-
kaan, ja tekemistä löytyy varmasti kaikille haluk-
kaille, toimiston väki vakuuttaa.

Teksti ja kuvat: Eija Niemistö
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Vimpelin Veto tunnetaan halki Suomen. Erityises-
ti Veto tunnetaan intohimoisista faneistaan, jotka 
ovat luoneet Saarikentälle maineen yhtenä maam-
me suurista urheilupyhätöistä. Vedon brändiä on 
kehitetty viime vuosina määrätietoisesti, ja Vimpe-
lissä vallitseva yhteisöllisyys nivoutuu hyvin yhteen 
Vedon nykyisen brändin kanssa. ”Pieni kylä, mon-
ta sankaria” ei ole varmasti jäänyt keneltäkään nä-
kemättä tai kuulematta. Pääsarjatason pesäpallo- ja 
koripallojoukkueet ovat hienoja saavutuksia Vim-
pelin kokoiselta kylältä. Joukkueiden menestyksen 
taustalla myös Vimpelin lukio on ollut avainpelaa-
jan roolissa houkutellen samalla uusia kykyjä myös 
kunnan rajojen ulkopuolelta. 

Vedon Superpesis-joukkueen pelinjohtajana aloit-
ti viime kauden jälkeen Markku Hylkilä, joka on nos-
tanut joukkueeseen uusia, nuoria lupauksia. Kauden 
avausottelu pelattiin 9.5. Joensuussa, ja Saarikentäl-
lä Vetoa pääsee kannustamaan ensimmäisen kerran 
16.5., jolloin vastaan asettuu Kankaanpään Maila. 
Seuran 85-vuotisjuhlaottelu pelataan 14.7., kun vie-
raaksi Saarikentälle saadaan tuttu kiistakumppani 
Sotkamon Jymy. Toivotan kaikki tervetulleeksi seu-
raamaan jännittävää juhlaottelua!

Tänä vuonna Superpesis-sarjasta odotetaan ta-
saista kamppailua, minkä uskotaan pitävän myös 
runkosarjan osalta jännitystä yllä aina kevään en-
simmäisistä peleistä pudotuspelien kynnykselle 
saakka. Tämän toivotaan näkyvän myös kasvavi-
na katsojamäärinä. Saarikentän palvelutarjontaa 

pyritään parhaillaan uudistamaan, jotta kentälle 
saapuvia katsojia voitaisiin palvella pelien aikana, 
niitä ennen ja niiden jälkeen mahdollisimman hy-
vin. Seurajohto on avoin hyville ehdotuksille Saa-
rikenttää ja sen palveluita koskien. Haluan myös 
välittää kiitokseni omasta ja seuran puolesta kai-
kille seuraa tukeneille yrityksille ja yhteisöille sekä 
Vimpelin kunnalle.

Vimpelin Veto ei ole vain urheiluseura, se on ak-
tiivinen yhteisö. Vedolla on takanaan suuri määrä 
vapaaehtoisia, talkoolaisia, uusiutunut johtokun-
ta ja seurajaostot, tiivis faniryhmä sekä kannattajia 
ympäri Suomen. Parasta Vimpelin Vedossa on yh-
teisöllisyys, joka näkyy lujana tiimityöskentelynä 
yhteisen hyvän edistämiseksi niin pääsarjatasolla 
kuin juniorityössäkin. Suuret kiitokset jokaiselle Ve-
don toiminnassa mukana vuosien varrella olleelle ja 
tervetuloa mukaan myös uudet aktiivit!

Seurassa puhaltavat muutoksen tuulet, kun laji-
kirjo kasvaa Vedon omalla esports-joukkueella. Jouk-
kueeseen kuuluu viisi pelaajaa ympäri Suomen, ja se 
kilpailee CS:GO:n valtakunnallisessa pääsarjassa, Te-
lia Esports Seriesissä. Koripallonaiset jatkavat pelejä 
Korisliigassa, ja ensi kaudella myös koristytöt nouse-
vat mukaan alle 17-vuotiaiden SM-sarjaan. Vedossa 
kasvaa hyviä esikuvia nuoremmille sukupolville sekä 
seuran päälajeissa että niiden ulkopuolella. Vimpe-
lin Veto on saavuttanut vahvan näkyvyden medias-
sa viime vuosien aikana. Pidetään Veto siellä, missä 
sen paikka on – kärjessä!

Pidetään Veto siellä, 
missä sen paikka on – kärjessä!

Vetoa, vilskettä ja vipinää  

Superpesis-miehistöön kuuluva Perttu Olli kävi tutustumassa Veto-kuosisiin vaatteisiin.

Veto-hattu päässä kelpaa 
kannustaa kotona 
ja vieraissa.

 Jukka-Pekka Kujala ja Taina Varpula tietävät, että Veto on aina muodissa. 

Jari Lakaniemi
puheenjohtaja
Vimpelin Veto
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Vimpelin Superpesis-miehistö on saanut 
valmistautua kauteen uudessa komennos-
sa, Markku Hylkilän napattua vetovastuun 
joukkueesta. Pelinjohtajan mietteisiin ehti 
hiipiä viime kaudella suunnitelma pienestä 
pesispaussista, mutta yksi puhelu sai miehen 
muuttamaan nopeasti mieltään.

–Fiilikset olivat aika väsyneet, sillä taka-
na oli kaksi tosi raskasta kautta. Loppukesän 
aikana rupesin miettimään, pitäisikö ottaa 
happea lajista, mutta sitten ajatus muuttui 
nopeasti, kun Uusitalon Hannu soitti Vim-
pelistä, hän kertaa.

Vedon yhteydenotto sai Hylkilän lampun 
heti syttymään, ja päätös siirtyä Oulun riveis-
tä Vimpeliin tuli valmiiksi parissa viikossa.

–Toki asioita piti puntaroida monelta kantil-
ta perheenkin vuoksi, mutta motivaatio lähteä 
tänne oli valtavan suuri. Mikäli vaihtoehto ei 
olisi ollut tämänkaltainen, en olisi tähän hom-
maan ryhtynyt. Menestymisen mahdollisuus 
on minulle kaikista merkittävin tekijä, mitäpä 
tuota kiertelemään, Hylkilä selvittää.

Huippujoukkueen hyppysiinsä saanut vi-
uhkamies sanoo yllättyneensä iloisesti pyöreän 
kirkon pitäjässä vallitsevasta sinivalkoisesta 
elämänmenosta ja laadukkaasta seuratyöstä.

–En tiennyt Vimpeliin tullessani, minkä-
lainen ympäristö ja seura tämä on. Nyt kun 
puoli vuotta on kulunut, on vaikea nähdä, 
että sitten kun hommat täällä joskus loppu-
vat, niitä enää muualla hirveästi tekisin. On 
ollut mahtavaa olla mukana tässä yhteisös-
sä, jossa pienetkin asiat on hoidettu hyvin.

Iloa onnistumisista
Jos Vimpeli kokonaisuudessaan on onnistu-
nut herättämään pelinjohtajassa hyviä tun-
temuksia, sama ilmiö tapahtui aikanaan en-
simmäisessä kohtaamisessa pelaajien kanssa.

–Tiesin ennakkoon, että Vedon joukkue 
on täynnä huippu-urheilijoita, mutta silti se 
vähän yllätti, kuinka kovassa kunnossa he 
olivat. Se toi heti mukanaan mielenrauhan 
ja varmistuksen sille, että perusta on hyvällä 
mallilla. Kyllä Kivimäen Sami-Petteri on teh-
nyt valmennustiimeineen aivan mahtavaa 
työtä, joten en pyörää ole meinannutkaan 
lähteä keksimään uudelleen, Hylkilä kuvailee.

Pelinjohdon ja päävalmentajan vaihtu-
minen tuo joukkueeseen kuitenkin aina uu-
sia tuulia.

–Sami-Petterin kanssa meillä on taktisesti 
paljon samansuuntaisia ideoita, mutta on var-
masti myös eroavaisuuksia. Näitä pieniä, omia 
ajatuksiani olen pyrkinyt tuomaan mukaan 
peliin ja toimintaan oman persoonani ohella.

Hylkilän ohjenuorana on, että töitä teh-
dään tosissaan, mutta pilke silmäkulmassa.

–Uskon, että näistä loistavista yksilöistä on 

mahdollisuus saada irti vieläkin enemmän an-
tamalla jokaiselle sopivasti omaa tilaa tehdä 
asioita. Haluan, että pyrimme ennemmin 
nauttimaan suuresti onnistumisista kuin mu-
rehtimaan epäonnistumisia, hän tähdentää.

Hallista hopeaa
Hylkilän mukaan talvesta on jäänyt erin-
omainen maku joka sektorilla. Mitalisade 
sai jatkoa myös hallipeleissä tällä kertaa ho-
pean muodossa. 

–Viimeinen peli jäi tietysti vähän kaivele-
maan, sillä alusta lähtien ollaan puhuttu, että 
pelattiin mitä peliä tahansa, haluamme sen 
voittaa. Emme onnistuneet Joensuuta vastaan 
lähellekään sillä tavalla, mitä ottelu olisi vaa-
tinut, joten ansaitusti jäätiin hopealle. Haluan 
ajatella tämän kuitenkin positiivisuuden kaut-
ta: nyt eivät ainakaan selät suoristuneet, vaan 
kävi ihan päinvastoin, hän ynnää.

Vedon ringissä on ollut tällä kaudella mu-
kana 20 pelaajaa, joista 15 tai 16 tulee pe-
linjohtajan mukaan esiintymään Superissa 
tämän kesän kuluessa. 

–Sarja on nykyään niin raaka, että jos tulee 
loukkaantumisia tai tarvetta pelaajien kierrät-
tämiseen, on hyvä, että mahdollisimman mo-
ni mies on talvella päässyt pelaamaan ja on 
valmiina hyppäämään tarvittaessa mukaan.

Nuori energia jyllää
Sisäpelijärjestys on tuottanut pelinjohta-
jalle hivenen päänvaivaa, sillä jo muodos-
tunut selkeä visio mureni Teemu Isokedon 
loukkaantumisen myötä. Pelaajan olkapää-
vamma pitänee miehen poissa pelikentiltä 

vähintään runkosarjan loppuun saakka.
–”Minin” loukkaantuminen maaliskuun 

lopussa on ollut ainoa ryppy rakkaudessa, 
mutta tähänkin yritän suhtautua myöntei-
sesti. Vaikka valtakunnan kärkikolmikkoon 
kuuluva etenijä tipahtaa joukkueesta, antaa 
se nyt mahdollisuuden meidän nuorille, jot-
ka hänen rooliaan paikkaavat.

Isokedon saappaisiin, ja tämän johdosta 
automaattisesti vakiokokoonpanoon, hyp-
pää Ville Takala, jolle Hylkilä povaa erin-
omaista kautta niin sisällä kuin ulkona. Lä-
pimurtokesää viuhkamies ennustaa myös 
kopparina esiintyvälle Elmeri Anttilalle, jol-
le on luvassa isoa sisäpelivastuuta kotiutus-
osastolla. Vakiopaikan etukentältä ottaa Olli 
Heikkala, jonka osaamista tarvitaan suuresti 
myös mailan varressa.

–Minun vinkkelistäni meillä on erittäin 
nuorekas, energinen joukkue, johon tuo so-
pivan miksauksen Haapakosken ja Mäkelän 
edustamat vanhat jyrät. Joukossa on Kanalan 
ja Ruuskan kaltaisia valmiita valtakunnan 
huippuja, sekä todella nuorta draivia, joka ei 
ole vielä lähelläkään sitä, mihin omat rahkeet 
riittävät. 

–Poikkeuksellista tässä joukkueessa on 
se, että kaikkien urheilemiseen liittyvät aja-
tukset tulevat joukkueen kautta, eikä itsensä 
kautta. Tämä porukka on täynnä joukkuepe-
laajia, Hylkilä ylistää omiaan.

Lukkariosastoltakin kuuluu pelkästään 
hyviä uutisia. Loistavan Janne Heimosen 
ohella lautasen ääressä nähdään viime vuo-
den malliin myös Halsuan ”ihmepoika”.

–Tämä on kummankin toive. ”Hemppa” 

on halunnut, että hän saa välillä huilata ja 
treenata. Samalla luodaan pohjaa sille, et-
tä kun aikanaan Jannen huippulukkarin ura 
päättyy, soihdunkantaja on valmiina. Pert-
tu on lukkarina täysin Superpesis-tasoinen, 
joten meillä on varmasti muihin seuroihin 
verrattuna paras tilanne tällä puolella. Jan-
ne on siis edelleen ykkösmaestro, ja ”Pera” 
syöttää runkosarjassa 5-10 peliä, pelinjoh-
taja valottaa.

Lyöntivoimaa ja voitonnälkää
Alkaneen pesiskauden päämäärä on ollut Ve-
don miehistöllä kristallinkirkkaana mielessä 
syksyn ensitreeneistä lähtien.

–Me palaamme finaaleihin ja tavoittee-
namme on suomenmestaruus. Sen eteen tätä 
työtä ja toimintaa on rakennettu joka päivä.

Hylkilän mukaan sinivalkoiset siivittää 
maan ykköskokoonpanoksi pelaajien mo-
nipuolisuus mailan varressa sekä viimeisen 
päälle tilkitty ulkokenttä.

–Sisäpelissä olemme varmasti Suomen pa-
ras ja lyöntivoimaisin joukkue. Me voimme 
lyödä saman määrän juoksuja kuin aiem-
min, mutta ulkopelimme osalta ei ole tiedos-
sa hurlumheitä. Ulkopelin kehittäminen on 
ollut yksi kauden johtavista teemoistamme.

Oma merkityksensä on pelinjohtajan mu-
kaan myös henkisellä asetelmalla.

–Moni mies sanoi syksyllä henkilökoh-
taisissa palavereissa, että viime kaudesta jäi 
asioita hampaankoloon. Voitonnälkä ja ha-
lu pärjätä on joukkueessa kova. Kun emme 
pelkää epäonnistumisia, vaan toiminta ra-
kennetaan onnistumisten kautta, kentällä 
myös uskalletaan tehdä ja toimia. Näistä 
edellä mainituista asioista koostuu se, miksi 
olemme syksyllä valtakunnan paras joukkue.

Teksti: Eija Niemistö

Veto mestaruusjahtiin tosissaan, 
mutta pilke silmäkulmassa

Vedon Superpesis-miehet lähtevät kaivamaan kultaa Markku Hylkilän merkeillä. Kuva: Virpi Poikelin

mekot -20%

Kuka?

Nimi: Markku Hylkilä
Kasvattajaseura: Reisjärven Pilke
Saavutukset: 3 SM-kultaa, 1 SM-hopea
Itä-Lännet: 4 pelaajana, 1 pelinjohtajana
Urasta yleensä: Pelasi 15 kautta Superpesikses-
sä. (2000-2014). Toimi pelinjohtajana Oulun 
Lipossa kaudet 2015-2018.

Sanottua: ”Ensimmäistä kertaa on mukava 
mennä Saarikentälle, kun tietää kuuluvansa 
kotijoukkueeseen. Olen saanut kopparin paikalla 
aika monesti käydä joessa, mikä ei ole kovin 
miellyttävää. Huolehditaan, että pidetään paikka 
vastustajille vähintään yhtä vaikeana, mitä se on 
aiemminkin ollut.”

Muuta: Velipoika Mikko nähdään Vedon Super-
pesis-joukkueen katsomovalmentajana.
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Vimpelin Vedon 
Superpesis-miehistö 2019

Jere Saukko

26-vuotias Jere Saukko on 
Ankkureiden kasvatti. ”Jarin” 
mieluisin vieraskenttä löytyy-
kin entisiltä kotikonnuiltaan. 
Laskettelua ja frisbeegolfia 
harrastava insinööri pysäyttää 
pallot polttolinjassa. Sisäpelis-
sä hänet tunnetaan etenijän 
tehtävistään.  Nähdään kesäl-
lä Saarikentällä!, kuuluvat Je-
ren terveiset Veto-henkisille.

Janne Heimonen

Vedon lukkari Janne Heimo-
nen viettää kesällä 26-vuotis- 
synttäreitään. Täytemiehek-
si sisäpelissä itsensä nimeävä 
”Heimo”on Vimpelin omia 
kasvatteja. Sairaanhoitajana 
työskentelevän ”Hempan” 
harrastuslistalta löytyvät Net-
flix, koiran kanssa ulkoilu se-
kä hyvä ruoka. Jannen mielui-
simmat vieraspelireissut koh-
distuvat Alajärvelle ja Seinäjo-
elle, koska niihin on lyhyim-
mät matkat. Toivotaan lämmintä kesää ja yleisöä katsomoon!, 
hän huikkaa kannattajajoukoille.

Mikko Kanala

Halsuan kasvatti Mikko Kan-
ala esiintyy joukkueessa polt-
tajan ja vaihtajan rooleissa. 
Vieraspelikamppailut ”Kanis” 
käy mieluiten Sotkamon Hiu-
kassa. 27 vuotta täyttävä pe-
säpalloilija/valmentaja har-
rastaa vapaa-aikanaan fris-
beegolfia.

Perttu Ruuska

Joukkueen kotiuttajaosas-
toon kuuluva Perttu Ruuska 
viihtyy ulkokentällä lautasen 
ääressä. 18-vuotiaan opiske-
lijan harrastuksiin kuuluvat 
frisbeegolf ja penkkiurheilu. 
Sotkamon pelireissuista pitä-
vä ”Pera” on saanut pesisop-
pinsa Halsualla. Lupaamme 
pelata sellaista pesistä, et-
tä Saarikentällä viihtyy. Siis 
kaikki Saareen, nähdään siel-
lä!, hän lähettää terveisensä 
Vimpelin kannattajille.

Joonas Suominen

Seinäjoen pelireissuista syt-
tyvä Joonas Suominen on 
saanut pesisoppinsa Halsual-
la. Etenijäjokeri on ammatil-
taan koulutettu hieroja ja hän 
opiskelee myös fysioterapeu-
tiksi. 24-vuotias ”Jone” viih-
tyy vapaalla pallopelien ja fris-
beegolfin parissa. Nähdään 
Saarikentällä!, hän tervehtii 
Veto-faneja.

Sami Haapakoski

Vaihtajana ja linjapelaajana 
tutuksi tullut Sami Haapa-
koski on ammatiltaan yrittä-
jä. Ylivieskan Kuulan kasvatilla 
on ikää 37 vuotta. ”Siggen” 
harrastuksiin kuuluvat pallo-
pelit. Hänen mielestään mu-
kavin vieraspelikohde löytyy 
naapurista, Kitron stadionilta.

Aleksi Rantala

”Rantsuna” tunnettu Aleksi 
Rantala nauttii pelaamisesta 
Pattijoen Rännärillä. 19-vuo-
tiaan liikuntaneuvojan kas-
vattajaseura on Veteli Pesis. 
Vaihtajana ja etenijänä esiin-
tyvän pelaajan ulkopelipaik-
ka löytyy etukentältä. Aleksi 
harrastaa jääkiekkoa ja pallo-
pelejä. Kaikki peliin!, hän hu-
huilee vetolaisille.

Perttu Olli

Vedon kasvatti Perttu Olli 
häärää ulkokentällä linjassa 
ja hoitaa sisäpelissä vaihtajan 
ja etenijän tehtäviä. Vimpelin 
lukiossa opiskelevalla ”Peral-
la” on ikää 16 vuotta. Kan-
nuksen vierailuista pitävä pe-
laaja viihtyy penkkiurheilun ja 
biljardin parissa. 13. pelaaja 
on se tärkein!, muistuttaa 
Perttu kotiyleisöä.

Janne Mäkelä 

Vedon kasvatti Janne Mäkelä 
tunnetaan joukkueen lyöjäjo-
kerina. Ikää ”Mäksällä” on 37 
vuotta. Mieluisimmaksi vie-
raspelikentäksi Janne mainit-
see Sotkamon Hiukan. Kesäl-
lä nähään!, hän lähettää ter-
veisensä.

Matias Rinta-aho

Siepparin paikalla pelaava Ma-
tias Rinta-aho on ammatiltaan 
metallimies. Kotiuttajana kun-
nostautunut ”Maasturi” suun-
taa vapaa-aikanaan kalastamaan 
ja metsästämään. Vedon omal-
la kasvatilla on ikää 26 vuotta. 
Matias suuntaa vieraspeleihin 
mieluiten Sotkamoon. Kaikki 
kentälle kannustamaan ja pi-
tämään ääntä!, lähtee hänen 
toiveensa yleisön suuntaan.

Mikko Vihriälä

Kopparin ja etenijän tehtävis-
sä esiintyvä Mikko Vihriälä on 
Vedon omia pelaajia. Pallope-
lien parissa viihtyvä opiskeli-
ja kantaa myös nimeä ”Veh-
riälä”. 18-vuotiaan urheilijan 
ykköskohde vieraskentistä on 
Sotkamon Hiukka. Tervetuloa 
seuraamaan huippupesistä 
Saarikentälle!, kuuluu Mikon 
kutsu kannattajille.

Severi Lassila

Severi Lassila pysäyttää pallot 
ulkokentällä linjassa. Sisäpelis-
sä hän sanoo olevansa Heimo-
sen mailan lämmittäjä. ”Sep-
po” harrastaa salibandya ja 
frisbeegolfia. Vedon kasvatin 
mieleen ovat vieraspelit Seinä-
joen pesisstadionilla. 26-vuo-
tiaan ”Setin” arki kuluu opis-
kelujen parissa. Pelipäivä on 
juhlapäivä!, hän muistuttaa 
sinivalkoista väkeä.

Ville Takala

Ville Takalan pelipaikka löytyy 
ulkokentältä polttolinjasta. Si-
sällä etenijän ja vaihtajan teh-
tävissä nähtävä pelaaja suun-
taa mieluiten vieraspelimat-
kalle Sotkamoon. 21-vuotias 
opiskelija on Veteli Pesiksen 
kasvatteja. ”Ylipitkäksi” nimet-
ty vetolainen viihtyy vapaa-ai-
kanaan penkkiurheilun parissa. 
Kaikki joukolla Saarikentälle!, 
Ville tervehtii kotiyleisöä.

Elmeri Anttila

Elmeri Anttila on saanut pe-
sisoppinsa Vimpelin Vedossa. 
Kopparin tontilla viihtyvä ur-
heilija harrastaa vapaa-aika-
naan kaikenlaisia pallopelejä. 
19-vuotias opiskelija on par-
haimmillaan mailan varres-
sa vaihtajana ja kotiuttajana. 
”Elmusta” mukavin vieraspe-
likenttä on Sotkamon Hiuk-
ka. Jatkakaa samaan mal-
liin!, palloilija kannustaa ko-
tiyleisöä.

Teemu Isoketo

Kalastusta ja pallopelejä har-
rastava Teemu Isoketo sa-
noo esiintyvänsä joukkueessa 
mentorin roolissa. Vedon kas-
vatilla on ikää kolmenkympin 
pintaan. Projekti-insinöörinä 
työskentelevä ”Mini” mainit-
see mieluisimmaksi vieraspe-
lipaikaksi Alajärven. Toivotaan 
lämmintä kesää ja paljon 
kannustajia Saarikentälle!, 
kuuluvat Teemun terveiset.
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 Viljo Sillanpää

Ankkureissa lajin pariin pää-
tynyt Viljo Sillanpää on iäl-
tään 25 vuotta. Kopparin ja 
etenijän tehtävät hallitseva 
sähköasentaja harrastaa va-
paa-aikanaan pallopelejä. 
Vierasotteluun ”Veijo” suun-
taa mieluiten entiselle koti-
kentälleen, Kitron stadionille. 
Kotiyleisön tuki luo lisävirtaa! 
Nähdään Saarikentällä!, uu-
si vetolainen tervehtii sinival-
koista katsojakuntaa.

Timo Hanhisalo 

Halsuan kasvatti Timo Hanhi-
salo on ammatiltaan raken-
nusmies. Seinäjoen vieraspe-
leistä syttyvä ”Tirsa” harrastaa 
metsästystä ja kalastusta. Tä-
nä vuonna 26 vuotta täyttä-
vä pelaaja tilkitsee ulkona etu-
kenttää ja tekee sisällä vähän 
kaikenlaista. Katsomot täy-
teen kesällä!, kannustaa Ti-
mo kotiyleisöä.

Olli Heikkala

Pesistä harrastava Olli Heik-
kala on saanut pesisoppinsa 
Vetelissä. 23-vuotiaan raken-
nusinsinöörin ulkopelipaikka 
löytyy etukentältä. Sisäpelissä 
hänet nähdään etenijän roo-
lissa. Ollin vieraspelien suosik-
kikohde on Hiukka. Törinää 
tötteröön!, ”Olpo” innostaa 
saaren yleisöä.

Antti Kortteenperä

Kouvolaan mielellään mat-
kaava Antti Kortteenperä on 
Veteli Pesiksen kasvattama. 
”Kortteri”, ”Ana” ja monel-
la muullakin nimellä tunnet-
tu pelaaja on iältään 19-vuo-
tias. Linjapelaajana ja vaihta-
jana esiintyvä Antti harrastaa 
pallopelejä. Fanien tukea tar-
vitaan kesällä!, hän muistut-
taa kannattajia.

Eetu Isohanni

Kopparina ja vaihtajana pe-
laava Eetu Isohanni on am-
matiltaan yhdistelmäajoneu-
vonkuljettaja. Frisbeegolfin 
ja salibandyn parissa viihtyvä 
18-vuotias ”Edu” on omim-
millaan kopparin ja vaihta-
jan rooleissa. Kannuksen kas-
vatin mieleen ovat erityisesti 
Suvannon pesäpallokentälle 
suuntautuvat vieraspelireis-
sut.

Markku Hylkilä

Pelinjohtaja Markku Hylkilä täyt-
ti keväällä pyöreät 40 vuotta. 
CeeChar -nimisessä yritykses-
sä toimitusjohtajana ja yrittäjä-
nä toimiva ”Hylsy” on Reisjär-
ven Pilkkeen kasvatti. Squashia 
ja kuntosalia harrastava veto-
lainen nimeää mieluisimmak-
si vieraskentäksi Sarkkirannan. 
Kovasti ja tosissaan mennään, 
mutta pilke silmäkulmassa. Saa-
rikenttä on vaikein paikka vie-
rasjoukkueille pelata, tehdään 
siitä yhdessä tänä kesänä vielä piirun verran vaikeampi, viuhka-
mies innostaa joukkueen kannattajia.

Pasi Tyynelä 

Maila-Jusseissa pesisoppinsa 
ammentanut Pasi Tyynelä te-
kee työkseen sairaanhoitajan 
ja urheiluhierojan hommia. 
45-vuotias kakkospelinjohtaja 
tykkää eniten Kankaanpään 
vieraspelireissuista. ”Reban” 
harrastuksiin lukeutuvat kau-
kalopallo, rackettball ja ulkoilu. 
Nähdään saaressa!, hän huu-
telee Vedon kannatusjoukoille.

Kari Kleemola     

Herra 47 eli Kari Kleemola on 
Vedon kasvatteja. ”Kankean” 
ulkopeli- ja sisäpelipaikat löy-
tyvät katsomosta. Sähköasen-
tajan ja valmentajan pätevyy-
det omaava Kari harrastaa 
metsästystä. Vieraspelipaik-
kojen kunkku on hänen mie-
lestään Sotsi.     

 

Mikko Hylkilä

Kouvolan pelimatkoista pitävä 
Mikko Hylkilä on Reisjärven Pilk-
keen kasvattama. 37-vuotiaan 
katsomovalmentajan toimen-
kuvaan kuuluu myös vastusta-
jien analysointi. Uusi vetolainen 
työskentelee tuotannon esimie-
henä Unico Finland -nimisessä 
yrityksessä. ”Miken” vapaa-ai-
ka menee kolmen pojan kans-
sa touhuillessa. Tervetuloa naut-
timaan uudistuneen joukkueen 
esityksistä. Pidetään huoli, että 
Saarikenttä on ylivoimaisesti vaikein paikka vieraille edelleen, hän 
tervehtii Veto-faneja.

Heikki Seppä

Hyvinkään pelimatkoista pitä-
vä Heikki Seppä on originaa-
li vetolainen. Eläkeläisen päi-
viä viettävä ”HeSe” on iältään 
vanha. Joukkueenjohtajan 
ajanvietteisiin kuuluvat lento-
pallo ja motoristin harrasteet. 
Kannustetaan joukkueen uu-
det juniorit huippusuorituk-
siin!, kuuluu Heikin toive ko-
tiyleisölle.

Jarmo Mäkinen

Golfia, bridgeä ja hiihtoa har-
rastava Jarmo Mäkinen toimii 
Vedon huoltajana. 65-vuoti-
aan eläkeläisen mieleen ovat 
vieraspelimatkat Alajärvelle. 
”Jarkko” on Vimpelin Vedon 
kasvattama. Kaikki porukalla 
kannustamaan uudistunutta 
joukkuetta!, hän heittää terkut 
saaren yleisölle.

Tekstit: Eija Niemistö
Joukkueen edustuskuvat: Pirkka-Pekka Ylisuutari

Veto mukaan 
esportsiin

Vimpelin Veto julkisti huhtikuun loppupuolella seuran 
väreissä ja Veto-nimellä pelaavan elektronisen urheilun 
joukkueensa. Veto selvitti tiensä Counter-Strike: Global 
Offensive -ammuntapelin eli CSGO:n uuteen kotimai-
seen pääsarjaan. Telia Esport Seriesin (TES) nettikarsin-
toihin osallistui 200 joukkuetta ja kahdeksan parasta pe-
laa pääsarjassa.

Vedossa pelaavat Panu ”p12” Schutschkoff, Lauri ”Lar-
dek” Ala-Outinen, Tommi ”Hookin” Saarinen, Valtteri 
”Lehtori” Pynnönen ja Aleksi ”Albert” Järvinen. Joukku-
een taustalla toimivat e-urheilusta vankkaa kokemusta 
keränneet, joukkueen viestinnästä ja markkinoinnista 
vastaava Mikko Kalijärvi ja manageri Christian Joutsen-
vuori.

Joukkueen jäsenet ovat motivoituneita ja menestyk-
senhaluisia. Uudessa sarjassa he haastavat kärkikolmik-
koa. Viisikko on pelannut yhdessä vuoden alusta lähtien. 
TES:n lisäksi Veto on pelannut kansainvälistä ESEA-sarjaa 
ja Finnish Esports League -sarjan karsintaa.

Vedossa tiedostetaan esportsin suosio ja sen tuomat 
mahdollisuudet.

–19–27-vuotiaiden keskuudessa esportsia seurataan 
enemmän kuin jääkiekkoa. Suomen kärkiseurana mei-
dän on oltava hereillä ja seurattava kehitystä. Vedon 
esports-joukkueen some-näkyvyys tulee olemaan valtava. 
Tätä kautta Veto saa näkyvyyttä ja uusia sponsoreita ko-
ko seuralle, uskoo seuran puheenjohtaja Jari Lakaniemi.

TES-sarjaa voi seurata televisiosta Sub-kanavalla sekä 
mtv-palvelusta eli entisestä Katsomosta.

Teksti ja kuva: Virpi Poikelin

Vedon elektronisen urheilun joukkueen muodostavat Panu ”p12” 
Schutschkoff (alh. vas.), Lauri ”Lardek” Ala-Outinen, Valtteri 
”Lehtori” Pynnönen, Aleksi ”Albert” Järvinen, Christian Joutsen-
vuori (ylh. vas.), Mikko Kalijärvi ja Tommi ”Hookin” Saarinen.
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Vedon uusi vahvistus, Viljo Sillanpää, on jo 
varsin tuttu pelimies Saarikentän kotiyleisöl-
le. Ankkureiden kasvatti esiintyi Vimpelin 
B- ja A-poikien joukkueissa neljän kauden 
ajan, joten sujahtaminen sinivalkoisten ko-
koonpanoon on sujunut pelaajan mukaan 
oikein vaivattomasti.

–Vastaanotto on ollut hyvä, ja hommaan 
on päässyt helposti kiinni, sillä joukkueessa 
on paljon tuttuja pelikavereita takavuosilta, 
hän tuumaa.

Sillanpään sopimus oli Ankkureiden kans-
sa katkolla viime kesän päätteeksi, joten Ve-
dolta tullut syksyinen yhteydenotto oli suu-
resti miehen mieleen.

–Ei tarvinnut kyllä miettiä päätöstä, kun 
kyse on Vedon kaltaisesta huippuseurasta. 
Kiinnostukseni heräsi heti ja valinta oli help-
po tehdä.

Joensuussakin piipahdettu
Sillanpää muistelee päätyneensä pesäpallon 
pariin noin kuusivuotiaana. 

–Pesis on ollut aina Alajärvellä keskiössä, 
ja oikeastaan kaikki omanikäiseni ovat pe-
lanneet. Kavereiden mukana ajauduin itse-
kin lajia harrastamaan, hän kertaa.

Urheilijan varhaiset junnuvuodet kului-
vat Ankkureiden väreissä, ja edellä mainitut 
poikien Superpesis-kaudet Vedossa. Viimei-
seen A-poikakauteen sisältyy myös kuukau-
den vuokrapesti Joensuun Mailan riveissä.

–Joensuulla oli loukkaantumishuolia, jo-
ten minut ja Kuuselan Toni vuokrattiin Ve-
dosta apuihin. Muutama Superin peli siellä 
tuli pelattua.

2013 syksyl lä  Si l lanpää palasi 

kasvattajaseuraansa ja iski siellä miesten 
Superia viimeiset viisi kautta. Vedon kans-
sa allekirjoitettu sopimus on kaksivuotinen.

Koppariksi kasvanut
Kauteen valmistautuminen on sujunut Sil-
lanpäältä hyvin ilman loukkaantumisia ja 
sairasteluja.

–Kehittymisen kannalta on tärkeää, että 
tekemiseen ei tule isompia taukoja. Talvit-
reeni on ollut laadukasta ja tuntunut kaikin 

puolin hyvältä.
Sillanpään ulkopelipaikka on löytynyt 

kopparin tontilta B-poikaikäisestä saakka. 
–Onhan se haastava paikka pelata, mutta 

tykkään siitä kovasti. Heittokäden on oltava 
hyvässä tikissä, että palot saa tehtyä.

Koppariparikseen Sillanpää saa tälle kesäl-
le Elmeri Anttilan, jonka kanssa on haettu 
talven aikana yhteistä säveltä. 

–Touhu alkaa olla nyt aika lailla mallil-
laan. Elmerin kanssa vaihdellaan paikkoja 

aina tilanteen mukaan eli ihan joka tilan-
netta en pelaa kakkos- tai kolmospuolella. 

Asettuminen Henri Puputin jalanjälkiin 
ei uutta vetolaista hirvitä.

–Henri on Suomen parhaimpia koppa-
reita, mutta yritetään täyttää hänen saap-
paansa niin hyvin kuin mahdollista, Sillan-
pää toteaa.

Sisäpeliin naapurin kasvatti tuo muka-
naan yhden nopean jalkaparin lisää.

–Etenijän rooli on ollut oikeastaan aina 
päätehtäväni, mutta on siinä toki vielä ke-
hitettävää. Pelkkä nopeus ei tee hyvää eteni-
jää, vaan pesiltä lähtöjen sun muiden kärk-
kymisten pitää olla hallussa, hän selvittää.

Mestaruus mielessä
Vedon junnuvuosinaan kullan ja kolme ho-
peaa saalistanut pesäpalloilija lähtee tavoit-
telemaan ensimmäistä miesten mitalia luot-
tavaisin ja päättäväisin mielin.

–Toivottavasti saadaan se, mikä on tavoit-
teeksi asetettu, eli mestaruus. Kaudesta tulee 
varmasti mielenkiintoinen, sillä muutoksia 
on tapahtunut lähes jokaisessa joukkueessa. 
Omalta kohdaltani lähden hakemaan urani 
parasta kautta. Se on mielestäni aika kova 
haaste. Toivon myös pysyväni ehjänä ja ter-
veenä koko kesän.

Seinäjoella asuva sähköasentaja uskoo jat-
kavansa lajin parissa niin kauan kuin tou-
husta nauttii. 

–Sitten kun lopettaminen tulee aikanaan 
ajankohtaiseksi, jättää se varmasti jonkin-
laisen aukon elämään, 25-vuotias urheilija 
pohtii.

Teksti: Eija Niemistö

Sillanpäästä sinivalkoinen

Viljo Sillanpäällä alkaa kuudes kausi miesten Superpesiksessä. Kuva: Virpi Poikelin

-ajatsimo niknapsuusO
nojlap taas atseduukkaisa  

 .neekra aoli aj äytöyh
 .iskaakkaisa-ajatsimo elut aj utsutuT

 sakaisa-ajatsimo/fi.po

Vimpelin lukion ja Vedon 
yhteispeli pitkäaikaista 

Vimpelin lukion pesäpallolinjalla on opis-
keltu jo kuudentoista vuoden ajan.  Vuo-
desta 2003 alkaen linjalla on opiskellut 
useita Superpesiksen pelaajia, kuten Ju-
ho Ammesmäki, Elmeri Anttila, Janne 
Heimonen, Jutta Herrala, Teemu Isoke-
to, Mikko Kanala, Kari Kellokoski, Severi 
Lassila, Taneli Lassila, Aleksandra Latvala, 
Karoliina Luoma-aho, Janina Männikkö, 
Perttu Olli, Emmi Peltola, Emmi Pippo-
la (o.s. Liikala), Perttu Ruuska, Nella So-
va, Joonas Suominen, Emmi Vehka-aho 
ja Mikko Vihriälä.

Koripallolinja on tullut mukaan hie-
man myöhemmin Vimpelin Vedon me-
nestyksen myötä. Linjalla ovat opiskelleet 
mm. seuraavat Korisliigan pelaajat: An-
ni Kujala, Riikka Kujala, Ulriikka Latvala, 
Aleksandra Latvala, Karoliina Luoma-aho, 
Ulriikka Nuolikoski, Miina Niemitalo, Ja-
nina Nygård, Anna Peltola, Petra Pritti-
nen, Ninni Salmi, Taru Timo, Tuulia Ti-
mo, Emmi Vehka-aho, Lotta Vehka-aho 
ja Oona Ylinen.

Vimpelin lukion palloilulinjan opiske-
lijat ovat lähtöisin ympäri Suomea. Lin-
jan toiminta on sijoitettu aikataulullisesti 
koulupäivän sisälle. Kolmena päivänä vii-
kossa harjoitellaan kaksoistuntien aikaan 
siten, että on olemassa aamu-, keski- ja il-
tapäivän harjoituksia. 

Viimeisimmät vuodet linjan harjoit-
telusta ovat vastanneet pesisuransa pari 
vuotta sitten lopettanut opettaja Mikko 
Rantalahti ja Korisliigan valmentaja, lii-
kunnanopettaja Jarkko Havu. Linjan har-
joituksia vetää myös Mikko Kanala, jo-
ka toimii Vimpelin Vedossa junioreiden 

yksilöohjaajana. 
Iltaisin opiskelijat harjoittelevat Ve-

don harjoitusringeissä pesäpallossa mm. 
Kari Kleemolan ja Markku Lassilan sekä 
koripallossa Havun ja Jukka-Pekka Kuja-
lan johdolla. Lisäksi pesiksessä Veteli Pe-
sis, Halsuan Toivo ja Lappajärven Veikot 
antavat oman panoksensa seurojen väli-
seen yhteistyöhön.

Henkilökohtaista hyvinvoin-
tipalvelua
Vimpelin lukiossa voi suorittaa 18 eri lii-
kuntakurssia. Uusimpana kurssina on tar-
jolla liikunta ja teknologia -kurssi, jonka 
tavoitteena on hyödyntää teknologiaa eri 
muodoissa liikkumisen yhteydessä. 

Vimpelin lukio on sopinut yhteistyös-
tä myös Fibrux Oy:n kanssa, joka tuottaa 
Mpower-lihasaktivaatiomittareita. Mitta-
reilla voidaan muun muassa todentaa, et-
tä tehdyt lihasharjoitusten liikeradat ke-
hittävät juuri oikeaa haluttua lihasta, sillä 
pienelläkin liikeratamuutoksella on vai-
kutusta asiaan.

Vimpelin lukio on mukana valtakun-
nan ensimmäisten toisen asteen oppilai-
tosten joukossa, jotka osallistuvat valta-
kunnalliseen Liikkuva opiskelu -hankkee-
seen.  Ensimmäiset hankkeet ovat lähte-
neet käyntiin syksyllä 2017. Hanke näkyy 
koulun arjessa monin tavoin niin lyhyi-
nä liikunnallisina hetkinä kuin erilaisi-
na tempauksina. Tähän on liitetty myös 
personal trainerin palvelut, joita jokainen 
lukiolainen voi hyödyntää oman hyvin-
voinnin edistämiseksi.

Marko Timo
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Pallo on pyöreä. Tämä asia tuli harvinaisen 
selväksi miesten Superpesiksen viime syksyn 
välierissä, jotka hurmiossa pelannut Joensuu 
vei nimiinsä suoraan kolmessa kohtaamises-
sa. Hallitseva mestari, Vimpelin Veto, joutui 
tyytyä tällä kertaa kamppailuun himmeim-
mästä mitalista.

–Kaikki kunnia Joensuulle, me oltiin huo-
nompia. Viimeisen välieräpelin jälkeen oli 
kyllä melkoinen ketutus päällä. Muutama 
päivä meni miettiessä ja ihmetellessä, et-
tä mitäs nyt. Sitten kun saatiin Sotkamo 
pronssipeleihin vastaan, niin jostain se ilo 
kaivettiin. Tiesimme, että moni oli joukku-
eesta lähdössä, joten halusimme pelata eten-
kin heille.

Näin kertaa viime syksyn tunnelmia Se-
veri Lassila, joka vakuuttaa, että ajan myö-
tä pronssikin on ruvennut näyttämään kirk-
kaammalta. Panoksena oli kuitenkin jom-
mankumman joukkueen mitaliputken jat-
kuminen.

–Sotkamossa oli paikalla paljon Vedon fa-
neja. En usko, että kovin monesta seurasta 
olisi lähdetty näin isolla porukalla pronssipe-
liin, Lassila kiittelee innokasta tukijoukkoa.

Kenestä taistelupari?
Valtaosa pesisväestä oli viime kauden päät-
teeksi sitä mieltä, että lajille teki hyvää, kun 
loppuottelupari vaihtui. Veto ja Sotkamo eh-
tivät mitellä mestaruudesta peräti seitsemänä 
peräkkäisenä vuotena.

Veto-leirissä uuteen kesään on valmistau-
duttu mielessä vain yksi ajatus: syksyllä si-
nivalkoiset tekevät paluun sinne, minne he 
kuuluvat.

–Nyt kun joukkueet ovat tälle kaudelle 
tasoittuneet, on vähän vaikea sanoa, kuka 
siellä finaalissa meidän kaverina pelaa, Las-
sila pohdiskelee ja lisää oman veikkauksensa.

–Ehkä Joensuuhun kuitenkin täytyy kal-
listua.

Pohjalaiskokoonpanoista kovimman vas-
tuksen Vimpelille ja muille kärkiporukoille 
tulee �Seven� mukaan antamaan Seinäjoen 
JymyJussit. Mustan hevosen roolissa vetolai-
nen näkisi mielellään naapuriseura Ankkurit.

–Näin saisimme väriä paikalliskamppai-
luihin. Alajärvellä on meidän tavoin nuori 
joukkue, samoin Koskenkorvalla, jossa on 
mukana hyviä yksilöitä.

Lisävirtaa junnuista
Severi Lassila otti paikan Vimpelin Superpe-
sis-joukkueen vakiokokoonpanosta kesken 
kautta 2012 Mikko Kanalan loukkaannuttua. 

Vuosien saatossa hän on noussut joukkueen 
ulkopelin johtohahmoksi ja kiistatta Suo-
men linjapelaajien eliittiin terävällä peliä-
lyllään ja varmuudellaan.

–Motivaatio harjoitteluun on ollut aina 
kohdillaan, ja sitä kautta äly on kehittynyt. 
Tunnustusta on annettava myös Kleemolan 
Karille, joka on ollut isossa osassa omalla 
urallani, hän toteaa.

Tälle kaudelle tapahtuneet joukkueen ja 
pelinjohdon muutokset Lassila on ottanut 
hyvillä mielin vastaan.

–Jossain vaiheessa tämänkin oli eteen tul-
tava, enkä koe sitä huonona asiana. Uudet 
tuulet ovat aina tervetulleita, ja varsinkin 
junnut ovat tuntuneet tuovan lisävirtaa. 

Mielestäni saimme hyviä pelaajia hyvien 
pelaajien tilalle. 

Uutta viuhkamiestä vetolainen luonneh-
tii rauhalliseksi ja porukkaan mainiosti so-
pivaksi.

–Hylkilä tietää paljon asioista ja vaatimus-
taso on korkealla. Semmoinen erityisen hyvä 
puoli ”Hylsyssä” on, että jos virheitä tulee, 
hän ajattelee, että antaa tulla vaan. Kukaan 
ei ole täydellinen.

Keppostelua
Joukkueen kapteenistoon äänestetty urheilija 
pitää luottamuksen osoitusta kunnia-asiana.

–Onhan tässä muutama vuosi jo tullut ol-
tua mukana. Olen yrittänyt aina näyttää esi-
merkkiä nuoremmille pelaajille, mutta nyt 
varmaan olen ruvennut saamaan enemmän 
suutakin auki, hiljattain 26 vuotta täyttänyt 
urheilija pohtii.

Ikänsä puolesta Lassilalle ei ehkä ihan en-
simmäisenä tulisi mieleen sovittaa isähah-
mon viittaa, mutta ei hän ajatusta tyrmää-
kään. 

–Porukasta löytyy toki monia muitakin 
vastuunkantajia. Toisaalta nuoret kaverit 
tuntuvat mielestäni tosi kypsiltä. Ajatellaan 
nyt vaikka Ruuskan Perttua, jota pidän itse 
kuitenkin vielä junnuna.

Esimerkillisilläkin kavereilla on silti oi-
keus tehdä kepposia. �Seven� harmiksi vain 
niiden pääkohde, huippupesisuransa lopet-
tanut Tuomo Lönnmark, on nyt ulkona näis-
tä touhuista. Uusi uhri on valikoitunut niin 
ikään joukkueen kokeneimmasta kaartista.

–”Sigelle” on tullut tehtyä pikkuisen jek-
kuja, mutta ei niin pahasti kuin Lönnille. Ja 
Lönnin kanssa niitä kyllä tehtiin puolin ja 
toisin, hän tähdentää.

Teksti: Eija Niemistö

Lassila valmiina kullanhuuhdontaan

Severi Lassila lähtee jahtaamaan kolmatta suomenmestaruuttaan miesten Superpesiksessä. Kuva: Virpi 
Poikelin.

toimintaa
neuvontaa 
rahoitusta

alueen parhaaksialueen parhaaksi

Kaikki rakennus- ja remonttityöt
 

RAKENNUS & REMONTOINTI
SEPPO LATVALA

Ota yhteyttä ja kysy tarjous:
040 5323 966 / rakesepe@gmail.com

Kirsi Mikola
040 565 3411
Vähtärintie 1 A 3, 
62800 VIMPELI

Parturi-Kampaamo Kirsi

RAHTIROLLO

Puusepänkuja 1, 62800 VIMPELI
06 565 2420, 0400 566 369
Fax 06 565 2421

KOTIMAAN JA BALTIAN KULJETUKSET

Sarjat: Myl, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 N yl, 40, 50, 
M/N Kunto. Käv. ja Pyör. M/N Kunto.
Os.maks.: Kilpasarjat 12€ (jk 10€) kunto 10 € (jk 8€), 
Pyöräilijät / kävelijät 5€ (jk 4€) 
Ilmoit.ennakkoon 044-4659490, 
ari.takala@vimpeli.fi tai paikanpäällä 
viim. 1 tunti ennen lähtöä. 

Windal ½-maraton

Tapahtuman järjestää Vimpelin vapaa-aika

Hyvät palkinnot! 
Runsaasti arvontapalkintoja!

Vimpelissä la 28.9.2019

Lähtö Saarikentältä klo 11.00 
(Kävelijöiden lähtö klo 10)

VIMPELIN VAPAA-AIKA

P I E N I  K Y L Ä
M O N T A

S A N K A R I A



8

Vimpelin Vedon Superpesis-miehistön jä-
seniä kävi sarjakauden kynnyksellä vierai-
lulla paikallisessa Venla ja Väinö -kodissa. 
Kyse oli Vedon, Vimpelin SPR:n ystävätoi-
mijoiden sekä SPR:n Länsi-Suomen piirin 
Kohdataan kylillä ja keskuksissa -hankkeen 
tempauksesta, jolla tuotiin iloa vimpeliläi-
sille senioreille. 

Pelaajien ja pelinjohdon vastaanotto oli 
odotetusti innostunutta. Joukosta löytyi mo-
nia asukkaita, jotka verestivät omia pesis-
muistojaan niin takavuosilta kuin lähimen-
neisyydestä. Viime vuoden pronssi uhattiin 
kiillottaa kultaiseksi, ja satelipa senioreiden 
suusta konkreettisia pelivinkkejäkin sar-
ja-avausta silmällä pitäen.

–Heti ensimmäisellä lyönnillä isket kunna-
rin ja jäät odottamaan tuplaa, ohjeisti joukku-
een suuri fani, Yrjö Yliahtela, Vedon superjoke-
ri Janne Mäkelää, joka luonnollisesti tuumasi 
tekevänsä parhaansa Mehtimäen maisemissa.

Pelaajat toivat mukanaan palloja ja rä-
pylöitä, joita jotkut Veto-henkiset innostui-
vat tunnustelemaan. Käytiin läpi pelaajien 
sukulaisuussuhteita, pelipaikkoja ja nyky-
kuulumisia. Lämminhenkisen tilaisuuden 
kruunasi kahvittelutuokio yläkerran kokoon-
tumistilassa.

–Kyllä oli kiva, kun tulitte, huudettiin si-
nivalkoisten perään näiden tehdessä lähtöä. 
Osansa kiitoksista saivat ansaitusti Vimpelin 
SPR:n punanuttuiset ystävätoimijat, joille ys-
tävyyden teot ja tempaukset ovat tunnetusti 
lähellä sydäntä.

Vierailu Venlassa ja Väinössä ei suin-
kaan ollut Vedon Superpesis-miehille 

ensimmäinen – eikä taatusti viimeinen. 
–Poika-patsasta ollaan käyty täällä näyt-

tämässä mestaruuksien jälkeen, Teemu Iso-
keto selvitti ja lisäsi, että tämäkin vierailu oli 

oikein mainio kokemus.
–Vanhempaa väkeä on aina mukava tava-

ta ja kuulla heidän tarinoitaan.
Teksti ja kuvat: Eija Niemistö

Vedon Superpesis-miehistö sai täksi kaudek-
si riveihinsä lisää kokemusta ja tietotaitoa, 
kun seuran oma pesislegenda, Jarmo Mäki-
nen, otti vastaan joukkueen huoltajan pes-
tin. Tieto-sanan kuullessaan mies tosin pyö-
rittelee hyväntuulisesti päätään.

–Kyllä se on toisinpäin, että minä olen op-
pimassa ja saan tästä itselleni hyötyä. Eipä sitä 
tiedä, jos tätä kautta pääsisin uudestaan lajiin 
sisään, ja voisin palata vielä seuraan pelin-
johtajaksi. Junioripuolella niistä on kuitenkin 
koko ajan pulaa. Uuttakin on tullut vastaan, 
mutta ei nämä perusasiat ole ajan saatossa 
miksikään muuttuneet, Mäkinen tuumaa.

Yrittäjän arki vei vimpeliläisen vuosiksi 
pois lajin parista, mutta päivärytmin muu-
tuttua alkoi kansallispeli vetää miestä uudel-
leen puoleensa.

–Nyt kun olen eläkkeellä, tuli semmoinen 
tunne, että pitäisiköhän vielä lähteä toimin-
taan mukaan. Huomasin Facebookissa Ve-
don ilmoituksen, menin toimistolle ja ky-
syin, löytyisikö näin vanhalle vielä jotain. 
Se oli kaiken huippu, kun rupesi löytymään 
vaikka mitä, hän nauraa.

Jo mainittu junnujoukkueen viuhkamie-
hen pestikin oli vilahdellut tarjolla olevissa 
tehtävissä, mutta sille ei aika ollut Mäkisen 
mielestä vielä kypsä.

–Sitten seuran väki kauppasi tätä huolta-
jan hommaa, ja tähän päätin lähteä.

Mitali jäi maailmalle
”Jarkko” Mäkinen aloitti pelaamisen pik-
kupoikana, mutta ensimmäiseen joukkuee-
seen hänellä oli mahdollisuus liittyä vasta 
teini-iässä, 13-kesäisenä. Vuodesta 1966 kau-
teen 1991 iskenyt vetolainen ripusti lopulta 
räpylän naulaan kaikkensa lajille antaneena. 

–Paikat alkoivat olla jo niin rikki, että 
Marja-Liisan piti olla loppuvaiheessa muka-
na piikittämässä, että pystyin pelaamaan, 
hän muistelee.

Aktiiviuransa loputtua Mäkinen toimi 
edustusjoukkueen pelinjohtajana kaudet 
1992-93. Tämän jälkeen hänet on nähty 

niin junnujoukkueen viuhkassa kuin naisten 
kakkospelinjohtajan toimessa. Välivuosiakin 
seuratoimijan kalenteriin on toki mahtunut.

Vimpeliläisen peliuraan sisältyi monenlais-
ta tarinaa ja tapahtumaa. Nousuja ja lasku-
ja oli kirjaimellisesti useita, sillä Mäkinen oli 
todistamassa moneen otteeseen joukkueensa 
tasapainoilua kahden sarjatason välissä. Me-
nestystä ei tullut, joten pitkän linjan pelimies 
ei päässyt koskaan mitalien makuun. Liitto–
Lehdistö -ottelussa palloilija nähtiin uransa 
aikana yhden kerran vuonna 1988.

–Kyllä se vähäsen jäi harmittamaan, kun 
mitali jäi saamatta. Silti pelivuosien muistot 
ovat suurimmaksi osaksi positiivisia, vaikka 
välillä tuntui raskaalta. Meillä oli tuolloin 
ehkä toisenlaiset paineet kuin nykyjoukku-
eella. Näillä on paine menestyä, meillä taas 
oli lähinnä se, että olisimme edes jotenkin 

pärjänneet.

Haasteita ja yllätyksiä
Suuri yleisö muistaa Mäkisen ensisijaisesti 
etukenttäpelaajana ja nopeana kärkietenijä-
nä. Lajin vaatimien taitojen ylläpitäminen 
ja niiden kehittäminen oli takavuosina ny-
kypäivään verrattuna varsin haasteellista.

–Rupesimme lyömään palloa vasta sitten, 
kun päästiin keväällä ulos. Ei tuohon aikaan 
ollut halleja, joissa harjoitella. Jossain vai-
heessa seinäjokelaiset ja monet muut rupe-
sivat niitä saamaan, joten he olivat sitten 
sarjan alkaessa paljon edellä meitä.

Mäkinen muistelee, kuinka tie laitettiin 
keväällä ala-asteen kohdalta poikki TVH:n 
luvalla, ja palloon pistettiin kepillä vauh-
tia perunatehtaan kupeessa. Autot joutuivat 
ajelemaan kohteisiinsa jonkin aikaa kylän 

kautta. 
–Missään muualla ei ollut kuivaa kohtaa 

kuin tuossa sillalla. Ei kyllä ollut kovin hääp-
pöiset olosuhteet, hän huokaa.

Noista nostalgian vuosista ex-pesäpalloi-
lija nostaa esiin yhden seikan, joka oli omi-
aan pitämään yleisön valppaana katsomossa: 
pelin yllätyksellisyyden.

–Ennen vanhaan pelattiin hiekkakentillä 
ja tiilimurskeella. Sittenhän peli vasta alkoi, 
kun oltiin päästy puoliväliin, ja saatiin jalan-
jäljet kenttään. Pallon kiinniottamisesta tuli 
haasteellista, kun piti väistellä ja kauhoakin. 
Silloinhan niitä juoksuja rupesi tulemaan.

Pelaajien roolituksen puuttuminen oli 
niin ikään Mäkisen mieleen, sillä se teki pe-
laamisesta paljon mukavampaa.

–Kyllähän nykypelaajat ovat huomatta-
vasti parempia, kun saavat treenata puoliam-
mattilaisina huippuolosuhteissa ja harjoitel-
la rooliensa mukaisia asioita. Ei meillä ollut 
kuntosaleja, mutta eipä meillä ollut voimaa-
kaan. 70-luvun lopulla yläasteella taisi olla 
muutama teline, jossa sai käydä jotain syvä-
kyykkyä vetämässä, hän naureskelee.

Rauha maassa
Jarmo Mäkinen kantaa huoltajan vastuuta 
joukkueessa ainakin tämän kauden verran. 
Ihan jokaisessa ottelussa ei miehen tuttua 
olemusta tulla näkemään, sillä oman arjen 
velvoitteet ja suunnitelmat vievät allakasta 
tunteja ja päiviä.

–Minun ja Heikin avuksi on tulossa nuo-
ria apuvoimia eli varamiehitys on tiedossa. 
Tekemistä kyllä riittää näissä puuhissa, ja on-
han tämä aikaa vievää. Ei tuommoista tois-
ta Heikkiä ole helppo löytää, joka jaksaa ol-
la mukana vuodesta toiseen, hän myöntää.

Koko talven joukkueen matkassa kulkenut 
uusvanha vetolainen luonnehtii porukkaa 
treeni-intoiseksi ja hyvin mukavaksi sakiksi.

–Ei tässä ainakaan vielä ole tullut mitään 
sellaista eteen, että olisi valtakunnan sovitte-
lijaa tarvittu, hän myhäilee.

Teksti ja kuva: Eija Niemistö

Ikäihmisiä ilahduttamassa Venlassa ja Väinössä

Mäkinen palasi pelikentille

Pesislegenda ”Jarkko” Mäkinen vahvistaa Vedon Superpesis-joukkueen huoltotiimiä.

Näin hienolla porukalla Vedon Superpesis-joukkueen edustajat sekä Vimpelin SPR:n ystävätoimijat kävi-
vät visiitillä Vimpelin ikäihmisten luona.

Janne Heimonen ja Anja Isoniemi tutkailemassa 
SPR:n ilmapallon tekstejä.

Janne Mäkelä tervehtimässä Yrjö Yliahtelaa, joka 
on hyvin perillä lajin kiemuroista. Vieressä kuulol-
la ovat Aune Mattila ja ystävätoimija Marjatta 
Latvala.
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Vimpelin Vedon ja Veteli Pesiksen yhteistyö 
on tullut vuosien saatossa tutuksi lajin eri 
ikäluokissa. Nyt yhteinen joukkue on koottu 
Vedon värien alle C-tyttöjen osalta, ja harjoi-
tuskaudesta tulleiden positiivisten kokemus-
ten perusteella päätös on ollut oikea.

–Viime vuonna pari tyttöä pelasi Vetelis-
sä lainalla. Ajatusta lähdettiin kehittämään 
eteenpäin syksyllä, sillä lapsimäärä tässä ikä-
luokassa ei ole suuri kummassakaan seuras-
sa, selvittää pelinjohtaja-valmentaja Janne 
Kangasaho ratkaisun taustoja.

Janne Kangasahon, Miika Jaatisen, Mika 
Isojoen ja Harri Huuskon luotsaamassa ryh-
mässä on harjoitellut kaikkiaan 19 tyttöä. 
Heistä 16 on C-ikäistä, ja kolme muuta mah-
tuu vielä vuotta nuorempien sarjaan. Vete-
liläisiä joukkueessa on seitsemän, ja muka-
na on myös yksi kauhajokelainen pelaaja.

–Harjoituksia on ollut kolme tai neljä ker-
taa viikossa. Niistä yksi on järjestetty aina 
Vetelissä. Tämän lisäksi tytöt ovat vetäneet 
omia treenejään, valmennustiimi selvittää.

Tavoitteena jatkuvuus
Valmentajien mukaan monelle pelaajalle ku-
lunut talvi on ollut ensimmäinen, jonka ai-
kana he ovat opetelleet säännöllistä harjoit-
telua. Pääsääntöisesti Kangasahon suunnitte-
lema treeniohjelma on sisältänyt lajiharjoit-
teiden lisäksi monipuolisesti muuta sisältöä, 
kuten kuntonyrkkeilyä, mindfulnessia sekä fy-
sioterapeutin ja ravintovalmentajan opastusta.

–Yhteisiä harjoituksia on tullut loka-huhti-
kuun aikana lähes 70, valmentajat ynnäävät.

C-tytöt esiintyvät kesän mittaan kahdessa 
eri sarjassa: aluesarjassa ja SM-karsintasarjas-
sa, josta 20 parasta joukkuetta pääsee heinä-
kuiselle Hyvinkään Nuorisoleirin kilpasar-
jaan pelaamaan SM-mitaleista. Osa tytöistä 

pelaa myös B- ja D-junioreissa sekä naisten 
maakuntasarjassa Vetelissä tai suomensar-
jassa Vimpelissä.

Tytöille ei ole asetettu kesän suhteen si-
joitustavoitteita, vaan valmentajat toivovat 
jatkoa niin heidän lajiharrastukselleen kuin 
alueiden väliselle yhteistyölle.

–Toiveena on, että mahdollisimman moni 
jatkaisi pelaamista kuluvan kauden jälkeen. 
Kaikille pyritään saamaan kesän kuluessa vä-
hintään kymmenen eri peliä, Kangasaho ker-
too ja lisää, että tyttöporukasta löytyy mo-
nin eri tavoittein matkassa olevaa pelaajaa.

–Alueen tyttöpesiksen kannalta yhteis-
työn jatkuvuus on toivottavaa, sillä näin 

voidaan taata pelaajille pelipolku eri sarja-
tasojen välillä kunkin taitojen mukaisesti. 
Toisille riittää lajin harrastaminen, toiset taas 
haluavat edetä tavoitteellisesti.

Määrätietoista ja ahkeraa on ollut myös 
C-tyttöjoukkueen sponsoreiden haku. Po-
rukan matkassa mukana on kaikkiaan reilu 
30 tukijaa, joiden nimiluettelo on nähtävillä 
Vedon nettisivuilla. 

Hyvä kausi kiikarissa
Vimpeliläinen Lotta Kangasaho ja veteliläi-
nen Carita Tunkkari ovat harrastaneet pesistä 
noin yhdeksän vuotta. Molempien perheistä 
löytyy vankkaa peli- ja valmennustaustaa, 

joten lajivalinta on tempaissut tytöt luon-
tevasti mukaansa.

–Pesis on kivaa siksi, koska se on moni-
puolinen joukkuelaji. Kaikki suoritukset teh-
dään yhdessä, ja harkoissa on tosi mukavaa, 
tytöt ynnäävät lajin hyviä puolia.

Kesältä tytöt odottavat runsaasti pelejä ja 
pesisleirejä.

–Pelaan C-tyttöjen lisäksi ehkä joitain 
naisten sarjojen pelejä. Olen myös lähdössä 
Hyvinkään leirille heinäkuussa, Lotta kertoo.

Carita kaavailee pelaavansa C-tyttöjen 
ohella D-ikäisten kokoonpanossa ja Vetelin 
maakuntasarjajoukkueessa.

–Hyvinkään lisäksi olen lähdössä Ouluun 
valtakunnalliselle Suurleirille.

C-tyttöjen porukkaa ystävykset kehuvat 
todella kivaksi. Niin ikään joukkuehenki on 
heidän mukaansa korkealla tasolla.

–Odotamme hyvää kautta ja aiomme pe-
lata kaikki ottelut iloisella mielellä, he va-
kuuttavat.

Teksti ja kuvat: Eija Niemistö

www.t ikli.com

KattoturvatuotteetSilencio - Äänieristetyt työtilat Mitax vesivaa’at

SopimusvalmistusIkkunat ja ovet Tikkaat ja telineet Pihatuotteet

UUTUUS!

Vedon ja Vetelin C-tyttöjen hynttyyt yhteen

C-tytöt iloisessa joukkuepotretissa valmentajineen.

Lotta Kangasaho (vas.) ja Carita Tunkkari aikovat 
viettää pesiksen täyteisen kesän.
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Kansallispukuvuokraamo
Etelä-Pohjanmaan Nuorisoseura

Kalevankatu 5A21, Seinäjoki
Puh. 044-722 0711 / 045-119 5319

ELÄMÄSI JUHLAT
KANSALLISPUVUSSA
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Hinnat sis. ALV, rahti 0 euroa RAHTIVAPAASTI.FI

3-PISTE/EURO
- adapteri

PAALINKANTOLAITE
nostolaitteeseen

TRUKKIPIIKIT
EURO-kiinnike

299€ 365€ 550€
PAALIPIIKKI
euro- ja nostolaitemallit

199€

Vedolla vilkas koripallotalvi
Pääsiäisen jälkeisenä viikonloppu-
na päättynyt Vedon koriskausi piti 
sisällään jälleen monentasoista toi-
mintaa. Supermikrojen ”korisker-
ho” toimi Tiina Kangasahon, Neea 
Rannanpään ja Janna-Juulia Mäen-
pään johdolla Aapiskujan koululla 
kerran viikossa. Mikrotyttö- ja mi-
nityttöikäiset harjoittelivat kahdesti 
viikossa liikuntahallilla.

Mikrot ja minit osallistuivat val-
mentajiensa Erkki Ventilän, Miina 
Lapilan, Peppi Itäniemen ja Minttu 
Isorannan vetäminä Keskisen alueen 
aluesarjaan ja tuloksena oli tällä ker-
taa mikrojen hopeamitali Äänekos-
kella pelatussa lopputurnauksessa.

U14- ja U16-tytöt (C- ja B-ikäiset) 
muodostivat yhden harjoitusryh-
män harjoitellen kolmesti viikossa 
liikuntahallilla. Molemmat osallis-
tuivat myös aluesarjaan ja tulokse-
na oli U16 sarjassa pronssimitali. Ve-
dolla oli myös joukkue U16 tyttö-
jen sarjassa valtakunnallisessa 1. di-
visioonassa. Joukkueessa oli pelaajia 
Vimpelistä, Kokkolasta, Lapualta ja 
Kauhajoelta. Valmennuksesta vastasi 

kokkolalainen Timo Virolainen. 
Joukkueen kausi sujui erinomaises-
ti joukkueen noustua tulevalle kau-
delle valtakunnalliseen U17-vuoti-
aiden tyttöjen SM-sarjaan.

Naisten 5. korisliigakausi päättyi 
hienoiseen pettymykseen, sillä pu-
dotuspelipaikka jäi kahden voiton 
päähän sarjasijoituksen ollen yh-
deksäs, sarjapaikka toki säilyi.

Toivotan harjoitusintoa tulevil-
le kausille, sillä Vedon nuorissa ikä-
ryhmissä on useita lahjakkaita pe-
laajanalkuja, joista on odotettavis-
sa hyviä valtakunnantason pelaa-
jia. Kuten on nähty, Vimpelistä voi 
ponnistaa jopa suomenmestariksi 
ja/tai amerikkalaiseen yliopistoon 
pelaamaan ja opiskelemaan. Sitou-
tumisella ja päämäärätietoisella har-
joittelulla kaikki on mahdollista.

Kiitos kaikille mukana olleille 
kuluneesta kaudesta ja toivotaan 
tuleville kausille lisää vanhempia 
mukaan joukkueiden toimintaan, 
kaikki halukkaat otetaan avosylin 
vastaan.

Teksti: Jarkko Havu
Vedon Amy Griffin oli Naisten Korisliigan runkosarjassa pistekeskiarvotilaston kuudes. Vasemmalla Vedosta HBA:han viime 
kaudeksi siirtynyt Lotta Vehka-aho. Kuva: Virpi Poikelin  
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koneiden yms. hiekkapuhallukset

•
•
•
•

Puusepänkuja 1, 62800 VIMPELI
Puh. (06) 565 2420, 040 736 9250, FAX (06) 565 2421

Patruunantie 15, puh. (06) 565 1510
www.vimpelinapteekki.fi

Palvelemme: ark 9–17, la 9–13

Pikaruokaravintola
Grilli - Pizzeria

Vimpelissä Patruunantiellä
Puh. (06) 565 2041

GRILLITUOTTEET, PIZZAT, SALAATIT, KAHVI, myös 
gluteenittomat vaihtoehdot! Anniskeluoikeudet.

Kir-SiKir-Si

Rantatalontie 48B
040 565 2300
jvesala@japo.�

M. Mäenpää
040 529 1105

• Ilmastoinnin huollot ja täytöt
• Bosch OBD-diagnoosi
• Huollot ja korjaukset

Patruunantie 3, 62800 Vimpeli

• Tuulilasin asennukset
• Teippaukset

040 529 1105

Edelleen pelissä 
mukana

PUU JA PARKKI OY

K-MARKET VETO
Patruunantie 10 A, 62800 VIMPELI

Avoinna:Löydät meidät
Facebookista ja 
Instagramista!

Ma-La
Su

klo 8–21
klo 11–21

www.ajo-opetusharju.fi
045 638 0118

Hallapurontie 756, 62800 Vimpeli 
0400-909 210

Jäteauto 0400-369 164
Jätehuoltovälineet, vaihtolavapalvelu

Jätehuolto P. Nuolikoski Oy

040-912 0379
Harri Peltokangas

KATSO KOKO VIPINÄVIIKON OHJELMA: 
www.vimpelinyrittajat.fi

Vimpelin YrittäjätVimpelin Yrittäjät



Maanrakennustyöt, 
rakennuksen pohjatyöt 

ja viemäröinnit

Maanrakennustyöt, 
rakennuksen pohjatyöt 

ja viemäröinnit

Jukka Liikala Oy
Puh. 0400-565 351

• Maatalouskoneiden 
korjaus ja huolto

• Kuorma-autojen korjaus
• Metallityöt
• Hydrauliikkaletkut 

ja -liittimet

- voiteluaineet

Vähtärintie, 62800 Vimpeli
0400 540 717

VESALAN 
KORJAAMO
VESALAN 
KORJAAMO

Timo Vesala

JÄRVIRADION MAINOSMYYNTI
P. 040 535 0430  jviihde@pp.inet.fi

Ohjelma- ja mainospalvelut

UTKIASENNUS

0400 565 309 / Teuvo
044 529 0774 / Teemu

Kaikkea LVI-alalta lähes 40 vuotta!Kaikkea LVI-alalta lähes 40 vuotta!

Vimpelintie 61
62800 Vimpeli

• SÄHKÖ / VALAISTUSSUUNNITTELU
• SÄHKÖTARVIKKEITA
• VALAISIMIA

Patruunantie 17, 62800 Vimpeli
040 506 7897 Markku Lapinkorpi

Kukkasalonki KASTANJA
040-5176266 | 06-565 2299

Kesän uudet ihanat 
tuoksut löydät Kastanjasta!

Parfyymit  ja meikitParfyymit  ja meikit

Korut, kellot, 
lahja- ja sisustustuotteetKorut, kellot, 
lahja- ja sisustustuotteetKukatKukat

ma-la 7-21 su 11-20
Pöntisentie 4 

62800 VIMPELI

PARHAAT 
EVÄÄT

www.htpaalijarvi.�

HOIDAMME KIRJANPIDOT JA
VEROILMOITUKSET 

ASIANTUNTEMUKSELLA

Pentti Kujala
Puh. 565 1226, 040 545 9608

Järviseudun Tilitoimisto

Jari Lakaniemi
Vimpeli 0400 569 778
www.js-viherrakennus.com

Järviseudun 
Viherrakennus Oy
Järviseudun 
Viherrakennus Oy

VIMPELIN LUKIO
https://www.peda.net/vimpeli/lukio

Opintie 29, 62800 VIMPELI 
Puh. 06 2412 6453, 044 4659 450

Pesäpallo- ja koripallolinja toimivat tuloksekkaasti
Laaja kurssivalikoima ja yksilölliset opiskelumahdollisuudet
Rennon työteliäs ilmapiiri
YO-kirjoitustulokset huippuluokkaa
Jatko-opiskelupaikkoihin selviydytään erinomaisesti

Rinnetie 1, 62800 VIMPELI
040 501 7433, 0400 767 705

Vimpelin
TEOLLISUUSMAALAUS

Vimpelin
TEOLLISUUSMAALAUS

• PULVERIMAALAUS
• HIEKKAPUHALLUKSET

PESISTARVIKKEET
 MEILTÄ SEURAHINNOIN!

• Kalastustarvikkeet
• Tekstiilit
• Lenkkarit

• Maalit ja matot
• Laatat ja laminaatit
• Tapetit ja tasoitteet

Urheilun ja sisustuksen erikoisliike Järviseudulla

KYSY TARJOUS!

VIMPELIN
VAPARI
VIMPELIN
VAPARI

PELIT JA VEHKEET!


