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Juuston ja viinin
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YHTEISTYÖSSÄ LAPINLAHDEN YRITTÄJÄT JA
LAPINLAHDEN KUNTA

Hyvä lukija

Kädessäsi on vihdoinkin kauppa- ja palvelumuistio 2017, jota Lapinlahdella on pitkään 
kaivattu. Lapinlahtelainen mainosalan yrittäjä Kaarina Julkunen ja Tuomo Lappeteläi-
nen Kirjapaino Arsmat Oy:stä ovat olleet hankkeen puuhamiehinä. Heitä ovat ansiok-
kaasti tukeneet ja rohkaisseet Lapinlahden Yrittäjät ry ja Lapinlahden kunta.

Ilman lapinlahtelaisten eri alojen yrittäjien tukea ja kannustusta tätä muistiota ei 
olisi olemassa. Ajatus on ollut pitkään ilmassa, sillä 5-tien varrella sijaitseva vireä taaja-
ma tarjoaa ihmisille monenmoisia palveluita, kun vain keksii poiketa vitostieltä kylälle. 
Myös Varpaisjärvi kuuluu nykyisin Lapinlahden pitäjään ja tämän myötä palvelutarjon-
ta on laajentunut entisestään.

Lapinlahden kunnassa asuu vajaat 10000 asukasta. Se tunnetaan laajemminkin Ju-
hani Ahon kirjoittaman Rautatie-teoksen Matin ja Liisan asemana sekä Halosen taitei-
lijasuvun kotiseutuna. Pitäjä on myös vireä liikunta- ja urheilupaikkakunta, minne kan-
nattaa poiketa jo tästäkin syystä. Lapinlahden  Eliittikisat  pitää vuosittain yllä pitäjän 
urheilumainetta. 

Kunnasta löytyy myös Valion tehdas sekä sen yhteydessä oleva tehtaanmyymälä. 
Juuston ja viinin ympärille kehittynyt Lapinlahden Juusto- ja Viinijuhla vetää kesäisin 
väkeä paikalle kauempaakin. Muutamia erikoisuuksia yrittäjien laajasta kirjosta mai-
nittakoon. Pitäjässä sijaitseva hunajatuotteisiin erikoistunut perheyritys Hunajalähde, 
joka aloitti toimintansa jo v. 1976. Varpaisjärvellä toimiva Mirka Pukine on erikoistunut 
valmistamaan vaatteita kierrätysmateriaaleista.  
Kunnassa on eri alojen yrityksiä n. 670 kpl maatalousyritykset mukaan luettuna. Elin-
keinot keskittyvät metsätalouteen ja metallialaan, mutta lukuisista pienyrityksistä löy-
tyy tuotteita ja palveluita elämän eri tarpeisiin. Näistä löydät tarkempia tietoja tästä 
muistiosta.

Vitostietä pitkin liikkuu vuorokaudessa väkeä tuhatmäärin ja tavoitteenamme on 
saada osa heistä poikkeamaan myös vireään taajamaamme, missä vallitsee rehti ja 
kannustava yrittäjähenki, kaupoissa ei tarvitse jonottaa ja parkkipaikkoja löytyy jokai-
selle.

Tervetuloa Lapinlahdelle

Juhani Hirvonen
Lapinlahden Yrittäjät ry

Lapinlahdella on hyvä elää ja yrittää

Ylä-Savossa toteutettiin maaliskuussa 2017 kuntalaiskysely, jossa kartoitettiin alueel-
la asuvien ihmisten näkemyksiä omasta asuinympäristöstään. Lapinlahti pärjäsi ky-
selyssä erittäin hyvin. Kuntalaisten vastauksissa ”arjen luksuksena” korostui viihtyisä 
ympäristö, luonnon läheisyys, rauhallisuus, harrastusmahdollisuudet ja ulkoilu. Lisäksi 
läheisten kanssa vietetty aika nähtiin tärkeänä voimavarana.  Etenkin työikäisten vas-
tauksissa nostettiin lisäksi esille arjen sujuvuus, lyhyet välimatkat töihin ja harrastuk-
siin sekä palveluiden saavutettavuus. Myös hyvä kulttuuritarjonta mainittiin useissa 
vastauksissa.

Lapinlahti on kunta, joka tarjoaa sijaintinsa, palvelujensa ja asuinympäristönsä 
puolesta erinomaisen vaihtoehdon asua, elää ja yrittää. Meillä on turvallinen ja viihtyi-
sä asuinympäristö koko kunnan alueella, on mahdollisuus asua asemakaava-alueella 
tai väljästi maaseudun rauhassa. Palvelut ovat saavutettavissa kaikissa asumisen vaih-
toehdoissa. Hyvät liikenneyhteydet mahdollistavat työssäkäynnin lähes koko Pohjois-
Savon alueella.

Kuntamme alueen työpaikat jakautuvat monelle eri sektorille. Yrityksemme tar-
joavat työpaikkoja mm. elintarvike-, puunjalostus- ja metalliteollisuudessa, maa- ja 
metsätaloudessa, kone- ja rakennussuunnittelussa sekä palvelualoilla. Meillä on mon-
ta hienoa yritystä ja yrittäjää. Yrittämisen edellytyksiä kunnassamme tuetaan elinkei-
noyhtiö Viitostien Ykköstilat Oy:n kautta. Ykköstiloilla on nimensä mukaisesti yritysten 
tarpeisiin rakennettuja toimitiloja toimistohuoneista teollisuushalleihin. 
Lapinlahdella riittää mielekästä tekemistä myös vapaa-ajalla monenlaisten harrastus-
ten parissa. Liikuntapaikkamme ovat ensiluokkaiset ja kulttuuritarjontaa on monipuo-
lisesti. Kaskikuusen kansalaisopisto ja eri kolmannen sektorin toimijat tarjoavat mah-
dollisuuden tutustua moneen mukavaan ja hauskaan toimintaan kutsuen mukaansa 
lapsia, nuoria, aikuisia ja vanhuksia.

Jos Sinulla, Perheelläsi tai Yritykselläsi on haussa elinympäristö, jossa on moni asia 
kohdallaan, pidä Lapinlahti mielessä.

Janne Airaksinen
kunnanjohtaja



4 5

1 ETUSIVU
2 YRITTÄJIEN TERVEHDYS
3 KUNNANJOHTAJAN TERVEHDYS
4 SISÄLLYSLUETTELO
5 LAPINLAHDEN KUNTA
6 MARKKINOINTIVARTTI
7 JUUSTO- JA VIINIJUHLAT
8-9 LIIKETALO LINNARI
 -  Hammaskeskus Vilhelmi
 - Kello&kulta&kehys Jyrkkänen
 - Ompelusoppi
 - Parturi-Kampaamo Hius-Studio
 - Parturi-Kampaamo Ponihäntä
10 SAMAN KATON ALLA
 - Alko
 - Fysiopalvelu Satu Kuutsa
 - Jalkahoitola LariKin
 - K-Market
 - Lapinlahden Kirjakauppa / Posti
 - Parturi-kampaamo Anu Pietikäinen
 - R-kioski
 - Silmäasema
11 VITOSTIEN VARRELLA
 - Anjan Pihaputiikki
 - Teollisuuslinkki/Martikaisen konevuokraamo
12-13 KAUNEUS, TERVEYS JA HYVINVOINTI
 - Apteekki Lapinlahti 
 - Apteekki Varpaisjärvi
 - Hantan Hiushuone
 - Hieroja Anne Suli
 - Hieroja Minna Turunen
 - Hoitola Säihke
 - Parturi Kampaamo Terhi Klemetti
13 LAPINLAHDEN 4H YHDISTYS
 - Jäätelökioski
 - Nuorten työllistäminen
14- 16 HELPOTUSTA RUOKAPÖYTÄÄN,
 APUA ARKEEN JA MAJOITUSTA
 - Grilli Hyvä Eväs
 - HerkkuApaja
 - Hotelli Vierashuone / Pubituuri
 - Jokiniemen matkailu
 - Kahvi ja Luounasravintola Pipastiina
 -  Kukka, hautaus ja pitopalvelu Kinnunen
 - Lahdentauksen Piika & Pehtoori
 - Lomakoskela
 - Matin ja Liisan asema
 - Pitopalvelu Tuula Kainulainen
 - Uniikki Kakkuverstas
16 KIRJAPAINO ARSMAT

17 MATIN JA LIISAN MAISEMISSA
18-19 KARTAT
 - Lapinlahti
 - Varpaisjärvi

20-21 VAATEKAUPAT
 - Iloinen Viivi
 - Tuulis
 - Vaatemaailma
21 OIKEA ASEMA
22-25 REMONTTIA HELPOTTAMAAN
 - Gargo Team jätehuolto
 - Hilman Siivous
 - Ikkuna- ja Oviasennus Heide
 - Insinööritoimisto Rakfix
 - Kiinteistöpalvelu Ruuskaset
 - Kiukkumäen Kivi
 - K-Rauta
 - Kodinkonehuolto Väisänen
 - Lapinlahden Sähköpalvelu
 - Maarakennus Paldanius
 - Nelko keittiöt
 - Nuohouspalvelu Teemu Väänänen
 - Pienkonekorjaamo Savon Vänkäri
 - Piirinuohooja Jarmo Tuhkanen
 - Putki ja lv asennus Ollikainen
 - RR- Kuljetus 
 - Savon Lvi Talo
 - Sähköasennuspalvelu Juha Liimatainen
 - Varpaisjärven Kivikiinteistöt
 - Vh-Eriste
26-27 KULJETUS JA AUTOKORJAAMOT
 - Kimmo A Savolainen
 - Kuljetuspalvelu Kääriäinen / rengasmyynti
 - Lapinlahden Automaalaus ja Korjaus
 - Liikenne Väänänen
 - Pietikäisen Korjaamo
 - Rexin taksi
 - Taksi Minna ja Jukka Mikkonen

27-28 MUUT PALVELUT / OSTOKSILLE
 - JP- Studiokeramiikka
 - Lapinlahden Optiikka
 - Lapinlahden Tili
 - Metsäpalvelu Juhani Hirvonen
 - Metsätyö Markop 
 - Realisointikeskus
 - ST1 Varpaisjärvi
 - T:mi Timo Ruotsalainen
 - Ylä-Savon Osuuspankki
 - Webbiriihi
29 VÄISÄLÄNMÄKI, POHJOIS SAVON 
 KANSALLISMAISEMA
 - Karjamajakahvila
30 PALAUTELOMAKE
31 MUISTIINPANOJA
32 TAKASIVU 
 - Valio
 - ValmaKauppa

TA I D E M U S E O  E E M I LTA I D E M U S E O  E E M I L
S U I S TA M O N T I E  3  |  L A P I N L A H T I  |  0 4 0  1 8 7  2 6 7 8  |  e e m i l . f i

Yrittäjäystävällinen kulttuuri- ja
liikuntapitäjä Viitostien varressa

Yritysten toimitilat ja tontit: Janne Airaksinen 040 4883 011
Omakotitalotontit: Päivi Lamberg 040 4883 705

 Tutustu käyntikohteisiin:
 Väisälänmäen kansallismaisema
 Väärnin Pappila
 Taidemuseo Eemil
 Ateljee-Galleria-Café Luova Puu
 Suomen Asutusmuseo

 Tervetuloa tapahtumiin:
 Varpaisjärven Toukotaika 12.5.
 Varpaisjärven Yömaraton 16.6.
 Lapinlahden Eliittikisat 16.7.
 Varpaisjärven Maalaismarkkinat 22.7.
 Lapinlahden Juusto- ja viinijuhlat 5.8.
 Taidekadun Aikataika 8.9.

 www.lapinlahti.fi

    Sisällysluettelo
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20 vuotta eikä suotta…

Kuluneen talven jälkeen on mukava tietää, että kesällä on jotakin pysyvää, korkealaatuista ja ennen kaikkea 
herkullinen juhla tiedossa. Mikä olisi parempi yhdistelmä kuin hyvät ystävät, herkuttelu juustot, ihanat viinit, 
tunnelmaan sopiva musiikki ja elokuun tummuva, lupauksia herättävä yö.

Juusto- ja viinijuhlia vietämme 20:tta kertaa aina niin juhlaisissa merkeissä. Tämän kesän kohokohta her-
kuttelun osalta on makuhermoja kutkuttava Lapinlahden Juusto- ja viinijuhla 05.08.2017 klo 19.00 – 02.00. 
Tapahtumapaikkana on kauniisti sisustettu Lapinlahden jäähalli ulkoterasseineen (Ringettetie 2).
Herkullinen ja monipuolinen, upeaksi somistettu lähes 20-metrinen juustopöytä on itseoikeutetusti juhlien 
keskipiste. Tämän kaltaista näkö ja maku elämystä et löydä muualta Suomesta. Maukkaiden juustojen lisäksi 
tarjolla on myös tuoreita hedelmiä, erilaisia kasviksia, leipätuotteita ja hilloja, jotka sopivat juustojen kanssa 
hyvin yhteen. Puna- ja valkoviinit ovat valittu hyvin yhteen sopiviksi erilaisten juustojen kanssa. Myös alko-
holittomia viinejä on tarjolla, olutta ja siideriä, samoin muita juomia. Niin ravintolan kuin juustopöydänkin 
ensiluokkaisuudesta vastaavat alan ammattilaiset, joten nautinto on kaikkialta osin viimeistelty.

Mikä sopisi paremmin elokuun tummuvaan yöhön kuin hyvä musiikki 20 vuotta ei suotta teemalla. Tä-
män elämyksen sinulle tarjoaa monipuolinen esiintyjäkaarti. Illan aloittaa DJ Anna ja hän huolehtii myös vä-
liaika musiikista. Tanssikansan saa liikkeelle Marko Maunuksela ja Talisman-orkesteri. Illan tähtiesiintyjänä on 
Virve Rosti ja Menneisyyden Vangit, joiden jäähyväiskiertue huipentuu Juusto- ja viinijuhlille. Ulkoterassilla 
jokainen laulunhaluinen pääsee esiintymään karaoke teltassa, jota isännöi Dj Anna. Ulkona on myös grilli 
josta saa juustoa.

Juusto- ja viinijuhlat ovat lämminhenkinen ja tunnelmallinen tapahtuma, vaikka juhlilla vieraileekin illan 
aikana reilu 1400 kävijää. Juhla on hieno tilaisuus nauttia siitä jokaisen omalla tavallaan. Illalliskortti (40€) 
portilla, ennakkoon ostettuna (37€) ennen 21.07.2017. Lipunhintaan sisältyy runsas juustopöytätarjoilu ja 
koko illan ohjelma 19 – 02.

Lisätietoja tapahtumasta saat puheenjohtajalta puh. 0400191171 sekä osoitteesta www.juustojaviinijuhlat.fi. 
että sihteeriltä Kirsti Tiirikaiselta puh. 040 488 3012.

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!

Juhani Hirvonen
Lapinlahden Juustonystävät ry

Mainostaminen on asia, joka vie yritykseltä aikaa. 
Tuon ajan voisi käyttää hyödyllisemmin johonkin 
muuhun. Lapinlahtelaisyrityksestä löytyy apu pul-
maan, mainosalan yrittäjä Kaarina Julkunen pyörit-
tää keskellä Lapinlahden kylää yhden naisen yritys-
tä, joka laatii vaikka koko vuoden mainoskampanjan 
yrityksille valmiiksi. Markkinointivartti-yrityksessä 
jo vartin mittaisella yhteydenotolla saadaan paljon 
aikaan.

Yrityksen pikkuruinen toimisto sijaitsee mansar-
dikattoisessa talossa kirkon vastapäätä, yhdessä La-
pinlahden vanhimmista rakennuksista. Työ on suu-
reksi osaksi muuta kuin toimistossa istumista.

”Asiakkaiden tapaaminen on mukavaa ja haasta-
vaakin.” Kaarina juttelee, ”Olen seurallinen tyyppi ja 
tykkään tehdä työtä erilaisten ihmisten kanssa. Jo-
kainen yrittäjä ja jokainen yritys on omanlaisensa. 
Yksikään työpäivä ei ole edellisen toisinto ja juuri sii-
nä on tämän homman yksi hyvä puoli. Kun minuun 
otetaan yhteyttä, lähden yleensä tapaamaan asia-
kasta. Istumme alas miettimään millainen mainon-
nan malli sopisi juuri hänelle. Räätälöin aina mai-
nonnan asiakkaan mukaiseksi, etsin oikeat kanavat 
ja oikean tavan tehdä yritystä tutuksi”

Mitä ”vartista” sitten löytyy? Kaikkea mahdol-
lista, lippiksistä T-paitoihin, kalentereihin ja muihin 
promotuotteisiin. Yritys on verkostoitunut muiden 
alan toimijoiden kanssa ja tuotevalikoima on laaja. 
Kaarina kertoo, että mainonnassa voidaan keskittyä 
joko yhteen pienempään tuotteeseen, tai laatia ker-
ralla koko vuoden markkinointisuunnitelma, johon 
voi sisältyä esimerkiksi mainostuotteita, sekä lehti- 
ja radiomainoksia. 

Tarkempi kuvio selkiin-
tyy, kun pirauttaa puhelun 
Kaarinalle, tai pistäytyy ta-
paamaan yläkerran ”kontuu-
riin” mansardikaton alle.

Teksti:
MARJA-LEENA LEMPINEN

Vartissa paljon valmista

YRITYSKORTTI

Yrityksen nimi: Markkinointivartti Ky
Palvelut: mainonta ja markkinointi
Yhteyshenkilö: Kaarina Julkunen
Puh: 050 5725 996
E-mail: kaarina@markkinointivartti.fi
www-sivut: www.markkinointivartti.fi
Osoite:
Haapalaisentie 6, 73100 LAPINLAHTI

Kaarina Julkunen 050 572 5996
kaarina@markkinointivartti.fi • www.markkinointivartti.fi 

Ota yhteyttä, niin suunnitellaan yhdessä 
millaista markkinointia yrityksesi tarvitsee. 
Varttitunnissa saamme jo paljon aikaiseksi. 

Kuva: Morten Lund Tiirikainen
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Aihetta hymyyn!

vilhelmi.fi

Perushammashoito

Esteettinen hammashoito

Hampaiden valkaisut

Purentaongelmat

Pelkopotilaat

Implantit eli keinojuuret

Proteesihoidot

KAIKKI SUUNTERVEYDEN PALVELUT:

Aidosti välittävää ja asiantuntevaa palvelua Lapinlahdella

Tutustu lisää  kotisivuillamme:Linnansalmentie 10  LAPINLAHTI

Puh. 017 733 266

Yhteisvarausnumero  029 123 1152

kätevä
ajanvaraus

netissä!

LEPPÄVIRTA - KUOPIO - LAPINLAHTI

KELLOT • KORUT • LAHJAESINEET
KASTELAHJAT • PALKINNOT
KAIKKI PARISTOT

KELLOSEPPÄ • KAIVERRUKSET
KULTASEPÄN PALVELUT
KORVIEN REIJITYS

KEHYSTYSPALVELU

Palveleva
erikoiskauppa

LAPINLAHTI, Linnansalmentie 10, p. 017 732 130
www.jyrkkanen.fi

Palveleva
kangaskauppa

keskustassa

 Runsas valikoima sisustus-, verho-, 
huonekalu- ja asustekankaita

 Valmiita tyynynpäällisiä ja sisustus-
tyynyjä

 Sisustustekstiilien ompelupalvelu
 Verhotangot sekä verhojen ripus-

tustarvikkeet löydät myös meiltä
 Ompelutarvikkeet, langat, napit, 

nauhat ym.
 Korjausompelu

Ompelusoppi
K A N G A S K A U P P A

Linnasalmentie 10  p. 017 732 875, 040 703 7077
Avoinna: arkisin 10-17, la suljettu 

Susanna Mykkänen 040 744 6887
Linnasalmentie 10, Lapinlahti
MA-TI 8.30-16.30, KE suljettu

TO-PE 8.30-16.30, LA 8-12
http://susannahiusstudio.wixsite.com/mysite

Facebook: hiusstudiosusanna

Myös ripsipidennykset ja juhlameikit

UUSI ILME KESÄHIUKSIIN!

Linnansalmentie 10
Lapinlahti

Puh. 050 544 4090

Ensin kunnostetaan purukalusto, sitten hiukset, sen jälkeen uusitaan kodin tekstiilit tai
ostetaan mekkokangas kesän rientoihin. Kellosepänliikkeestä voi hankkia korulahjat

-  ja ei kun menoksi... Yrittäjätalo ”Linnari” löytyy aivan Lapinlahden keskustasta.

Liiketalo Linnari
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PIHA-
SUUNNITTELUA!

KAIKKEA IHANAA
kotiin ja

puutarhaan

Taimikatu 4, LAPINLAHTI
P. 0440 733 447

anjanpihaputiikki@gmail.com
www.anjanpihaputiikki.fi

Puutarha-alan erikoismyymälä

Vitostien varrella

Vitostien varrella näkyvällä paikalla sijaitsee liikekiinteistö, jossa varsinkin kesäisin huomi-
on vievät värikkäät kukkaryhmät ja pihan ja puutarhan hoitoon liittyvät tuotteet. Viereisistä 
tiloista voi käydä vuokraamassa koneita vaikka talon rakentamiseen tai pihan ja puutarhan 
kunnostamiseen. Myös monenlaista muuta tarvittavaa liikkeestä löytyy laakereista letkuihin. 
Äkkiä katsoen täysi erilaiset yritykset voivat näin täydentää toisiaan.

www.teollisuuslinkki.� 
Taimikatu 4, 73100 LAPINLAHTI  Palvelemme ma–pe 8–17, la 9–13
Puh. (017) 733 394 | Veli-Pekka 0500 400 624 | Timo 0440 544 645

Hydrauliikka · Paineilma · Laakerit · Työkalut 
Koneet · Laitteet · Varaosat

 Valikoimasta löytyy vermeitä jos vaikka
mihin hommaan, käyhän kyselemässä lisää!

Löydät meiltä myös kesän

veneilytarvikkeet!

Saman katon alta löytyy varsinainen mo-
nitoimipiste. Arkipäivän ruokaostosten 
lomassa voi poiketa vaikka kirjakauppaan, 
pistäytyä Alkoon ostoksille. Tai R-kioskille 
tekemään veikkaukset. Myös silmälasit, fy-
sikaaliset hoidot ja jalkahoidot, sekä kam-
paamopalvelut löydät täältä. Kirjakaupan 
yhteydessä toimii posti. 

KIPA - Palveleva, paikallinen kirjakauppasi!

Parturi-kampaamo
Anu Pietikäinen
Linnansalmentie 12-14
73100 Lapinlahti

045 646 5002

RUOKAMESTARI
LAPINLAHTI

Taisto ja Jaana
Lappalainen

Linnansalmentie 12
73100 LAPINLAHTI
p. 0400 163 560

Avoinna:
maanantai-perjantai 7–21
lauantai 7–19
sunnuntai 11–18

FYSIOPALVELU SATU KUUTSA

fysioterapia- ja hierontapalvelut

P.  040 822 0811
Linnansalmentie 12-14

73100 Lapinlahti

fysiopalvelu.kuutsa@gmail.com
https://nettiaika.fi/FysiopalveluSatuKuutsa

Saman katon alla
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Kauneus, terveys
ja hyvinvointi

Fyysinen hyvinvointi on päivän trendi, mikä-
pä mukavampaa, kuin antaa kehon rentoutua 
ammattinsa osaavan hierojan käsittelyssä. 
Hyvän olon maksimoimiseksi voi pistäytyä 
vielä kampaajalla, parturissa tai kauneushoi-
tolassa. Näitä kaikkia palveluita tarjotaan niin 
Lapinlahdella kuin Varpaisjärvelläkin.

 

Lapinlahden apteekki 
Palvelemme  
ma - pe 9-18 

   
 

 
 

la 9-14,  su 12-14
Juhannuspäivänä suljettu
p. 017-732 103

www.lapinlahdenapteekki.fi

Kauneutta  K Hyvinvointia  K Hemmottelua

Monipuoliset kauneudenhoitopalvelut
Lapinlahden keskustassa, OP:n talossa

Hoitola Säihkeestä saat
K Kosmetologin palvelut
K Ripsipidennykset ja kestotaivutukset,
 kulmien 3D-kestopigmentoinnit
K Kotimaista luonnonkosmetiikkaa:
 Ekopharma ihonhoitotuotteet,
 Ecofeel-tuotteita   
K Lahjakortit ja tuotelahjat
Tutustu palveluvalikoimaan ja varaa aika
netissä www.hoitolasaihke.fi tai
soittamalla numeroon 050-411 6177

Säihkeessä sinua palvelee 
SKY-kosmetologi Sanna Lahti

Lämpimästi tervetuloa!

HIEROJA
Minna Turunen

P. 040 777 5381 ● Asematie 6, Lapinlahti

Tervetuloa hierontaan.
Muista lahjakortilla.

Kesän lääkekaappiin
- aurinkosuojat ja after sun-tuotteet

- haavanhoitotuotteet naarmuihin ja ihovaurioihin
- hygieniatuotteet ...ja paljon muuta!

Tervetuloa ! 

VARPAISJÄRVEN APTEEKKI
Palvelemme: ma-pe 8.30-17, la 9-13, juhannusaattona 9-13  

Urheilutie 1, 73200 Varpaisjärvi    p. 017 771 007
www.varpaisjarvenapteekki.com

Hieroja Anne
Hierontaa • vyöhyketerapiaa • energiahoitoja

jäsenkorjaukset • ravintovalmennus
• henkilökohtainen valmennus

045 807 1777 • info@annesuli.fi
www.annesuli.fi

Lapinlahti

Muista  myös lahjakortit

Lapinlahden 4H-yhdistys työllistää kesäisin paljon 
nuoria erilaisiin työtehtäviin.  Vuonna 2016 Lapin-
lahden 4H:n kautta työllistyi 100 alle 29-vuotiasta 
nuorta. Jo kolmen vuoden ajan Lapinlahden 4H-yh-
distys on hoitanut kunnan kesätyöllistymisen eli ke-
sänuoret ovat työsuhteessa 4H-yhdistykseen, mutta 
työntekopaikkoina toimii 4H:n lisäksi myös kunnan 
ylläpitämät paikat, kuten vanhuspalvelut, kirjasto, 
varhaiskasvatus, museot ja kunnan ulkoalueiden 
hoito.  

Yhdistyksen omiin töihin kuuluu Väisälänmä-
ellä Karjamajakahvilalla kesäkahvilan pitäminen, 
torin jäätelökioskin ylläpito sekä erilaiset työt koti-
talouspalveluiden, pihanhoitojen ja leirien parissa. 
Väisälänmäellä nuorten työtehtäviin kuuluu kahvi-
latoiminnasta vastaaminen, perinneaitan ja lähellä 
sijaitsevan laavun siisteydestä huolehtiminen. Kesä-
kahvila avataan perinteisesti vuosittain äitienpäivä-
nä ja on toukokuussa avoinna sunnuntaisin. Kesäai-
kaan kahvila on avoinna päivittäin klo 12–18. 

Kahvilan lisäksi asiakaspalvelutehtäviin nuoret 
pääsevät Lapinlahden torilla sijaitsevalla jäätelö-

kioskilla, joka on kesäisin avoinna päivittäin säävara-
uksella. 4H:n kautta hoidetaan kesäisin myös paljon 
tilaustöitä, kuten nurmen leikkaamista ja lastenhoi-
toa. Näiden lisäksi lapsille järjestetään kesäkerhoja, 
joihin lapsia voi tuoda 

Lapinlahdella nuoret hakevat aktiivisesti kesätöi-
tä, mutta kaikille halukkaille kesätöiden antaminen 
ei ole mahdollista. Lapinlahden 4H-yhdistyksellä on 
käynnissä Yrittäkkee työ – hanke, jonka tarkoitukse-
na on luoda uusia työllistymismalleja ja sitä kautta 
uusia työpaikkoja, jotta mahdollisimman moni nuori 
pääsisi kesätöihin. Yhdistys kokee kesätöiden tar-
joamisen nuorille erittäin tärkeäksi, sillä tätä kautta 
nuoret saavat kokemusta työelämästä ja työelämän 
pelisäännöistä. Kesätöistä saatu työtodistus auttaa 
nuoria tulevaisuudessa eteenpäin, kun on esittää 
työtodistus siitä, että jo nuoresta pitäen töitä on 
tehty ja työkokemusta on saatu. 

Jos sinulla on tiedossa jotain työtä jota voisi 
nuorilla teettää, ota rohkeasti yhteyttä meihin. 

4H-jäätelökioski Lapinlahden torilla
5.6.-13.8. avoinna ma-la klo 11-19, su klo 12-18. (Säävaraus!)
Touko- ja elokuun aukioloajoista ilmoitetaan yhdistyksen Facebook sivulla. 

Lapinlahden 4H-yhdistys

IISALMI:
Satamakatu 10-12 • p.  040 351 1154

Aukioloaikamme: ma-to 9-18 • pe 9-17 • la 9-15
LAPINLAHTI:

Asematie 1 • p. 050 365 3049
Aukioloaikamme: ma-to 9-18 • pe 9-17 • la 9-14

Nettiajanvaraus: www.aika24.fi

Tule meille sellaisena
kuin olet,

lähde meiltä
sellaisena kuin haluat.
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Helpotusta ruokapöytään,
apua arkeen  ja majoitusta

”Suu söis, vaan ei vatsa vedä.” Välillä on aivan paikallaan antaa itselleen vapaata kotitöistä ja 
pistäytyä nauttimaan paikallisesta ruokatarjonnasta, tässä muutamia vinkkejä hyviin ruoka-
hetkiin. Alueelta löytyy maukasta kotiruokaa ja herkuttelupaikkoja oman valinnan mukaan, 
suurempien ja pientenkin juhlien järjestämisessä auttavat alueella toimivat pitopalvelut.

AVOINNA: Ma–Pe 10.00–16.00

● Täytetyt patongit ja paniinit
Pizzat, myös mukaan ● Ala-carte -annokset

Pitopalvelu ja juhlatilaisuudet ● Iltaisin kokouspaikkana

Puh. (017) 734 848, 040 7551 770  ● Linnansalmentie 26, 73100 Lapinlahti

KAHVI- JA LOUNASRAVINTOLA

www.pipastiina.fi

Lahdentauksen

PIIKA &
PEHTOORI

• leivonnaiset tilauksesta

• kaikkiin kodin juhliin 
maukkaat pitopöydät

• meiltä myös astiat,liinat, 
henkilökunta jne.

• siivoukset, avustamispalvelut

• kuljetus esim. puutarhajätteille ja 
muulle kodinirtaimistolle jäteasemalle

• muuttoapu ja laatikoiden vuokraus 
Lapinlahden ympäristössä

• huoneistojen tyhjennykset ja 
tarvittaessa loppusiivous

• mökkitalkkaripalvelut
• KOTITALOUSVÄHENNYS

Soita: 040 758 8812
katariina.karppinen@pp2.inet.fi

Jarruta ja koukkaa
syömään jättiannoksia!

5-tien varressa, Lapinlahdelta
Iisalmen suuntaAn

Palvelutiskistämme monipuoliset 
herkut kesäpöytään!
Meiltä löydät kalat, lihat, leivät ja
leivonnaiset, viemisiä ja muita
herkkuja unohtamatta.

Myös tilauksesta.

ma-ti 9-14
ke-pe 9-17
la 9-14

Kauppatie 19, Varpaisjärvi
puh. 040-148 9208

Palvelutiski, kahvio
paistopiste, lahjatavarat

www.apajasta.fi

Tasokasta majoitusta 
+358 40 593 8360  www.lomakoskela.fi
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Suolaisia ja makeita herkkuja
arjen ja juhlan kahvihetkiin.

Tule nautinnolliselle kahvihetkelle
kahvilaan, os. Juhani Ahontie 2.

Tervetuloa!

www.uniikkikakkuverstas.fi    johannaruotsalainen@netti.fi

Johanna Ruotsalainen
Uniikki Kakkuverstas
Juhani Ahontie 2, Lapinlahti
Puh. 044 336 0404

UNIIKKI

KAKKUVERSTAS

Laadukasta
ruokapalvelua

Pitopalvelu suuriin ja pieniin
tilaisuuksiin yrityksistä kodinjuhliin.

Keittiö on pitopalvelumme sydän.
Valmistamme ruoat aidoista

ruoka-aineista suurella sydämellä,
rakkaudesta ruokaan.

Kiitosta saanut henkilökuntamme hoitaa
ammattitaidolla tilaisuutenne 

alusta loppuun asti.

 Puh. 040 414 5544
 email: tuula@pitotuula.fi 
 www.pitotuula.fi

Pitopalvelu
Tuula Kainulainen

Majoituspalvelu aivan
Lapinlahden keskustassa

Huoneet:
 3 kpl 1 hh, 4 kpl 2hh 
 6 h huoneisto (oma keittiö)

Sauna kuuluu huoneen hintaan.

Varaukset:
P.  (017) 733 113

hotellivierashuone@meili.fi
www.hotellivierashuone.fi

Impantie 7 ● 73100 Lapinlahti ● P. 017 733 113
Avoinna: SU-TO 9:00 - 24:00, PE-LA 9:00-2:00

Hotelli Vierashuone

Kuohuva kesäkeidas

Lapinlahden pitäjässä, Väärnin pap-
pilassa syntyi vuonna 1861 poika,  
joka on vaikuttanut omalla elämän-
työllään näkyvästi paikkakunnan  
historiaan. Tämä henkilö oli tieten-
kin kansalliskirjailijamme Juhani  
Aho. Kirjailijan esikoisteos Rautatie 
sijoittuu osittain Lapinlahdelle ku-
vitteellisen rautatien vaiheille. Ro-
maani on ilmestynyt v.1883, mutta 
ensimmäinen juna kulki Lapinlah-
della vasta 1901.  Rautatie on rea-
listinen kansankuvaus Matista ja 
Liisasta, jotka kuulevat kotiseutunsa 
papilta Lapinlahdelle rakennetusta 
rautatiestä, joka kulkee aivan kirkon 
läheltä.

Matin ja Liisan on vaikea kuvi-
tella miltä juna näyttää ja kuinka se 
toimii. Aluksi he eivät usko koko ka-
pineen olemassaoloon, mutta kun 
itse pappi vakuuttaa sellaisen ole-
van olemassa, päätös junan näkemi-
sestä ja kenties sillä matkustamises-
ta kypsyy pariskunnan ajatuksissa 
keväisen kelirikon  aikana. Matti ja 
Liisa päättävät lähteä ”Juhannus-
lauvantaina” Lapinlahden kirkolle 
kuuntelemaan pitäjän parempilah-
jaista pappia, sillä kenellekään ei 
kehtaa sanoa, että rautatien näkemine on tosiasias-
sa matkan pääasia.

Wikipediassa Rautatie - romaania kuvaillaan 
näin: ”Matti ja Liisa saapuvat sunnuntaina kirkonky-
lään, tapaavat kylänraitilla pitäjän miehiä ja ihmet-
televät komeaa asemarakennusta. Itse rautatie saa 
heidät hämilleen. ”Kaksi kapeaa rautakaistaletta 
ja pölkkyjä poikkitelaisin...vieri vieressä...yhtä suo-
raa silmänkantamattomaan.” kuvailee Aho ihmettä 
päähenkilöiden suulla.”

Rautatien junamatkan kuvaus on lämminhen-
kistä kerrontaa, josta ei puutu huvittavia piirteitä. 
Vauhdista innostunut Matti sortuu matkalla ryy-
piskelemään ja pariskunta ajaa sen aseman ohitse, 
missä piti jäädä pois. Paluumatka sujuu kävellen ja 
keskenään toraillen, mutta ”höyryhepo” tuli kuiten-
kin nähdyksi. Sen verran rankka reissu on kuitenkin 
ollut, etteivät Matti ja Liisa aio samaa enää uudes-

taan kokeilla. ”Ei ne meitä varten ole semmoiset...ei 
sekään rautatie.”

Tarina jää kuitenkin elämään ja se jatkuu Lapin-
lahdella vielä tänäkin päivänä. Väärnin pappilassa 
vaalitaan Juhani Ahon muistoa kirjailija Minna Ket-
tusen toimesta erilaisten tapahtumien merkeissä. 
Vitostien varrella sijaitseva taukopaikka ”Matin ja 
Liisan asema” on saanut nimensä kirjan päähenki-
löiden mukaan ja sen pihassa voi tutustua vieläkin 
vanhaan höyryveturiin. 

Joka vuosi lapinlahtelaiset valitsevat keskuudes-
taan äänestämällä Matin ja Liisan, arvonimen saavat 
henkilöt, jotka ovat tehneet jotain merkittävää koti-
pitäjänsä hyväksi. Aika kulkee kulkuaan, rautahepo 
on jo jokapäiväinen ilmiö kyläkuvassa, mutta ker-
tomus kahden kansanihmisen ensimmäisestä juna-
matkasta näkyy Lapinlahdella vielä 2000-luvullakin.

Matin ja Liisan maisemissa
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LapinlahtiLapinlahti Varpaisjärvi
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Asematie 43 Sorakuja 2 Haapaniemenkatu 28
LAPINLAHTI SIILINJÄRVI KUOPIO

Iloisille ostoksille Viiviin

Viivin
verkkokauppa

iloinenviivi.fi

Tyylikkäät asut
TUULIKSESTA!
Aikuiselle naiselle
myös isoja kokoja 42-56
Meiltä löydät naisten, miesten ja lasten
vaatteet, kengät, laukut, korut, huivit, 
kodintekstiilit, vahakankaat, lelut ja 
lahjatavarat ja paljon muuta!

Tervetuloa palvelevaan
ja monipuoliseen
liikkeeseemme!

Puh. 040 772 0444
ma-pe 9-17, la 9-14
Lapinlahdentie 3
 Varpaisjärvi
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NAISILLE JA MIEHILLE
Koot S-XXXXXXXXLVaatteita

Mekkoja, tunikoita, puseroita,
takkeja ja asusteita sekä
paljon muuta.
Normaalihintaisen housun 
ostajalle lyhennys veloituksetta!

Ystintie 1, Lapinlahti 040 501 1092
ark. 9.30-17, la 10-13  www.vaatemaailma.fi

Tervetuloa!

Kesän menoihin!
89,5

99,4

88,3
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Iisalmen, Lapinlahden ja
Varpaisjärven
alueella:

• Asuntoyhtiöille
• Kotitalouksille
• Yrityksille

www.cargoteam.fi
Nygrenintie 13, 73100 Lapinlahti

KALLIOMURSKEET ALAPITKÄLLÄ
myös soramurskeet

Lajikkeet 0-11mm, 0-16mm, 
0-32mm, 0-56mm. 

Kuljetus tarvittaessa.

KIUKKUMÄEN KIVI OY
Anssi Miettinen p. 0400 215 703

Eteläinen Lapinlahti
p. 045 170 2220

Nuohouspalvelu
TEEMU VÄÄNÄNEN

TOIMITAMME:
TÄYTESORAT

SEULOTUT SALAOJASORAT
SORAMURSKEET 
0-16, 0-35 ja 0-65 mm

KALLIOMURSKEET 
0-8, 0-16, 0-35 ja 0-65 mm

SEPELIT 
8-16 ja 16-34 mm
RUOKAMULTAA

TEEMME:
MAANRAKENNUS-JA 

RAKENNUSTEN PURKUTYÖTÄ

MAARAKENNUS
PALDANIUS Oy

Toimisto ..........732 135, 731 355
Jukka Paldanius... 0400 576 933
Pekka Paldanius .. 0400 376 933
Sora-auto............. 0400 332 135

Pekka Halosen tie 17, 73100 LAPINLAHTI

 

Koivuseläntie 49, 73100 LAPINLAHTI
Jukka Paldanius 0400 576 933

	Moottorisahat
	Raivaussahat
	Ruohonleikkurit
 (työnnettävät
 ja päältä ajettavat)
	Mönkijät
	Työnnettävät lumilingot
	Ym. polttomoottorikäyttöiset
 pienkoneet

OREGON metsurin tarvikkeet

KÄYNTIOSOITE:
Kivistöntie 50 73100 LAPINLAHTI

Sähköposti: savonvankari@gmail.com

☎ Puh. 050 360 5272

http://savonvankari.lapinlahti.net

VALTUUTETTU
HUOLTOLIIKE

HUOLLOT, KORJAUKSET, VARAOSAT
ULTRAÄÄNIPESUTPITKÄMÄENTIE 116

73100 LAPINLAHTI
huolto@kodinkonehuoltovaisanen.fi
p. 0404 813 813

www.kodinkonehuoltovaisanen.fi

Kodinkonehuolto  

Kodinkonehuolto  

Kodinkonehuolto  
PITKÄMÄENTIE 116
73100 LAPINLAHTI
huolto@kodinkonehuoltovaisanen.fi
p. 0404 813 813

www.kodinkonehuoltovaisanen.fi

Kodinkonehuolto  

Kodinkonehuolto  

Kodinkonehuolto  

Ikkuna- ja
oviasennus
HEIDE
Mika Heide
040 912 9291

mika.heide@hotmail.com

Oma apu ei ole aina paras apu, joskus on pai-
kallaan turvautua ulkopuolisiin auttajiin. Tämän 
otsikon alta löydät yritykset, jotka tarjoavat 
apua kodinsisustukseen, remonttiin, sähkötöi-
hin ja moniin muihin kodin kunnostuspulmiin. 
Oman pitäjän taitajien avustuksella syntyy hel-
posti vaikka kokonainen talo.

Remonttia helpottamaan

Asematie 83, 73100 Lapinlahti  
puh. 017 733 500

Aukioloajat: Ma-Pe 8-17 
La 9-14 
Su Suljettu

LAPINLAHTI

• Rakentaminen • Vastaavan työnjohtajan palvelut
• Remontointi • Märkätilat (vtt sertifikaatti)

• Rakennuspeltityöt ja vesikatot • LVI-työt ja -tarvikkeet

044 293 6171 Antti Hartikainen • Kauppatie 9 73200 Varpaisjärvi
antti@kivikiinteistot.net
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Lapinlahti
(pohjoinen/eteläinen piiri)

p. 040 527 2440

Piirinuohooja
Jarmo Tuhkanen

Siivoukset
yksityisille
sekä yrityksille

Hiliman Siivous Oy

P. 050 379 3064 

● Uudisrakentaminen
● Remontointi
● Rakennussiivous
● Talohuoltopalvelut
● P-1 loppusiivoukset
● Ruohonleikkuu

Ruosteahontie 230
71920 PAJUJÄRVI

puh. 040 773 6421 (Pentti)
puh. 040 531 0202 (Sirpa)

penttijasirpa.ruuskanen@elisanet.fi

PENTTI JA SIRPA RUUSKANEN

● Kuljetuspalvelu ● Nosturipalvelut
●  Piha- ja ongelmapuiden kaato 26 m asti kourasahalla

 ● Saattoauto -palvelut

RR-Kuljetus ● Joutsenjoentie 14, 74160 IISALMI
rr.kuljetus@gmail.com ● Anssi Räisänen 0400 345 030

www.rr-kuljetus.fi

Bisnode 2016

KAIKILLE LVI-RATKAISUT SAMASTA PAIKASTA

LAPINLAHTI 
Linnansalmentie 8, puh. (017) 733 344

KUOPIO 
Tehdaskatu 24, Puh. (017) 279 8888

www.savonlvitalo.�

Puhallettavat selluvillaeristeet

rakentaminen/remontointi

    lisäeristykset       ontelot/yläpohjat
    seinät/lattiat
• • 
•  

VH-Eriste Ky
Jussi Kananen, 73100 Lapinlahti

Puh. 044 360 0013

SÄHKÖASENNUSPALVELU
JUHA LIIMATAINEN

Lapinlahti
-sähkötyöt 

-sähkötarvikkeet, sähkösuunnitelmat

ilmalämpöpumppujen myynti ja asennus

Meiltä onnistuu
●	Omakoti- ja rivitalojen LVI-asennukset
●	Uusien kiinteistöjen putkityöt
 lattiasta kattoon
●	Vanhojen kiinteistöjen LVI-saneeraukset

Meiltä saat
●	Ilmastointijärjestelmät
●	Maalämpöjärjestelmät
●	Aurinkokeräimet
●	Lattialämmitysjärjestelmät
●	Jätevesijärjestelmät

Putki- & IV-asennus

Ollikainen

Kivistöntie 20 73100 Lapinlahti

Timo Ollikainen 0400 670 297
ollikainen@putkitimo.fi

Liike avoinna ma-pe klo 8.00-16.00
040 569 8734, toimisto@putkitimo.fi

www.putkitimo.fi
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Kuljetus ja
autokorjaamot

Vielä viime vuosisadan alkupuoliskolla auto 
oli harvinainen ilmiö maaseudun teillä. Nyt on 
toisin, autosta on tullut jokapäiväinen apuvä-
line arjen tarpeisiin. Kuljetusalan yrittäjät huo-
lehtivat perille niin ihmiset kuin tavaratkin, jos 
uskollinen palvelija temppuilee, apu siihen on 
saatavilla omasta pitäjästä.

LIIKENNE VÄÄNÄNEN KY

� Tilausajoa 26-,37-,38- ja
 50-paikkaisilla linja-autoilla
 myös
� Taksipalvelut Inva-auto
 8 hlöä ja henkilötaksi 4hlöä   

Aku Väänänen, puh. 0400 615 362
Risto Väänänen, puh. 0400 271 296

risto.vaananen@taksi-bussi.inet.fi
www.liikennevaananen.fi

Renkaat - vanteet - rengastyöt
Kimmo A. Savolainen T:mi
Salakkaniementie 17
73100 Lapinlahti

Puh. 0500 279 911
lapinlahti.net
kimmo.savolainen@pp.inet.fi

● Huollot ● Korjaukset
● Koulutetut asiantuntijat
● Korkealaatuiset varaosat
● Ilmastointilaitehuolto
● Huollon sijaisauto

PIETIKÄISEN KORJAAMO OY
Linnansalmentie 4 73100 Lapinlahti
Puh. (017) 781 023, 040 356 3440
www.pietikaisenkorjaamo.fi

KAIKKI MERKIT

KAUTTAMME KAIKKI AUTOSI
HUOLTOPALVELUT

RASKAANKALUSTON JA HENKILÖAUTOJEN MAALAUKSET 
KOLARIVAURIOKORJAUKSET

(017) 732358

www.lapinlahdenautomaalaus.com

 Juha Ruotsalainen  0440 427 787 
 Marko Sneck 044 533 2058 
 Kivistöntie 18 73100 Lapinlahti

KULJETUKSET
Tavarakuljetukset (paalit, puut, yms.)

Lietekuljetukset
Vaihto-, roska- ja konelavat

Varastokontit

Myös vuokraus

Kysy lisää 0400 277 183/Juha
-------------------------------------------

KONETYÖT
Teiden ja pihojen auraus, lanaus, harjaus ja pesut

Trukkinostot ja -siirrot
Puidenkaato tontilla

RENGASMYYNTI
Henkilö- ja kuorma-autot ja maatalouskoneet

Korjaus ja asennus
Kausisäilytys

Kysy lisää 0400-373 826/Eino
-------------------------------------------

Kivistöntie 15
73100 LAPINLAHTI 

TAKSI
MIKKONEN MINNA JA JUKKA

0400 374 735

Lapinlahti
Tila-auto 1+6
Pyörä- ja paari-
kuljetukset

REIJO SNECK
0500 533 673
0400 533 673

Lapinlahti

Pyörätuoli- ja paarikuljetukset, lasten turvaistuin

Webbiriihi.fi
Windows Wireäksi

Iisakinkuja 8, Lapinlahti,

Web-sivustot, video- ja äänikasettien digitointi.
Tietokoneiden ja oheislaitteiden myynti, asennus- ja 
huoltopalvelut kotitalouksille sekä mikroyrityksille.

AUKIOLOAJAT
Ma-Pe 6-18
La 9-16
Su 10-16
Puh. 040 657 3668Team Villanen Oy

Palvelut: Pesu • Kahvila/ravintola • Huolto

Polttoaine: 95 E10 • Extra 98 E5 • Diesel Plus -20

Raskas liikenne: Dieselpiste  • Diesel Plus -20 
raskas • Moottoripolttoöljy

VARPAISJÄRVI Kauppatie 22

Ja matka jatkuu...

Runsas valikoima lahja-
ja sisustustavaroita

JP   STUDIOKERAMIIKKA

Yksilölliset lahjaideat ja sisustus-
tuotteet kotiisi tai tuliaiseksi

ystävillesi ja tuttavillesi!

Design from Finland.
Made in Finland.

JARI PUTTONEN
+358 40 5752 685
+358 17   733 395

Juhani Ahon tie 5 73100 Lapinlahti
jari.puttonen@jpstudiokeramiikka.fi
www.jpstudiokeramiikka.fi

Asematie 8, LAPINLAHTI
e-mail: lapinlahdentili@lapinlahdetili.fi

Puhelimet: Heikki 010 279 1161
 Marjo 010 279 1163
 Tanja 010 279 1162
 Lasse 010 279 1164

Lapinlahden Tili Oy

www.lapinlahdentili.fi



28 29

OPTIKOIDEN
NÄÖNTARKASTUKSET
Erkki ja Elisa Julkunen

SILMÄTAUTIEN ERIKOIS-
LÄÄKÄRIN VASTAANOTTO
Lasse Lautamies

LAPINLAHDEN OPTIIKKA
Asematie 6, 017 731 957, 044 373 1957

Avoinna ma-pe 9-17

Juhani Hirvonen, p. 0400 191 171
juhani.hirvonen@luukku.com

REALISOINTIKESKUS
Linnansalmentie 15  Lapinlahti

Puh. 0400 674 593 ritva.venalainen@pp.inet.fi

www.realisointi1994.suntuubi.com

Meiltä myös takuuhuolletut kodinkoneet!

TULE TUTUSTUMAAN

Linnansalmentie 26
73100 Lapinlahti
p. 020 791 1250

Ylä-Savo

Tmi Timo Ruotsalainen
050 533 1961

Lapinlahti

PUUNKORJUU ENERGIAPUUSTA
AINESPUUKSI

METSÄTYÖ MARKOP OY
044 542 5653

- Metsäkonetyöt
- Kaivinkonetyöt
 (maan muokkaus,
 metsätiet, ym.)
- Saaristopuunkaato
- Taajamahakkuut
- Lauttakuljetukset
 saaristoon

Suomessa on 27 kansallismaise-
maksi luokiteltua aluetta, joista 
jokainen on omalla tavallaan eri-
tyinen. Lapinlahden kylältä noin 12 
km:n päässä sijaitseva Väisälänmäki 
on eräs tällainen maisema. Se on 
pohjoissavolaista luontoa tyypilli-
simmillään, seutu on vanhaa kas-
kialuetta ja mäkiasutusta. Väisälän-
mäen peltoja on viljelty jo isojaon 
aikaan.

Tänä päivänä Väisälänmäki ker-
too kävijälle omaa tarinaansa men-
neistä ajoista ja myös nykypäiväs-
tä. Alueella sijaitseva luontopolku 
houkuttelee kulkijan tutustumaan 
viljelyn seurauksena syntyneisiin 
niittyihin, peltoihin ja ketoihin, sekä entisiin laidun-
alueisiin, jotka eivät ole enää käytössä.

Kulttuuri -ja luontopolun varrella on runsaasti 
tietoa seudun historiasta, geologiasta,eläimistä ja 
elinkeinoista. Luonto on vallannut kaskimaat, mutta 
ihmisen kädenjälki maisemassa on yhä nähtävänä 
polun varrella. Polku on käytössä kaikkina vuoden-
aikoina, ja siihen kannattaa tutustua muulloinkin 
kuin kesällä.

Pistoaidan ympäröimä Karjamajan kahvila on 
avoinna vain kesäisin ja sen yhteyteen ovat lapinlah-
telaiset 4-H kerholaiset koonneet mielenkiintoisen 
minimuseon perinteisistä maalaistalojen käyttöesi-
neistä. Luontopolun varrella on merkittyjä opastei-
ta, jotka kertovat alueen historiasta. Polun korkein 
kohta on Linnamäki (220 m), mäellä olevasta näkö-
tornista avautuu upea maisema Onkivedelle saari-
neen. Hyvällä säällä voi nähdä Puijolle saakka, jos on 
muistanut ottaa kiikarit mukaan.

Väisälänmäki oli varsinkin 1900-luvun alussa tai-
teilijoiden suosima kohde, lapinlahtelaiset taiteilijat 
Pekka ja Antti Halonen ovat käyttäneet maisemaa 
maalauskohteinaan useampaan kertaan. Perintei-
nen kaskimaisema on innoittanut myös Eero Jär-
nefeltiä, jonka kaskeamista kuvaava työ Raatajat 
rahanalaiset on viimeistelty Väisälänmäellä. Taulun 
pikkuinen piikatyttö on kotoisin Väisälänmäeltä.

Tarina kertoo kuinka Järnefelt palasi ikämiehe-
nä Rannan - Puurulan taloon, missä iäkäs Johanna- 
emäntä oli vielä elossa. Kun taiteilija kysyi,tunteeko 
emäntä hänet vielä, tämä vastasi: ”Sama töhertäjä.” 
Tarinan mukaan taiteilija oli tehnyt Rannan – Puuru-
lassa asuessaan Kaski- työstään useita luonnoksia ja 

jättänyt ne Johannalle säilytettäviksi, kun miestä ei 
kuulunut takaisin, emäntä oli polttanut arvottomik-
si luulemansa kankaat saunan uunissa.

Väisälänmäen kansallismaisemalla on monta 
tarinaa kerrottavana kulttuuri- ja luontopolun kulki-
jalle. Ne kuullakseen kannattaa varata aikaa ja tutus-
tua entisiin kaskimaisemiin kiireettömästi kaikessa 
rauhassa.

  Kuva: Morten Lund Tiirikainen

Väisälänmäki, Pohjois-Savon kansallismaisema

Väisälänmäen
Karjamajakahvila

5.6.-13.8. avoinna joka päivä
klo 12-18. (Suljettu juhannus-
aattona 23.6.)

14.5.-4.6. ja 14.-31.8. avoinna vain
sunnuntaisin klo 12-18. 

Karjamajakahviolla voidaan järjes-
tää myös yksityistilaisuuksia.

Tarjoukset p. 040-5054 166/Päivi. 
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Muistiinpanoja:

Hyvä Shop&Visit Lapinlahti -esitteen lukija, olitpa ulkopaik-
kakuntalainen tai paikkakunnalla asuva.
Haluatko antaa palautetta uudesta Lapinlahdella ilmestyvästä 
esitteestä? Olisitko kaivannut esitteeseen jotain lisää? Olisiko sinul-
la toiveita, mitä palveluja Lapinlahdella haluaisit olevan?
Mitä sellaista esitteestä ei löytynyt, jota etsit? Koska esite on tehty 
yhteistyössä Lapinlahden yrittäjien ja Lapinlahden kunnan kanssa, 
kaikki palaute on ensiarvoisen tärkeää. Näin saamme kehitettyä 
mm. yritysten  palveluita sekä itse esitettä.

Palautelomakkeen voit palauttaa postitse osoitteeseen
Markkinointivartti, Haapalaisentie 6, 73100 Lapinlahti tai
laittamalla sähköpostia os. kaarina@markkinointivartti.fi
Palautetta antaneiden kesken arvomme 50€ lahjakortin syys-
kuussa. Voittaja voi valita tässä esitteessä olevista liikkeestä tai pal-
veluista, mihin lahjakortin haluaa käyttää. Voittajalle ilmoitetaan 
henkilökohtaisesti.
Toimitamme esitteessä ilmoituksilla mukana oleville yrityksille ja 
yhteisöille syksyllä oman kyselyn s.postitse esitteeseen liittyen.

ANTAMANI PALAUTE:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nimi:  _______________________________________________

Osoite:  _______________________________________________

s.posti:  _______________________________________________

puh:  _______________________________________________

 Palautelomake
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Hunajalähteen 
maankuulut hunajat 
kauttamme!

ItäMaito
Tehtaanmyymälä

Tutustumistarjoukset  voimassa 31.7.2017 saakka tai niin kauan kuin tuotteita riittää.

010-yritysnumeron hinnat: Lankapuhelimesta 8,28 snt/puhelu + 7,00 snt/min., matkapuhelimesta 8,28 snt/puhelu + 17,00 snt.min.

ItäMaito Lapinlahden myymälä, ark. klo 8.30-15.30
Tehtaantie 5, 73100 Lapinlahti  •  puh. 010 381 5263/elintarv. 010 381 5264/maataloustarv.
Itämaito netissä: www.itamaito.fi

Valmakauppa, monipuolinen kauppaketju
kaikille asiakkaille – tule ja tutustu!

700
/prk

Linnansalmentie

Asem
atieTehtaantie

~800 m

Esimerkiksi
Mustikkahunaja 300 g

Valion paistovalmis 
ja laktoositon 
riisipiirakka 
45 kpl/3,6 kg/ltk

Pingviini 
Mansikkajäätelö 
vähälaktoosinen
5 L

Mansikkarahkaleivos 
1,35 kg, 18 palaa
vähälaktoosinen
gluteeniton

(23,33€/kg)  Tällä kupongilla 
2 prk/ kuponki 31.7.2017 saakka 

tai niin kauan kuin tavaraa riittää. 1000
/ltk

1990
/ast.2250

/ltk

(2,78€/kg)  Tällä 
kupongilla  1 ltk/ kuponki 
31.7.2017 saakka tai niin 

kauan kuin tavaraa riittää.

(3,98€/l)(16,66€/kg)

Valikoimissamme mm.
Elintarvikkeet, pesuaineet,

suojaimet, lemmikkieläinten ruoat, 
maataloustarvikkeet, poltto- ja voiteluaineet  

– ja paljon muuta.


