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VASKIVESI
Myllyniemen 
rantalava 
vuodesta 1959

Välimatkoja
20 km
85 km       

95 km   

Virrat
Tampere  

Seinäjoki    

Kaikki tarvittavat perus- ja 
lähipalvelut 
Suomen toiseksi suurin 
monipuolisine kaupunki 
palveluineen
Seutukaupunki palveluineen



Mimmin metsäkoulu, kyläkoulu
Varhaiskasvatus
Seurantalo
Valokuitu
Kattava vesijohtoverkosto
Vierasvenesatama, tulossa 12 uutta 
venepaikkaa
Vaellusreitti (Pirkan taival), kodat, laavut
Uimaranta
Lento- ja jalkapallokentät
Jääkiekkokaukalo ja hiihtoladut

Palveluja



Toimintaa Ns-talolla
Vaskiveden Ns:n harrasteryhmät

Koululiikunta, koulujuhlat

Kansalaisopiston kurssit

Kylän omat harrasteryhmät:              
kuoro, tanhu- ja liikuntaryhmät, 
ikäihmisten, lasten ja nuorten ryhmät

Juhlat, konsertit, iltamat

Hirvipeijaiset, messut ja kokoukset



Palveluja
Cafe Virtainportti, grilli, kyläkauppa 
ja Seo-asema
Loma-asuntoja
Pizzeria, kahvila Rasin Tupa
Maatilamatkailu Haapamäki
Mannilan Luomutila
Niinivehmaan kanala
Maito- sika ja viljatilat
Kylätalkkaripalvelut
Kirjastoauto, taksi, asiointiliikenne



TAPAHTUMAT
Vaskivedellä tapahtuu ympäri 
vuoden, seuraa tapahtumia 
www.vaskivesi.fi
Myllyniemen rantalavan on 
tanssittu jo vuodesta 1959
Cafe Virtainportti, Rasin tupa, 
Mannilan luomutila ja Matkailutila 
Haapamäki sekä Nuorisoseura ja 
yhdistykset järjestävät erilaisia 
tilaisuuksia kuten esimerkiksi esim. 
livemusiikkia, tansseja, iltamia, 
konsertteja, runoiltoja, 
venetsialaisia, ilotulituksia, 
markkinoita, hirvipeijaisia, 
näytelmiä, kokoontumisajoja yms.  

http://www.vaskivesi.fi/


Nuoriso-
seurantalo



Vaskiveden 
koulu 
(Mimmin 
metsäkoulu)



RasinTupa



Virtainportti



Myllyniemen 
rantalava



Vuokrattavia 
loma-
asuntoja



Matkailutila 
Haapamäki



3 PARASTA MEIDÄN KYLÄLLÄ

Mimmin metsäkoulussa luonto on 
läsnä aina. Koulu on kylän sydän, joka 
tarjoaa turvallisen, persoonallisen ja 

yhteisöllisen  oppimispaikan oppilaille 
ja viihtyisän työpaikan työntekijöille

Mimmin 
Metsäkoulu

Vaskiveden kyläläiset toivottavat 
lämpimästi tervetulleeksi kylään ja 
kylän toimintaan sekä nykyiset, että 

uudet asukkaat! 

Vaskivedelle suunnitellaan 
rakennettavaksi 

osuuskuntamuotoisesti 10 
omakotitaloa sekä niihin liittyvät 

yhteis- ja yhteistyötilat. 

Ihmiset Vaskiveden 
Yhteisökylä



YHTEISÖLLISYYS 
JA USKO 
TULEVAISUUTEEN

Vaskivesi on yhteisöllinen ja 
yhteisöjen kylä, joka pitää kokea!

www.vaskivesi.fi
Vaskivedellä on vahva usko tulevaisuuteen ja 
yhteisöllinen ennakkoluuloton tapa, jolla tulevaisuutta 
rakennetaan yhdessä. Kylän väki esittelee mitä 
mieluiten kylää, asumis- ja työllistymismahdollisuuksia 
sekä harrastetoimintaa. 

http://www.vaskivesi.fi/


KOTI WASKIVEDEN ASUNTO-
OSUUSKUNNASTA

Vaskivedelle on suunnitteilla 
kymmenen 
osuuskuntamuotoisen ok-
talon alue, jonka 
rakentaminen on tavoite 
aloittaa 2023. 

Lisätietoja: 

Juha Heinämäki 044 775 2836

Tapani Heinonen 0400 177 822

https://yhteisokyla.fi/

Asunto-osk. 
Waskivesi



Tapani Heinonen, pj.
Vaskiveden kyläyhdistys 
0400 177 822
tapani.heinonen@phpoint.fi

www.vaskivesi.fi

OLE YHTEYDESSÄ
&

TULE 
TUTUSTUMAAN
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