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Osta joululahjat 

omalta kylältä!

& Matin ja Liisan maisemissaSHOP
Joulu 2018

Ota talteen!

Etsi 

VETURIT

Osallistu arvontaan ja löydä 
esitteen sivuille piilotetut veturit.

Arvomme 100 € lahjakortin.
Arvontalipukkeen löydät esitteen

viimeiseltä aukeamalta.

Osta 

joululahjat 

omalta 

kylältä!

Visit

Ostoksia ja nähtävää

omalta paikkakunnaltasi!

Lapinlahdella
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Lapinlahti elää ja uudistuu
Lapinlahti on elinvoimainen kunta, jossa talous on tasapainossa. Vahvuuksiamme ovat 
maaseutumaisuus, kulttuuri ja liikunta. Kannustamme toisiamme omatoimisuuteen sekä 
yhdessä tekemiseen. Lapinlahti tunnetaan myös luotettavana ja aktiivisena yhteistyö-
kumppanina. Meillä yrittäjämyönteisyys ja kestävä kehitys näkyvät päätöksenteossa läpi 
organisaation. 
Meillä on turvallinen ja viihtyisä asuinympäristö koko kunnan alueella, on mahdollisuus 
asua asemakaava-alueella tai väljästi maaseudun rauhassa. Palvelut ovat saavutettavissa 
kaikissa asumisen vaihtoehdoissa. Hyvät liikenneyhteydet mahdollistavat työssäkäynnin 
lähestulkoon koko Pohjois-Savon alueella. Kuntamme alueen työpaikat jakautuvat mo-
nelle eri sektorille. Yrityksemme tarjoavat työpaikkoja mm. elintarvike-, puunjalostus- 
ja metalliteollisuudessa, maa- ja metsätaloudessa, kone- ja rakennussuunnittelussa sekä 
palvelualoilla. Lisäksi työpaikkakirjo täydentyy jatkuvasti yritysinvestointien myötä. Tällä 
hetkellä kuntaan on rakenteilla mm. yksityinen hoivakoti ja katsastusasema.
Lapinlahden kuntapalvelut pidetään hyvällä tasolla. Tulevina vuosina panostetaan voi-
makkaasti mm. lasten ja nuorten palveluihin, kun Matin- ja Liisan koulukeskus uudiste-
taan perusteellisesti. Vuonna 2019-2020 koulukeskukseen rakennetaan uusi alakoulu ja 
ruokala, jonka jälkeen uudistusta jatketaan peruskorjausten merkeissä. Kaikkiaan Matin- 
ja Liisan koulun uudistamiseen käytetään tulevina vuosina noin 20 miljoonaa euroa. Tällä 
investoinnilla Lapinlahden kunta haluaa turvata ajanmukaisen ja terveellisen oppimisym-
päristön tuleville nuorisollemme. 
Lapinlahdella riittää mielekästä tekemistä myös vapaa-ajalla monenlaisten harrastusten 
parissa. Liikuntapaikkamme ovat ensiluokkaiset ja kulttuuritarjontaa on monipuolisesti. 
Kaskikuusen kansalaisopisto ja eri kolmannen sektorin toimijat tarjoavat mahdollisuuden 
tutustua moneen mukavaan ja hauskaan toimintaan kutsuen mukaansa lapsia, nuoria, ai-
kuisia ja vanhuksia.
Jos Sinulla, Perheelläsi tai Yritykselläsi on haussa elinympäristö, jossa on moni asia koh-
dallaan, pidä Lapinlahti mielessä.

Janne Airaksinen
kunnanjohtaja
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Yläsavolainen
Yläsavolainen

Yläsavolainen
Yläsavolainen
Yläsavolainen
Yläsavolainen

Hyvää Joulua

Matin ja Liisan maisemissa ry
    - Tehdään yhdessä aktiivinen kunta!
Matin ja Liisan maisemissa on tuore yhdistys, perustamiskokous pidettiin keväällä. Idea yh-
distykseen lähti jo kohta kaksi vuotta pyörineistä kahvitteluista. Kahden viikon välein on 
“Esson baari” henkisiä kokoontumisia, jonne kaikki saavat tulla puhumaan omasta asuinym-
päristöstään. Näistä keskusteluista syntyy ideoita, ja yhdessä onkin jo toteutettu kaikenlaista.
Esimerkiksi kevään talkootempaus Siivoustaika järjestettiin Lapinlahdella ja Varpaisjärvellä 
yhdistyksen toimesta. Myös Lapinlahden joulunavaus on tänä vuonna yhdistyksen suun-
nittelema. Matin ja Liisan maisemissa ry painattaa myös Lapinlahti-aiheisia postikortteja 
myyntiin eri paikkoihin.
Yhdistyksen on voinut myös bongata Toukotaiassa ja Aikataiassa, sekä Varpaisjärven ilta-
torilla.
Yhteistyössä on voimaa! Tule itsenäisesti tai yhdistyksesi puolesta mukaan niin yhdistetään 
resurssit!
Kokoontumiset löydät muunmuassa Facebook-ryhmästä Matin ja Liisan maisemissa.

Terveisin,
Jenna Karppinen
Matin ja Liisan maisemissa ry puheenjohtaja
matinjaliisanmaisemissa@gmail.com
040 847 1589

Lapinlahti Varpaisjärvi

Seuraavat kokoontumiset :
4.12 Varpaisjärven kunnantalo klo 17.00
18.12 Lapinlahden kunnanvirasto klo 7.30
Kokoontumiset löydät muunmuassa Face-
book-ryhmästä Matin ja Liisan maisemissa

Yhteistyössä: Matin ja Liisan maisemissa ry
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Toespaekkakuntalaenen
Mitä kummaa tuossa otsikossa lukee? En tiedä onko se edes oikein kirjoitettu, nimittäin en ole 
”täkäläisiä” syntyjäni. Olen se toispaikkakuntalainen, eli toiselta paikkakunnalta tänne Poh-
jois-Savoon muuttanut. Tuo termi jäi hyvin mieleeni, kun tänne muutin, sitä kun monessa eri 
tilanteessa joutui kertoilemaan, että mistä sitä ollaan kotoisin. Puhetyylini paljasti minut aina 
ihan ensimmäisessä lauseessa. Mie ja sie paikkakunnalta kotoisin oleva henkilö sulautui tänne 
kuitenkin varsin sujuvasti. Huomasin, että savonmualaenen se jututti ihan vaan siksi, että vä-
litti ja halusi toivottaa tervetulleeksi. 
Eteläsuomessa on vähän enemmän kiirettä. Täällä sitä kiire sanaa ei saa oikein edes käyttää, se 
ainakin latistaa tunnelman ja saa aikaan negatiivisen fiban. 
On ihan totta, että täällä Pohjois-Savossa on elämän laatu parempaa kuin monessa muussa 
paikassa. Luonto vaikuttaa ihmiseen. Vihreä väri vähentää stressiä ja lisää positiivisuutta. 
Meillä luonto on vielä lähellä ihmistä ja täällä on tilaa hengittää. Monissa paikoissa on ainut 
luontokokemus kaupungin keskustan vierellä oleva puisto, jossa voi aistia pakokaasun ja muo-
vijätteen hienon kombinaation. 
On ollut mukavaa huomata, että Lapinlahti houkuttelee paluumuuttajia. Nuorena täältä maa-
ilmalle lähteneet ihmiset haluavat tulla takaisin ja perustaa perheensä tänne. Enpä ihmettele 
yhtään, sillä itsellänikin on lapsia. Lapsille tällainen lintukoto on mitä parhain mahdollinen 
kasvualusta. 
Jos sinä lukija satuit olemaan toespaekkakuntalaenen niin tervetuloa tutustumaan Lapinlah-
teen. Jos haluat asua edullisemmin, luonnon lähellä, hyvien kulkuyhteyksien varrella, turvassa 
ja rauhassa mualiman pahhuuksilta, niin tämä Lapinlahti saattaisi olla sinun elämällesi paras 
paikka.  

Lapinlahti on hyvä paikka asua ja yrittää.

Tiina Tanskanen
Lapinlahden Yrittäjät, Pj

Julkaisija:
Markkinointivartti Ky
Osoite: Haapalaisentie 6, 
73100 LAPINLAHTI
Ilmoitusmyynti:
Kaarina Julkunen, 050 5725 996
kaarina@markkinointivartti.fi
Toimittaja:
Marja-Leena Lempinen

Ilmoitusvalmistus:
Eco Print Oy
Katja Eskelinen 044 700 4642
aineistot@ecoprint.info
Painosmäärä:
4000 kpl
Jakelu:
Kotitaloudet Lapinlahti ja Varpaisjärven 
taajamat sekä liikkeet ja muut toimipis-
teet Ylä-Savon alueella.

Yhteistyössä Lapinlahden kunta, 
Lapinlahden ja Varpaisjärven yrittäjä-
järjestötsekä paikkakunnan yrittäjät 
ja yhdistystoimijat

& Matin ja Liisan maisemissaSHOP
Visit

Lapinlahdella
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Puh. (017) 734 848,  Birgitta  040 755 1770 
Linnansalmentie 26, 73100 Lapinlahti
www.pipastiina.� 

Pipastiinan perinteinen 
Joululounas   
ti  11.12.2018 klo 10.00- 14.30 
Iltakattaus klo 15.30 - 19.00
ke 12.12.2018  klo 10.00 -14.30

Tervetuloa!

Tervetuloa

GOSPEL-KAHVILAAN
KIRPPIS
Asematie 11

Avoinna: ma - la  11-15

Tuoretta kahvia ja pullaa arkipäivinä

Joulumyyjäiset 
la 1.12. klo 9 -13

Lapinlahden Hellunt.-srk. 
puh 040 505 1139

LAPINLAHDEN ASEMA 
MA-PE 10-17 & LA 10-14 

Puh. 040 486 0800 & 045 139 5578 

Joulukausi alkaa markkinoilla 
30.11., klo 10-19 ja 1.-2.12., klo 10-14 

Pop up-myyjiä, herkkuja, joulutunnelmaa  
TERVETULOA! 

Kahvio, tiny house-putiikki, hotelli, 
kierrätyskeskus, taidenäyttelyt ja  
matkahuolto auki läpi vuoden.  

Tapahtumat
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Lapinlahden 
Juustonystävät ry

www.lapinlahti.fi/Juustonystavat

Lapinlahden Yrittäjät ry

Varpaisjärven Yrittäjät ry
Lapinlahden Latu
www.lapinlahdenlatu.sporttisaitti.com

TEKEVÄ-ryhmä
p. 046 656 5652

Tekemistä tekemisen ilosta!

Aktiivista Uutta Vuotta  2019

Kaskikuusen omakotiyhdistys
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää, ohjata ja kehittää

 pientalovaltaista asumismuotoa ja parantaa asumisviihtyvyyttä.
www.omakotiliitto.fi/kaskikuusenomakotiyhdistys

Matin ja Liisan 
maisemissa

matinjaliisanmaisemissa@gmail.com 
Pj. Jenna Karppinen p.040 847 1589

Hyvää Joulua ja

www.lapinlahdenliikkujat.sporttisaitti.com

Lapinlahti

Varpaisjärvi

yrittajat.lapinlahti.net

yrittajat.fi/savon-yrittajat/varpaisjarven-yrittajat

4h@lapinlahti.fi
040 5197 211
www.lapinlahden4h.fi

LAPINLAHDEN 
4H-YHDISTYS

lapinlahdenpilkkijat.fi
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Juha Ruotsalainen 0440 427 787
Marko Sneck 044 533 2058

Kivistöntie 18, 73100 Lapinlahti

www.lapinlahdenautomaalaus.com

Hyvää Joulua

Asematie 83, 73100 Lapinlahti
Puh. (017) 733500

Avoinna: Ma-pe 8-17, La 9-14
Su suljettu

SÄHKÖASENNUSPALVELU
JUHA LIIMATAINEN

Lapinlahti
• Sähkötyöt • Sähkötarvikkeet • Sähkösuunnitelmat

ILMALÄMPÖPUMPPUJEN MYYNTI JA ASENNUS
040 833 5951    juha.liimatainen@pp6.inet.� 

FYSIOPALVELU 
SATU KUUTSA

040 822 0811  
Linnansalmentie 26,  73100 Lapinlahti    

Fysioterapia • Hieronta

Ajanvaraus myös verkossa
https://nettiaika.� /FysiopalveluSatuKuutsa

Kiitos asiakkaille ja yhteistyökumppaneille kuluneesta vuodesta.
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Onnellista 
Uutta Vuotta  2019

Lapinlahden Tili Oy
Kiitos asiakkaille ja
yhteistyökumpaneille
kuluneesta vuodesta.

Rauhallista joulua ja
menestyksekästä vuotta 2019

www.lapinlahdentili.fi

TAKSI
Lapinlahti

• Tila-auto 1+6 • Pyörätuoli • Paarikuljetukset

Hyvää joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta

Mikkonen Minna ja Jukka
0400-374 735

Ikkuna- ja
oviasennus
HEIDE
Mika Heide
040 912 9291

mikaheide@hotmail.com

Kiitos asiakkaille ja yhteistyökumppaneille

Toivotamme asiakkaillemme 
Rauhallista Joulua ja 
Hyvää Uu
 a Vuo
 a!

Koivuseläntie 49, 73100 LAPINLAHTI
Jukka Paldanius 0400 576 933

UNIIKKI

KAKKUVERSTAS

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

www.uniikkikakkuverstas.fi • johannaruotsalainen@netti.fi

Toivotamme asiakkaillemme 
Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta!

Suolaisia ja makeita herkkuja 
arjen ja juhlan kahvihetkiin.

Rauhallista Joulua ja
hyvää uutta vuotta 2019

Ruosteahontie 230, 71920 PAJUJÄRVI • penttihasirpa.ruukanen@elisanet.fi

Kiitos asiakkaille ja yhteistyökumppaneille kuluneesta vuodesta.
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METSÄPALVELU 
J. HIRVONEN

Juhani Hirvonen 
p.  0400 191 171

juhani.hirvonen@luukku.com

SOITA JA KYSY TARJOUS!

050 374 2031
lapinlahdensahko.fi

Lapinlahden
Sähköpalvelu
• MYYNTI • ASENNUKSET • KORJAUKSET 

• LÄMPÖKAMERAKUVAUKSET

lapinlahdensahkopalvelu@gmail.com

NUOHOUSPALVELU
TEEMU VÄÄNÄNEN
Varpaisjärvi  •  Lapinlahti

P. 045 170 2220
LEIKKAA TALTEEN

LEIKKAA TALTEEN

Hyvää Joulua

Asematie 43
LAPINLAHTI

www.iloinenviivi.fi

Iloisille
ostoksille
Viiviin

Viivin
verkkokauppa

Haapaniemenkatu 28
KUOPIO

Toritie 12
SIILINJÄRVI

Kiitos asiakkaille ja yhteistyökumppaneille kuluneesta vuodesta.

LAPINLAHTI

 0500533673
0440533673

REIJO SNECK

PYÖRÄTUOLI- JA PAARIKULJETUKSET,
LASTEN TURVAISTUIN



11

Osta joululahjat 

omalta kylältä!

Kaikkea kivaa kotiin ja lahjaksiKaikkea kivaa kotiin ja lahjaksiKaikkea kivaa kotiin ja lahjaksi

REALISOINTIKESKUS
Linnansalmentie 15, 73100 Lapinlahti

Puh. 0400  674 593  ritva.venalainen@pp.inet.fi
www.ritvaorvokki.simplesite.com

• Lyhtyjä ja valaisimia
• Uusia pienhuonekaluja
•  Käytettyjä huonekaluja
•  Käytettyjä ja
 takuuhuollettuja 
 kodinkoneita edullisesti

Tule 
tutustumaan 

tarjontaan!

PALVELUITAMME OVAT
Maidon keräilykuljetukset
Kappaletavarakuljetukset
Rakennustarvikkeiden kuljetukset
Erilaiset nostopalvelut  24 tm nosturilla
Multa-, hiekka- ja sorakuljetukset
Henkilökorinostot
Vaihtolavat
Kurottajatyöt

KULJETUS
TOMMI TURUNEN OY

Kuljetus Tommi Turunen Oy
tarjoaa monipuoliset nostopalvelut ja 
kappaletavarakuljetukset sekä muut
kuljetuspalvelut Pohjois-Savon alueella.

KULJETUS TOMMI TURUNEN OY
Pysäkinpolku 1 73120 NERKOO

Puhelin: 040 077 2490
Sähköp: kuljetus.tommi.turunen@pp.inet.fi

www.kuljetustommiturunen.com

PALVELUITAMME OVAT
Maidon keräilykuljetukset
Kappaletavarakuljetukset
Rakennustarvikkeiden kuljetukset
Erilaiset nostopalvelut  24 tm nosturilla
Multa-, hiekka- ja sorakuljetukset
Henkilökorinostot
Vaihtolavat
Kurottajatyöt

KULJETUS
TOMMI TURUNEN OY

Kuljetus Tommi Turunen Oy
tarjoaa monipuoliset nostopalvelut ja 
kappaletavarakuljetukset sekä muut
kuljetuspalvelut Pohjois-Savon alueella.

KULJETUS TOMMI TURUNEN OY
Pysäkinpolku 1 73120 NERKOO

Puhelin: 040 077 2490
Sähköp: kuljetus.tommi.turunen@pp.inet.fi

www.kuljetustommiturunen.com

PALVELUITAMME OVAT
Maidon keräilykuljetukset
Kappaletavarakuljetukset
Rakennustarvikkeiden kuljetukset
Erilaiset nostopalvelut  24 tm nosturilla
Multa-, hiekka- ja sorakuljetukset
Henkilökorinostot
Vaihtolavat
Kurottajatyöt

KULJETUS
TOMMI TURUNEN OY

Kuljetus Tommi Turunen Oy
tarjoaa monipuoliset nostopalvelut ja 
kappaletavarakuljetukset sekä muut
kuljetuspalvelut Pohjois-Savon alueella.

KULJETUS TOMMI TURUNEN OY
Pysäkinpolku 1 73120 NERKOO

Puhelin: 040 077 2490
Sähköp: kuljetus.tommi.turunen@pp.inet.fi

www.kuljetustommiturunen.com

Kiitos
asiakkaille
kulueesta
vuodesta.

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

Tällä kupongilla kertaostos ovh -20%
Voimassa 31.12.2018.

Vaatteita naisille ja 
miehille S-8XL
Valikoimastamme löytyy myös alusasut,
laukut ja kengät 

& Matin ja Liisan maisemissaSHOP
Visit

Lapinlahdella

Osta joululahjat 

omalta kylältä!Joulu 2018
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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

Yhteisvarauspuh.
Puh. 017 733 266

029 123 1152

LEPPÄVIRTA - KUOPIO - LAPINLAHTI

(pvm/mpm)

Soita tai varaa aikasi kätevästi netissä!

Osta joululahjat 

omalta kylältä!
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Jouluksi paljon valmiita tyynynpäällisiä,
liinoja, torkkupeitteitä ym. pieniä kodin tekstiilejä.

• voit myös ompeluttaa valitsemastasi 
kankaasta verhot ym.

• asustekankaita arkeen ja juhlaan
Monipuolinen kangaskauppa

Linnansalmentie 10 •  p. (017) 732 875, 040 703 7077
Avoinna: arkisin 10 -17, la suljettu

Juhlan kunniaksi arvon
joulu-,tammi-, ja helmikuussa 
käyneiden kesken (kerran kuussa) 

MATRIXIN tuotepaketin ja 
hiustenleikkaus lahjakortin. 

Tarjolla kahvia, glögiä 

ja pipareita.

Nyt myös ajanvaraus 
Hius - Studio Susannan 
       Facebook sivujen kautta, 
tai soittamalla.

Hius-Studio 
Susanna

kiittää 30 vuodesta.

Toivotan Hyvää Joulua ja 

Onnellista Uutta Vuotta 2019

Tervetuloa! 

       Facebook sivujen kautta, 

Linnansalmentie 10, Lapinlahti 
040 774 6887

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

kello & kulta & kehystys

HOPEAA
PIKKU MYY 29,-
SILMU alk. 84,-
OHTO 129,- PIENI 59,-

PALVELEMME JOULUKUUSSA MYÖS LAUANTAISIN

LUMOAVAN

“VALO”- JOULU-

KORISTE

  29,-

Palvelemme ma-pe 9-17, la 9-13 • www.jyrkkanen.fi

KORUSI-LEHTI 

ON ILMESTYNYT

TARKKAILE 

POSTIASI

Korusi-lehdestä löydät parhaat lahjaideat!
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LAPINLAHTI -
kultuuri- ja liikuntapitäjä

Hyvä paikka elää ja yrittää!

www.lapinlahti.fi
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Joulupolku        
  2018

20
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JoulupolkuVarpaisjärvellä
1.  OP Pohjois-Savo
2.  Parturi-Kampaamo 
 Tukkakammari Anna Hölttä
 Fysioterapia Mirja Katainen
 Ullan kirppari
3.  Entinen kunnavirasto, Varpaisjärvi
4.  Hotelli-Ravintola Safoxi
5.  St 1
6.  Jouluvalot
7.  Puun Lait Oy
8.  Varpaisjärven Pesula Oy
9.  Varpaisjärven Apteekki
10.  Varpaisjärven 4H
 Käsityönystävät ry

11.  Kauppahuone Nissinen Ky
12.  Varpaisjärven päiväkoti
13.  Asuste- ja Lahjaliike Tuulis
14.  Säästöpankki Optia
 Eläinlääkäri Kati Paananen
 Varpaisjärven Seura- ja Käyttökoira ry
15.  S-Market
16.  HerkkuApaja Oy
17.  Varpaisjärven seurakunta
18.  Tekstiilikierrättäjät / Sarkapaja
       Mirka Pukine
19.  Joulupostilaatikko
20.  Varpaisjärven lähikirjasto

Joulupolun tavoitteena on kannustaa liikkumaan ja tehdä tutuksi paikallisia toi-
mijoita. Polun varrelta löydät joulusomistettuja ikkunoita, lasten teoksia ja muuta 
joulutunnelmaa. Polulta on mahdollisuus pujahtaa tonttuhommiin, vaikka tutus-
tumaan paikallisten yrittäjien ja yhteisöjen tarjontaan. Joulupostilaatikosta löydät 
heijastimen pimeän ajan turvalliseen liikkumiseen.

Joulupolku avataan 1.12.

Voit irroittaa kartan ja lähteä joulupolulle seikkailemaan...
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Joulupolku Lapinlahdella

1.  OP Ylä-Savo
 Hietaniemen perhehoito ja hevospalvelu
 Jokiniemen matkailu
2.  Hoitola Säihke
3.  Kahvila- ja lounasravintola Pipastiina
4.  Lapinlahden Valokuvaamo
5.  Lapinlahden kirjakauppa KIPA
6.  Parturi-Kampaamo Anu Pietikäinen
     Kauneushuone Taika / Tmi Anne Alakorpi
7.  K-Market Ruokamestari
8.  Kampaamo Ponihäntä
9.  Jyrkkänen Kello & Kulta
10.  Kangaskauppa Ompelusoppi
11.  Parturi-Kampaamo Hius-Studio
12.  Lapinlahden Apteekki
13.  Vaatemaailma
14.  Lapinlahden tori
15.  Realisointikeskus Jussi Venäläinen
16.  Lapinlahden pääkirjasto
17.  Hierontapalvelu Gentle Touch, Soile Pesonen
18.  Lapinlahden seurakunta, Lapsityö
19.  Lapinlahden seurakunta
20.  Lapinlahden seurakunta, Ystäväntupa
21.  Ateljee-Galleria Cafe Luova Puu
22.  S-market Lapinlahti
23.  Säästöpankki Optia
24.  Lapinlahden kunnantalo
25.  Lapinlahden 4H-yhdistys
26.  Kukkakauppa Meklin

27.  Hieroja Minna Turunen
28.  Kauneus- ja jalkahoitola Ruususen aika
29.  Gospelkahvila / Lapinlahden helluntaiseurakun-ta
30.  Kukkakauppa ja Hautauspalvelu Kinnunen
31.  Lapinlahden asema kierrätyskeskus, kahvila, 
 majoitus yms.
32.  Parturiauto Sari (Postikuja 9 as 5)
33.  Kahvila Tulikukko
34.  Lapinlahden Käsityökeskus
35.  Hieroja Anne Korhonen
36.  Meijerin toimintakeskus ry / Seisake
       Lapinlahden Työttömien Tuki, kirppis
37.  JP Studiokeramiikka
38.  Myllytupa / Pyöris pyöräilyn ystävät
39.  Jussinpihan päiväkeskus
40.  Taidemuseo Eemil
41.  Arkkitehtuuri- ja ympäristökulttuurikoulu Lastu
42.  Toky ry
43.  Lapinlahden Koneistus
44.  Lapinlahden Sähköpalvelu
45. Micare Line
46.  Ylämarjala
47.  K-Rauta Lapinlahti
48.  Peltityö Sutinen
49.  Anjan Pihaputiikki
      Teollisuuslinkki
50.  Iloinen Viivi
51.  Matin ja Liisan asema
52.  Joulupostilaatikko
53. Jouluvalot
54.  Jouluvalot
55.  Hantan Hiushuone

Joulupolun tavoitteena on kannustaa liikkumaan ja tehdä tutuksi paikallisia toimijoita. Polun varrelta löydät 
joulusomistettuja ikkunoita, lasten teoksia ja muuta joulutunnelmaa. Polulta on mahdollisuus pujahtaa tont-
tuhommiin, vaikka tutustumaan paikallisten yrittäjien ja yhteisöjen tarjontaan. Joulupostilaatikosta löydät 
heijastimen pimeän ajan turvalliseen liikkumiseen.
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JoulupolkuVarpaisjärvellä
1.  OP Pohjois-Savo
2.  Parturi-Kampaamo 
 Tukkakammari Anna Hölttä
 Fysioterapia Mirja Katainen
 Ullan kirppari
3.  Entinen kunnavirasto, Varpaisjärvi
4.  Hotelli-Ravintola Safoxi
5.  St 1
6.  Jouluvalot
7.  Puun Lait Oy
8.  Varpaisjärven Pesula Oy
9.  Varpaisjärven Apteekki
10.  Varpaisjärven 4H
 Käsityönystävät ry

11.  Kauppahuone Nissinen Ky
12.  Varpaisjärven päiväkoti
13.  Asuste- ja Lahjaliike Tuulis
14.  Säästöpankki Optia
 Eläinlääkäri Kati Paananen
 Varpaisjärven Seura- ja Käyttökoira ry
15.  S-Market
16.  HerkkuApaja Oy
17.  Varpaisjärven seurakunta
18.  Tekstiilikierrättäjät / Sarkapaja
       Mirka Pukine
19.  Joulupostilaatikko
20.  Varpaisjärven lähikirjasto

Joulupolun tavoitteena on kannustaa liikkumaan ja tehdä tutuksi paikallisia toi-
mijoita. Polun varrelta löydät joulusomistettuja ikkunoita, lasten teoksia ja muuta 
joulutunnelmaa. Polulta on mahdollisuus pujahtaa tonttuhommiin, vaikka tutus-
tumaan paikallisten yrittäjien ja yhteisöjen tarjontaan. Joulupostilaatikosta löydät 
heijastimen pimeän ajan turvalliseen liikkumiseen.
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Linnansalmentie 24, Lapinlahti • 050 411 6177
www.hoitolasaihke.fi

Hoitola Säihkeestä saat
• Kosmetologin palvelut
• Klassiset sekä volyymiripsipidennykset, 
 ripsien kestotaivutukset
•  Microblading- kulmat
•  Kotimaista luonnonkosmetiikkaa, hyvinvointituotteita
•  Intialaista päähierontaa, aromahierontaa
•  Lahjakortit ja tuotelahjat

Kauneutta  Hyvinvointia Hemmottelua
Monipuolista palvelua 

Lapinlahden keskustassa, OP:n talossa

Tutustu palveluvalikoimaan ja varaa aika netissä 
www.hoitolasaihke.fi tai soita 050 411 6177 

Säihkeessä sinua palvelee SKY-kosmetologi Sanna Lahti
Lämpimästi tervetuloa!

Joulun hemmottelulahjakortit Hoitola Säihkeestä

www.teollisuuslinkki.fi 
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

OHITTAMATONostopaikka
Konemiehen

Konemiehen

ostopaikka

LAATULAHJAT

LINKISTÄ

Hydraulikka · Paineilma · Laakerit 
Työkalut · Koneet · Laitteet · Varaosat

VH-Eriste Ky
Jussi Kananen, 73100 Lapinlahti

Puh. 044 360 0013
vh.eriste@pp.inet.fi

NYT
Eristeasiat kuntoon

edullisin talvihinnoin.

Muista kotiatalousvähennys!

KAIKILLE LVI-RATKAISUT SAMASTA PAIKASTA

LAPINLAHTI 
Linnansalmentie 8, puh. (017) 733 344

KUOPIO 
Tehdaskatu 24, Puh. (017) 279 8888

www.savonlvitalo.�

KAIKILLE LVI-RATKAISUT SAMASTA PAIKASTA

LAPINLAHTI 
Linnansalmentie 8, puh. (017) 733 344

KUOPIO 
Tehdaskatu 24, Puh. (017) 279 8888

www.savonlvitalo.�

KAIKILLE LVI-RATKAISUT SAMASTA PAIKASTA

LAPINLAHTI 
Linnansalmentie 8, puh. (017) 733 344

KUOPIO 
Tehdaskatu 24, Puh. (017) 279 8888

www.savonlvitalo.� Aidosti paikallinen.

52 000 kpl

ILMAISJAKELU: Iisalmi, Lapinlahti 
(sis. Varpaisjärvi), Kiuruvesi,

Sonkajärvi, Pielavesi, Vieremä, 
Keitele, Pyhäjärvi, Pyhäntä,
Haapajärvi, Pihtipudas, Reis-
järvi, Maaninka, Pulkkila ja
Piippola
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Altti katseli ulos ikkunasta. Yöllä oli sa-
tanut lisää lunta. Muutamia hiutaleita 
kieppui vielä taivaalta. Ne olivat kuin 
suuria höyheniä. Isosisko Iines sanoi, 
että enkelit tekivät taivaassa joulusii-
vousta ja kopistelivat tyynyjään, silloin 
maanpäällä satoi lunta.
Iineksen tarinoista Altti ei oikein tiennyt, 
mitä niistä pitäisi ajatella, mutta ulkona 
oli nyt jotain muuta, mikä kiinnitti pojan 
huomion. Pihan poikki autotallille päin 
kulkivat pienet jäljet, joku oli hiippaillut 
yöllä pihassa. Tonttu! Jouluun oli enää 
pari päivää aikaa ja silloin tontut liikkui-
vat tavallista vilkkaammin. Poika kertasi 
mielessään viime päivien tekemisiään. 
Olikohan hän ollut tarpeeksi kiltti? Hä-
nen piti päästä pihalle katsomaan, mihin 
tonttu oli mennyt.
Poika puki eteisessä lämpöisesti pääl-
leen, sillä ulkona oli kylmä.
- Mihin sinä olet menossa? Äiti tivasi ja 
tuli katsomaan pojan puuhia.
- Ulos vaan leikkimään, on satanut uutta 

lunta.
-Älä palelluta itseäsi, isä huuteli keitti-
östä.
Isä oli lähdössä ajamaan koulutaksia, 
sillä se oli hänen työtään.
Poika lupasi olla paleltumatta ja kiirehti 
nopeasti pihalle.
Altti tunsi kuinka sydän rummutti kii-
vaasti kylkiluiden takana. Jännitys pisteli 
ilkeästi pipon alla. Pienet jäljet tulivat lä-
heiseltä kylätieltä ja jatkuivat pihan poik-
ki autotalliin päin. Joku oli pujahtanut 
autotalliin oven alla olevasta raosta! Altti 
epäröi hetken ennen kuin avasi varovasti 
oven. Tallissa oli hämärää, siellä tuoksui 
öljy ja pöly. Isän taksi seisoi omalla pai-
kallaan lämmitysjohto nokassa. Alttia 
vähän nauratti, sillä johto oli kuin pitkä 
häntä, on vain auton väärässä päässä.
Poika kuulosteli autotallin hiljaisuutta. 
Pelotti mennä ovea pidemmälle, sillä jäl-
jet olivat päättyneet autotallin ovelle. Se 
joku oli taatusti sisällä tallissa. Samassa 
hän kuuli kolahduksen öljypönttöjen 

takaa. Teki mieli juosta pakoon, mutta 
uteliaisuus voitti.
- Huomenta tonttu, Altti sanoi niin reip-
paasti kuin osasi, - tule vain näkyviin, en 
minä sinua pelkää.
Taas kolahti, sitten joku pieni hahmo al-
koi tulla hämärän keskeltä kohti poikaa. 
Altti terästi katsettaan, sillä pakoon hän 
ei voinut enää juosta, koska jalat eivät 
suostuneet tottelemaan.
Pieni olento tuli lähemmäksi, poika näki 
vilahduksen mustaa ja valkoista, sitten 
hän huomasi terävät korvat ja pitkän, 
tuuhean hännän. Tontuilla ei ole häntää! 
Altti oivalsi, ja tajusi samassa, että häntä 
kohti asteli pieni kissa. Kissa oli kylmis-
sään ja peloissaan ja sillä taisi olla myös 
nälkä. Pojan sydän läikähti riemusta.
- Kisu, kisu, tule tänne, en minä tee si-
nulle mitään, hän maanitteli ja pieni 
kissa tuli rohkeammin lähemmäksi. Se 
tuli niin likelle, että poika voi silittää sen 
pehmeää turkkia. Kissa värisi kylmästä, 
mutta se antoi silittää itseään ja äkkiä 

Tonttu

• Uudet kokoproteesit • Pohjaukset • Korjaukset 

KAIKKI ERIKOISHAMMASTEKNIKON PALVELUT:
Lapinlahdella, Siilinjärvellä, Nilsiässä ja Kuopiossa

Erikoishammasteknikot:
Anssi Soininen - Antti Mykkänen - Erkki Räsänen

LAPINLAHTI
Linnansalmentie 26

044 760 0011

SIILINJÄRVI
Toritie 12

 (torin laidalla)
044 734 6755

NILSIÄ
Nilsiäntie 84

0500 850 662

KUOPIO
Hapelähteenkatu 41

0440 591 159

AJANVARAUKSET:
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Altti kuuli sen kehräävän.
- Voi sinua, poika puheli liikuttuneena,- 
paleleeko? Tuule, minä otan sinut syliin 
ja vien lämpimään. Taidat olla nälkäi-
nenkin.
Pieni kissa oli kulkenut pitkän matkan 
autiolta kesämökiltä, minne omistajat 
olivat jättäneet sen syksyllä, siihen luot-
taen, että pieni kissa pärjäisi luonnossa 
koko pitkän, pimeän ja kylmän talven. 
Kissa oli etsinyt suojaa talojen alta, yrit-
tänyt pyydystää hiiriä ja syödä janoonsa 
lunta, mutta nyt sitä paleli. Pieni kissa 
antoi pojan nostaa itsensä syliin. Se pai-
nautui vasten pojan lämpöistä rintaa, 
kun Altti kantoi kissan kotiin. Poika tun-
si takin läpikin kuinka pieni olento keh-
räsi tyytyväisenä nälästä huolimatta. Al-
tin kävi kissaa sääliksi. Kuinka joku voi 
hylätä niin hellyttävän otuksen kylmään 
pakkasen?
Poika saapasteli sisälle kissa sylissään.
- Ei se ollutkaan tonttu, hän huudahti.- 
katsokaa mitä minä löysin meidän auto-
tallista!

- No onpa varsinainen löytö, äiti huudah-
ti ja isäkin tuli katsomaan.
- Joku on varmaan hylännyt sen, isä sa-
noi, - joka vuosi näitä löytyy milloin 
mistäkin. Keväällä otetaan kissanpentu 
lasten lemmikiksi mökille ja jätetään 
se sitten syksyllä oman onnensa nojaa. 
Minä en ymmärrä tuommoista alkuun-
kaan.
Kissa kehräsi. Se katseli luottavaisesti 
suurilla silmillään, eikä pelännyt ollen-
kaan. Altti painoi poskensa kissan turk-
kia vasten. Hän oli aina haaveillut omas-
ta kissasta, hän oli toivonut sitä jopa 
joulupukilta.
- Sittenhän minä saan varmaan pitää tä-
män, hän totesi.
- Ei sitä pakkaseenkaan voi nälkäisenä 
jättää, isä myönnytteli. - antaa sen nyt 
olla, mutta kyllä meidän pitää kuitenkin 
laittaa kyläkaupan seinälle ilmoitus, että 
tällainen otus on ilmestynyt pihaan, jos 
kukaan ei sitä kaipaile, niin jääköön sit-
ten.
- Minä en tarvitse mitään muuta joulu-

lahja, poika julisti.
Kissa jäi taloon. Joulun aikaan se söi it-
sensä kylläiseksi kinkusta ja muista her-
kuista, makasi tyytyväisenä olohuoneen 
sohvalla ja kehräsi aina, kun joku silitteli 
sitä. Kukaan ei sitä kaivannut, vaikka 
ilmoitus laitettiin kaupan seinälle, ja 
vanhemmat myöntyivät lopulta Altin ja 
Iineksen pyyntöihin. Joulukissasta tuli 
perheen oma lemmikki.
- Sillä ei ole mitään nimeä, äiti muistutti 
eräänä päivänä. - ei sitä voi pelkästään 
kissaksi sanoa.
- Ei niin, Altti vastasi.
- Minä tiedän jo mikä siitä tehdään, Ii-
nes huudahti. - Altti luuli, että meidän 
autotallissa on tonttu, laitetaan se kissalle 
nimeksi.
Niin kissasta tuli Tonttu, ja pian se oppi 
tunnistamaan nimen omakseen. Se tuli 
pojan luokse, aina kun tämä kutsui sitä, 
eikä se koskaan unohtanut kehrätä kii-
tokseksi, kun joku sitä silitti.
Marja-Leena Lempinen
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3 dl maitoa
25 g (puolikas) hiivaa
1 rkl hunajaa
ripaus suolaa
75 g voita, lämpimänä muttei sulana
8-9 dl vehnäjauhoja
n. 50 g voita sulana voiteluun

Pehmeät voisämpylät
8 kpl isoja / 12 kpl pientä

1. Lämmitä maito kädenlämpöiseksi, ja liuota hiiva siihen. Lisää 
hunaja ja suola. Lisää 6 dl jauhoista. Lisää voi. Vaivaa, ja lisää 
loputkin jauhot. Jatka, kunnes taikina on kimmoisaa.

2. Anna taikinan kohota liinan alla puoli tuntia ja vaivaa se sitten 
uudelleen. Sitten sen voi leipoa sämpylöiksi.

3. Anna sämpylöiden kohota vielä vajaan puoli tuntia pellillä. 
Voitele sulalla voilla.

4. Paista 250 asteessa noin 9 minuuttia.
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Auta poroa löytämään 
oikeareitti kotiin!

Ristikko Pisteestä .... pisteeseen ....
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Voit itse nauttia levänneenä joulusta, kun Alina 
hoitaa valmistelut. Siivoukset, leipominen, 
ruuan laitto, asiointiapu… Joulun tuntu ja 
tuoksu helposti kotiin! 

Muista myös lahjakortti! (voimassa 6 kk)

Alina Iisalmi
044 455 6490
minna.partti@alinahoivatiimi.fi
www.alinahoivatiimi.fi

Joulu tulee! 
Anna Alinan auttaa!

Joulun jälkiruoka; glögissä keitetyt suklaapäärynät
päärynöitä
glögiä
200g maitosuklaata
1. Kuori päärynät, mutta jätä päässä oleva tikku paikalleen.
2. Keitä hiljaisella lämmöllä päärynät pehmeäksi glögissä, koosta riippuen n. 20 minuuttia.
3. Sulata suklaa vesihauteessa tai 10 sekuntia kerrallaan mikrossa ja valuta päärynöiden päälle, tässä vai-
heessa on helppo ottaa tikuista kiinni.
4. Tarjoile jäähtyneenä

Tee tortut normaaliin tapaan, mutta 
hillon tilalle laita marmeladipallon puo-
likas. Voit kokeilla myös muita marmel-
adikarkkeja, esim. Pihlaja-karkkeja!

Joulutorttuvinkki!

Lapinlahden 
Helluntaiseurakunta Tv.

Hyvää Joulua ja 
Siunattua v. 2019

MA-PE 8-16 • LA 8-13 • SU SULJETTU

KukkakauppaMeklin
Itsepalvelu palvelee vuorokauden jokaisena tuntina!
Asematie 6, 73100 Lapinlahti
045 177 8878 • kukkamaklin@gmail.com
www.kukkakauppameklin.net

Joulun aukioloajat löydät koti- tai fbsivuilta
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• Huollot • Korjaukset • Koulutetut asiantuntijat
• Ajanmukaiset testilaitteet • Korkealaatuiset varaosat
• Ilmastointilaitehuolto • Huollon sijaisauto

Linnunsalmentie 4, 73100 Lapinlahti
Puh. 017 731 023, 040 356 3440

www.pietikaisenkorjaamo.� 

KAUTTAMME KAIKKI AUTOSI
HUOLTOPALVELUT

PIETIKÄISEN KORJAAMO OY

KAIKKI MERKIT

Kivistöntie 50, 73100 LAPINLAHTI
savonvankari@gmail.com • puh. 050 360 5272

http://savonvankari.lapinlahti.net

Pienkonekor jaamo
Savon Vänkäri

•  Moottorisahat
•  Raivaussahat
•  Ruohonleikkurit: 
 työnnettävät ja päältä ajettavat
•  Mönkijät
•  Työnnettävät lumilingot
•  Ym. polttomoottori-
 käyttöiset pienkoneet

HUOLLOT • KORJAUKSET
VARAOSAT • ULTRAÄÄNIPESUT

Nyt uutena! 

Valtuutettu 
huoltoliike

ECHO MY YNTI

Ostokset meiltä!

Lapinlahden 
Kirjakauppa

Lapinlahden Kirjakauppa

Aito ja oikea
jo

vuodesta 1997
Esko ja Anu Sorjonen

ja lukukoira Reiska

Takuulla persoonallinen palvelu

Linnansalmentie 12 - 14
044 385 0036 • lapinlahdenkirjakauppa.� 

Saman katon alta
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Joulutervehdys
”Joulu se tulloo jollottaa” niin kuin täälläpäin ruukataan sanoa. Aika on taas kirjoitella ter-
vehdystä Shop&Visit Joulu 2018 julkaisuun. Teemanahan on että ne lahjat pukinkonttiin ja 
eri palvelut lahjakortteineen löytyvät lähempää kuin luuletkaan eli ihan omalta kirkonkylältä 
tai kyliltä.
Me Varpaisjärven Yrittäjissä päätimme myös konkreettisesti parantaa näkyvyyttä ja pidämme 
lauantaina 1.12 klo 11-13 Joulunavauksen varpaisjärven torilla. Se on koko perheen tapah-
tuma jossa tarjoilemme joulupuuroa, on kinkkuarvontaa ,talutusratsastusta hevosella, jou-
luvalojen sytytys, joulupolun avajaiset ja tietysti Joulupukki tulee paikanpäälle. Ehkä myös 
yllätysohjelmaa tiedossa kunhan asia varmistuu. Se on oiva tilaisuus  yrityksille tulla paikan 
päälle esittelemään /myymään tuotteitaan. Lisäksi mainostamme kirkonkylän yrityksiä kun 
heillä on ”omia tarjouksia” kyseiselle päivälle. Toivottavasti kassakoneet kilisevät silloin ja 
myös muina päivinä myös täällä paikallisissa kaupoissa. Käyttämällä lähipalveluita varmistat 
että ne ovat myös parin vuoden kuluttuakin saatavilla. Meillä on täällä upeita erikoisliikkeitä 
mitä ei monessa vastaavan kokoisessa taajamassa/kunnassa ole, niin käyttäkäämme niitä. Ja 
tori on myös maailman paras, sinne sopii myös muitten järjestävän tapahtumia niin saadaan 
pidettyä kylä elävänä.
Torilla tavataan myös Uudenvuodenaattona jolloin Varpaisjärven Yrittäjät järjestää jo perin-
teisen ilotulituksen. Näin Yrittäjäyhdistys on omalta osaltaan ,yritykset mukaan lukien teke-
mässä yhteistä hyvää kaikille varpaisjärveläisille ja saa tänne tulla katsomaan muualtakin. Näi-
täkään ei enää ihan joka kunnassa järjestetä.

Hyvää Joulunajan odotusta
Markku Ukkonen
Varpaisjärven Yrittäjät, pj

Joulunavaus varpaisjärven torilla
Lauantaina 1.12 klo 11-13
Koko perheen tapahtuma jossa tarjoilemme joulupuuroa, 
kinkkuarvontaa, talutusratsastusta, jouluvalojen sytytys,jou-
lupolun avajaiset ja tietysti Joulupukki tulee paikanpäälle.

Yrityksiä esittelemässä /myymässä tuotteitaan.

Torilla tavataan myös Uudenvuodenaattona jolloin 
Varpaisjärven Yrittäjät järjestää jo perinteisen ilotulituksen.
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JONSAN SAHA OY
• Puun sahausta • Höyläykset

• Sahtavaran myynti
• Hirsien höyläys ja loveus
• Hirsiaita, -saunat, mökit

KYSY TARJOUSTA!
Markku Ukkonen 040 706 4808

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

• Rakennuspeltityöt ja vesikatot • LVI-työt ja -tarvikkeet

044 293 6171 Antti Hartikainen • 040 538 2827 Matti Pitkänen
antti@kivikiinteistot.net

VARPAISJÄRVEN TÄHTISIIVOUS OY

“Kesällä ja talvella on ilo palvella”

Kiinteistöhuolto-Siivouspalvelut koko Lapinlahden alueella
• Erilaiset siivoukset
• Pienkaivinkonetyöt
• Sakokaivojen tyhjennys

• Siivoukset
• Pihatyöt
• Korjaukset ja kunnostukset
• Ulkoiluapu
• Kauppa- ja asiointipalvelut
• Polttopuut ym.

Yhteyshenkilöt:
Seppo 0500 510 141
Ulla 050 342 2619
perusseppo@luukku.com

Kotipalvelun tukipalvelut alv0%

LIIKENNE VÄÄNÄNEN KY

Kiitos asiakkaille kuluneesta vuodesta.

 Hyvää Joulua ja
 onnellista tulevaa 
   vuotta.

Risto, Aku, Maritta ja Jukka

Kahvila • Tuoreet leivonnaiset, myös mukaan
Grilliruokaa  •  Aamupala  • AD autohuolto • Autotarvikkeet  

•  Kalastus tarvikkeet  •  Rauta tarvikkeet ja työkalut  •  Polttoaine

Aukioloajat: Ma-Pe 6-18  •  La 9-15  •  Su 10-14  •  Kauppatie 22 VARPAISJÄRVI

Lauantaina 1.12. klo 10-14
Glögi ja joulutorttu tarjoilu

Joulupukki 
paikalla klo 11-13

•  Kalastus tarvikkeet  •  Rauta tarvikkeet ja työkalut  •  Polttoaine

Kahvila • Tuoreet leivonnaiset, myös mukaan

•  Kalastus tarvikkeet  •  Rauta tarvikkeet ja työkalut  •  Polttoaine

Joulupukki Joulupukki 
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Tuulis Lapinlahdentie 3, 73200 Varpaisjärvi

p. 040 7720 444

JOULUNAVAUS pe 30.11.
Kahvitarjoilua ja arpajaisia

Muista 
läheisiä 

lahjakortilla!

Paljon erilaisia TARJOUKSIA!

Valmiita lahjapakkauksia 
ja lämpimiä paketteja 
pukinkonttiin!
Tervetuloa palvelevaan 
ja monipuoliseen liikkeeseemme!
Avoinna ma-pe 9-17, la 9.30-13

www.varpaisjarvenpesula.fi

PESULA
VarpaisjärvenVarpaisjärven

PESULA
Varpaisjärven

y

PESULAPESULA
VarpaisjärvenVarpaisjärvenVarpaisjärven

y

Tallisentie 1, 73200 Varpaisjärvi
Avoinna varmimmin ma-to klo 6-13 ja pe klo 6-12

p. 040 507 1658 • puhdasta@varpaisjarvenpesula.fi

Tarjoamme pesulapalveluita yrityksille, 
yhdistyksille ja yksityisille koko Savon alueella.

•Kodintekstiilit, matot ym.
• Myös kangaspäällysteiset huonekalut

Puhtaat matot jouluksi

Keräyspiste Lapinlahdella:KukkaMeklin, Asematie6
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Kauppatie 19, Varpaisjärvi
Puh: 040 148 9208 • www.apajasta.fi

Meiltä löydät myös lahjat pukinkonttiin  ja 
kahviossame voit hengähtää hetken kiireen keskellä.

Meiltä löydät myös lahjat pukinkonttiin  ja 

Laajasta palvelutiskistä 
Kalapisteen savukalat- ja kalatuotteet, 

tuoresuolatut joulukinkut, 
sekä muut tarjottavat juhlapöytään!

Kauppa-Kahvio
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Jouluisen Shop&Visit esitteen sivuille on piiloitettu veturin kuvia.
Etsi esitteestä montako veturia löysit. Vastanneiden kesken arvomme 100 euron lahjakortin.  
Voittaja voi valita viiteen esitteessä mukana olevaan yritykseen, johon hän haluaa käyttää lahjakortin.
Voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Arvonta suoritetaan tammikuun alussa.
Arvontalipun palautuslaatikot löytyvät Lapinlahden kylältä kukkakauppa 
Meklinistä sekä Uniikki kakkuverstaasta. Varpaisjärvellä st1 sekä Tuulis.
Arvontalipun voi myös postittaa osoitteeseen: 
Markkinointivartti, Haapalaisentie 6, 73100 Lapinlahti.  
Palauttaminen onnistuu myös s.postilla osoitteeseen:
kaarina@markkinointivartti.fi, laita s.postiin lahjapakettien määrä ja yhteystietosi.

Nimi:  __________________________________________________________________

Osoite:   ________________________________________________________________

S.posti:   ________________________________________________________________

Puh:  __________________________________________________________________

Veturien määrä:  __________________________________________________________

Kaarina Julkunen 
050 572 5996
kaarina@markkinointivartti.fi

SEINÄKALENTERIT ja ESITTEET 

yhdistyksen/yrityksen omilla kuvilla/tapahtumilla, 

PROMOTUOTTEET 
mm. mainostekstiilit, kynät, vihkot...

SEINÄKALENTERITSEINÄKALENTERIT ja  ja ESITTEETESITTEETVIELÄ EHTII JOULUKSI...

www.markkinointivartti.� 

Kiitos 
asiakkaille
kuluneesta 
vuodesta!
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Maaliskuinen aurinko paistaa räkötti 
kirkkaansiniseltä taivaalta, räystäältä 
jääpuikon nokasta valui vesipisaroita 
ja talitintti veteli titityytä pihapuussa 
sydämensä kyllyydestä. Talvenselkä 
taittui rytinällä.
Matti tunsi heräävänsä karhun lailla 
talviunesta. Valo, hohtavat hanget ja 
pilkkijäät kangastelivat ajatuksissa jo 
aamutuimaan. Hän liikkui hiljaa, ettei 
herättäisi Liisaa, laitteli kahvin kiehu-
maan ja alkoi koluta jääkaapista ruo-
katarpeita reissua varten. Hän voiteli 
voileivät valmiiksi ja pakkasi reppuun 
pari pakettia grillimakkaroita. Eteisen 
kaapista mies etsi esille noen mustut-
taman kahvipannun ja paketillisen 
pannukahvia. Kalastusvälineet hän oli 
lastannut autoon jo edellisenä iltana. 
Lämpöiseen haalariin pukeutuessaan 
hän silmäili myhäillen nokipannun 
kylkeä. Vanhastaan hän jo tiesi, että 
edessä oli varsinainen eräelämys.
Tietysti vaimo heräsi, kun tunsi kahvin 
tuoksun nokassaan. Se tassutteli tukka 
pörrössä aamutakissaan keittiöön ja 
pysähtyi unisen oloisena paikoilleen.
- Vai taas se alkaa, vaimo sanoi sem-
moisella äänellä, ettei Matti ollut varma 
mitä se merkitsi.
- Niin mikä alkaa? hän yritti näytellä 
viatonta.
- No se jatkuva jäällä juokseminen ja 
ahventen siivoaminen, vaimo tokaisi. 
- minä en kertakaikkiaan käsitä tuom-
moista hulluutta. Mies häviää viikko-
kausiksi silmistä, niin ettei sitä meinaa 
tuntea, kun seuraavan kerran kunnolla 
näkee. Tätä muuten valittavat monet 
muutkin kylän naiset.
- Elähän nyt. Pitäähän ihmisillä harras-
tuksia olla, läksinhän minäkin sinun 
mukana niitä taidekadun kivimöykky-
jä ihmettelemään. Lähtisit nyt vuoros-
taan pilkille, niin ymmärtäisit parem-
min tätä miesten harrastusta.

Äkkiä Liisa terästäytyi, hän ajatteli, että 
ottaisi tämän yhden kerran haasteen 
vastaan.
- Odota sitten, hän sanoi, juon vaan 
kupposen kahvia ja laitan lämmintä 
ylle. Kai se on tämäkin hullutus koet-
tava.
- Minä menen jo autolle suksia ja muita 
tavaroita pakkaamaan, Matti totesi vä-
hän ihmeissään, sillä tällaista käännet-
tä hän ei ollut odottanut. Mitähän tästä 
päivästä lopulta tulisi?
Auto kulki pehmeästi läpi lumisen mai-
seman. Valo suorastaan tulvi kaikkialta 
ja sai pelkääjän paikalla istuvan Liisan 
nopeasti hereille. Pakko myöntää, että 
talvinen maisema oli omalla kylmällä 
ja karulla tavallaan suorastaan upea.
- Mihin tässä oikein mennään? hän ky-
seli mieheltä, kun he ajoivat Akkalan-
salmelle päin kulkevaa rantatietä.
- Pilkille mennään, Matti kiusoitteli, 
eikä suostunut selittämään sen tarkem-
min.
Akkalansalmen sillan yli mentäessä 
Liisa ihaili jäistä järvenselkää, missä 
siellä täällä näkyi mustia möykkyjä 
pilkkireput vierellään.
- Onko nuo ukot kasvaneet tuohon 
jäähän kiinni, kun eivät edes liiku? hän 
kyseli.
- On siellä akkojakin, Matti heitti, - kyl-
lä naisetkin pilkkimistä harrastavat.
Siihen Liisa ei sanonut mitään, hän 
kuvitteli, että Matti kaartaisi auton ran-
taan ja he liittyisivät jäällä kyyhöttävien 
möykkyjen joukkoon, mutta mies ajoi-
kin vain tyytyväisesti myhäillen eteen-
päin. Jossain vaiheessa mies kääntyi 
pienelle sivutielle, eikä pysähtynyt en-
nen kuin tien päässä, missä eteen avau-
tui miltei koskematon jääkansi.
- Tästä lähdetään hiihtämällä eteen-
päin, Matti opasti ja kolusi sukset kat-
totelineeltä, -jätetään anopinkuljetus-
laatikko vähäksi aikaa tyhjilleen.

- Voi taivas, eihän tuolla ole edes latua! 
Liisa päivitteli.
- Latu syntyy hiihtämällä, mies nauroi, 
- minä hiihtelen edellä, eikä sinun tar-
vitse muuta kun seurata perässä.
Lumi rahisi suksien alla, Liisa katse-
li edellään keikkuvaa reppuselkää, ja 
ajatteli, että kaikkeen sitä ihminen 
päänsä pistää. Olihan hän kuntoladul-
la hiihdellyt pitkin talvea, mutta tämä 
oli jotain aivan muuta. Matka taittui 
hitaasti, mutta viimein edessäpäin siin-
teli pieni luoto, jossa kasvoi muutamia 
puita ja pensaankäppyröitä.
- Sinä se nyt on, mies henkäisi niin 
kuin olisi saapunut vähintään taivaan 
porteille.
- Niin mikä? huohotti Liisa hiihtämi-
sestä hengästyneenä.
- Kukkoluoto. Matti julisti, - paras ah-
venluoto näillä nurkilla. Tätä ei kuule 
kovin moni tiedä.
Mitäpä siihen oli lisäämistä, Liisa 
kyyhötti pilkkijakkaralla avannon reu-
nalla. Matti oli kairannut reikiä jäähän, 
eikä hänen tarvinnut kuin etsiä itsel-
leen sopivin. Mies itse istui kauempa-
na, nykytti hiljaa pilkkiä ja nosti välillä 
lumelle sätkivän, kyrmyniskaisen ah-
venen. Omaksi ihmeekseen Liisakin 
sai saaliista osansa. Asiasta innostu-
neena hän tarttui itsekin kairaan ja 
alkoi vääntää jäähän uutta reikää. Se ei 
vain ollutkaan niin helppoa kuin miltä 
näytti toisen tekemänä. Käsiä väsytti, 
hengästytti ja hiki nousi pintaan.
- Että pitää tehdä iso työ muutaman 
sintin takia, vaimo valitti. Matti my-
häili sisäänpäin, eikä mennyt autta-
maan. Hän ajatteli, että pilkkimisen 
ihanuus täytyi kokea kaikkine maus-
teineen.
Hyvin pian Liisakin oivalsi kalasta-
misen idean, ei tarvinnut kuin istua 
ja odottaa, antaa auringon lämmittää 
poskia ja valon tulvia sielun saakka. 

Matin ja Liisan kalareissu



31

Osta joululahjat 

omalta kylältä!

Avara järvenselkä henki ikiaikaista 
rauhaa, kiire katosi ja ajatukset painui-
vat hiljaa levolliseen liikkeeseen. Hyvä 
mieli hyrisytti olemusta jostain sisäl-
täpäin. Mikä tässä, sen kuin olla vain, 
antaa auringon paistaa, pienen tuulen 
puhaltaa kasvoihin ja odottaa, milloin 
nappaa. Ei edes paleltanut, kun odot-
ti millainen kala milloinkin pilkkiä 
näykkäisi. Kukkoluoto piti pahimmat 
tuulet loitommalla.
Joskus iltapäivällä Matti nousi avan-
noltaan ja pyysi vaimon mukaansa.
- Luodolla on laavu, hän sanoi, - eikö-
hän keittää turauteta nokipannukah-
vit.
He kahlasivat lumessa pienen matkaa 
luodolle, ja laavuhan siellä todella oli. 
Matti viritteli tulen nuotiopaikalle ja 

asetteli pannun tulille. Hän vuoli pari 
pajunoksaa makkarakepeiksi ja antoi 
toisen niistä vaimolle.
Liisa istui tulen lämmössä, katseli 
miehen puuhia nuotion tuntumassa 
ja haisteli savun tuoksua. Maailma oli 
tässä ja nyt. Elämän isot asiat odottivat 
jossain maailmalla, mutta tätä hetkeä 
ne eivät tulleet häiritsemään. Nokipan-
nu pirskautteli vettä nokastaan ja tikun 
nenässä tulen yllä tirisivät makkarat. 
Vaimo kyhäytyi kiinni miehen kylkeen 
ja tunsi vierellään sen turvallisen ole-
muksen. Hän näki kuinka tyytyväinen 
toinen oli sillä hetkellä elämäänsä ja 
tunsi samaa tyytyväisyyttä itsekin.
- Mukavaahan tämä on, hän totesi 
Matille, - kyllä minä nyt jo ymmärrän, 
mikä sinua tänne pilkkijäille vetää.

- On se niin… mies jätti ajatuksensa 
kesken ja silmäili kevätauringon va-
lossa kylpevää jäälakeutta...On se vaan 
komea järvi tämä meidän Onkivesi.
- Niin on, totesi Liisa, - tästä lähtien 
taidan tulla mukaasi näille pilkkireis-
suille.
Matin naama vetäytyi muikeaan nau-
ruun.
- No voi pirskatti sentään, siinä meni 
minulta viimeinenkin yksin olemisen 
mahdollisuus! Matti parahti, mutta 
Liisa tiesi, ettei se tosissaan ollut, kun-
han puhui, muuten vaan ilman aiko-
jaan.
Marja-Leena Lempinen

Jokaisessa Shop&Visit esitteessä Matti ja Liisa tekevät jo-
tain mikä liittyy Lapinlahteen. Esitteessä olleet aikaisem-
mat jutut löydät osoitteesta https://markkinointivartti.fi/
shop_visit.php PDF Matin ja Liisan maisemissa jutut.

Juttu sisältää kalastusvinkin ;)



Joulu 2018
&SHOP Visit

32

Hyvä 
valikoima 

myös muita 
laadukkaita 

talvihanskoja

Tervetuloa mukavan palvelun meijerimyymälään! 

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

Linnansalmentie

Asem
atieTehtaantie

~800 m

780
/pari

Paikallisuutta parhaimmillaan

ItäMaito
Tehtaanmyymälä

Valmakauppa – monipuolinen kauppaketju
kaikille asiakkaille!

Valikoimissamme mm. elintarvikkeet, pesuaineet, käsineet, hevosrehut, 
maataloustarvikkeet, lämmityspelletit, kuivikkeet, voiteluaineet

– ja myös paljon tukkuliikkeiden toimitusmyyntituotteita.

Lämmityspolttoaineet 
kauttamme – kysy tarjous!

Maukkaat piirakat ja 
pasteijat joulunajan 

herkutteluun 

Hunajalähteen hunajaa ja Valion 
juustoja vaikka viemisiksi.

Kokoa mieleisesi paketti laajasta 
valikoimastamme.

Huippusuositut joulutortut 
saapuneet!

Voilla leivottu ja 
laktoositon.
Varmista saatavuus 
ostamalla ajoissa. 

Valikoimissa laadukkaat 
Liperin jauhot

Kosteuden kestävät hanskat
koot  8–11


