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 ja löydä esitteen sivuille 

piilotetut leppäkertut.
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Arvontalipun löydät 

esitteen sivuilta.
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Lapinlahti Varpaisjärvi

Yhteistyössä:

Sisällysluettelo

Matin ja Liisan 
maisemissa ry

1  ETUSIVU

2  SISÄLLYSLUETTELO/yhteistyössä

3  KUNNANJOHTAJAN TERVEHDYS

4  YRITTÄJIEN TERVEHDYS

5  YHDISTYKSET

6-11  TAPAHTUMAT
 - Juusto ja Viinijuhlat
 - Galleria Kuku
 - Lapinlahden kunta
 - Retki,luonto-ja erätapahtumien sarja
 - 4H
 - Motonet yleisurheilu
 - Varpaisjärven Maalaismarkkinat
 - Matin ja Liisan maisemissa ry
12  YRITYSESITTELY RAK-FIX

13-15 KAUNEUS JA TERVEYS
 - Alina Hoivatiimi
 - Hius-Studio
 - Lapinlahden apteekki
 - Hammaskeskus Vilhelmi
 - Hoiva Savo
 - Jalkojenhoito LariKin
 - Hammaslinja
 - Yritysesittely Studio Cutting Crew
16-17 KULJETUS JA AUTOKORJAAMOT
 - RR-Kuljetus
 - Kuljetus Tommi Turunen
 - Pietikäisen korjaamo
 - VMS Ajoneuvohuolto
 - Taksi Minna ja Jukka
 - Lapinlahden automaalaus ja korjaus
 - KyläTaksi

18 RUOKAA JA MAJOITUSTA
 - Uniikki kakkuverstas
 - Grilli Hyvä Eväs
 - Lomakoskela
 - Kakku &Lapio
 - Hotelli Vierashuone
 - Pipastiina
19  YRITYSESITTELY 
 MARKKINOINTIVARTTI

20  MUUT PALVELUT
 - Matin ja Liisan asema
 - Osuuspankki
21  YRITYSESITTELY ASEMAN  WANHA 
 MAKASIINI JA TINY HOUSE

22  RAKENTAMINEN
 - Ikkuna- ja Oviasennus Heide
 - K-Rauta
 - Lapinlahden Sähköpalvelu
 - Parkettikolmio
 - Laine Keittiöt
 - Maarakennus Paldanius
23-26 MUUT PALVELUT
 - T:mi Teemu Saarimäki
 - Sähkö Sakarit
 - Pienkonekorjaamo Savon Vänkäri
 - Savon Lvi Talo
 - Webbiriihi
 - Nuohooja Jarno Kuosmanen
 - Piirinuohooja Jarmo Tuhkanen
 - Realisointikeskus
 - Metsätyö Markop Oy
 - Tilitoimisto TiliLappi
 - Kello&kulta&kehys Jyrkkänen

 - Lapinlahden Tili Oy
 - Vaatemaailma
 - Iloinen Viivi
 - Lapinlahden Kirjakauppa / Posti
 - R-kioski
 - Alko
 - Otto automaatti
27 VITOSTIEN VARRELLA
 - Anjan Pihaputiikki
 - Teollisuuslinkki/Martikaisen 
 konevuokraamo
 - Lapinlahden Autokatsastus
28-29 ARKKITEHTUURI -JA YMPÄRISTÖ 
 KULTTUURIKOULU LASTU, 
 ARVONTAKUPONKI
30-33 VARPAISJÄRVI
 - Puheenjohtajan tervehdys
 - Liikenne Väänänen
 - Taxi VP Rissanen
 - ST1
 - YRITYSESITTELY HERKKU APAJA
 - Parkettila
 - Jonsan Saha
 - Varpaisjärven apteekki
 - Varpaisjärven pesula
 - Romurinsessa Marjut Kauppinen
34-35  MATTI JA LIISA 
 MAALAISMARKKINOILLA

36  VALIO / VALMAKAUPPA 
 TEHTAANMYYMÄLÄ
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Lapinlahti elää ja uudistuu
Lapinlahti on elinvoimainen kunta, jossa talous on tasapainossa. Vahvuuksiamme ovat maa-
seutumaisuus, kulttuuri ja liikunta. Kannustamme toisiamme omatoimisuuteen sekä yhdes-
sä tekemiseen. Lapinlahti tunnetaan myös luotettavana ja aktiivisena yhteistyökumppanina. 
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 kai-
kissa asumisen vaihtoehdoissa. Hyvät liikenneyhteydet mahdollistavat työssäkäynnin lähes-
tulkoon koko Pohjois-Savon alueella. Kuntamme alueen työpaikat jakautuvat monelle eri 
sektorille. Yrityksemme tarjoavat työpaikkoja mm. elintarvike-, puunjalostus- ja metallite-
ollisuudessa, 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 voimak-
kaasti mm. lasten ja nuorten palveluihin, kun Matin- ja Liisan koulukeskus uudistetaan pe-
rusteellisesti. Uuden alakoulun rakentaminen aloitetaan tänä vuonna ja se valmistuu vuoden 
2020 loppuun mennessä. Tämän jälkeen uudistusta jatketaan peruskorjausten merkeissä. 
Kaikkiaan Matin- ja Liisan koulun uudistamiseen käytetään tulevina vuosina noin 20 mil-
joonaa euroa. Tällä investoinnilla Lapinlahden kunta haluaa turvata ajanmukaisen ja terveel-
lisen oppimisympäristön tuleville nuorisollemme. 
Lapinlahdella riittää mielekästä tekemistä myös vapaa-ajalla monenlaisten harrastusten pa-
rissa. Liikuntapaikkamme ovat ensiluokkaiset ja kulttuuritarjontaa on monipuolisesti. Kas-
kikuusen kansalaisopisto ja eri kolmannen sektorin toimijat tarjoavat mahdollisuuden tutus-
tua moneen mukavaan ja hauskaan toimintaan kutsuen mukaansa lapsia, nuoria, aikuisia ja 
vanhuksia.
Jos Sinulla, Perheelläsi tai Yritykselläsi on haussa elinympäristö, jossa on moni asia kohdal-
laan, pidä Lapinlahti mielessä.

Janne Airaksinen
kunnanjohtaja
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Lapinlahti 2050-luvulla
Muistatko, millaista oli 1980 luvulla? Niinpä! Juppikulttuuri jylläsi ja oli kiva noususuhdanne. Urho 
Kekkonen jäi pois presidentin virasta ja suomi liittyi mukaan Euroopan kesäaikaan, eli kellojen käänte-
ly talkoisiin. Mukavia muistoja jäi tuolta olkatoppausten täyttämältä vuosikymmeneltä. 
Paljon on 40 vuodessa tapahtunut. Teknologia on muuttanut maailmaa ja älylaitteet ovat hurmanneet 
meidät täysin. Mitä mahtaneekaan tapahtua seuraavan 40 vuoden aikana. Kellojen kääntely taitaa nyt 
ainakin loppua.
Mitä Lapinlahtelaiset muistelevat 40 vuoden päästä? Naureskellaanko sille, miten ihmiset kävelivät 
kännykät kädessä ja saastuttivat dieselautoillaan. Muistellaanko, miten silloin 2020-luvulla vielä oli 
oppikirjoja koulussa.  Hämmästelläänkö, miten hilkulla oli ilmaston ylilämpeneminen.
Maailman muuttumista ja suuria linjoja ei Lapinlahdelta käsin voida hallita. Jokainen meistä voi kui-
tenkin omalta osaltaan vaikuttaa siihen mitä Lapinlahdella on 2050-luvulla. Jaksammeko välittää ja 
uskallammeko yrittää. Löydämmekö uusia mahdollisuuksia lisätä tervehenkistä yrittäjyyttä, luontoa 
säästäen, ihmisiä palvellen. Yrittäjyys tulee varmasti lähivuosina lisääntymään, ja siihen meillä Lapin-
lahdella on hyvät puitteet. 
Kunnan vahvuus ja menestyminen on sen asukkaiden omissa käsissä. Lapinlahti on juuri sellainen 
paikka asua, kuin me haluamme. Tehkäämme siis hyvää ja antakaamme hyvän kasvattaa lisää hyvää. 
Negatiivisten asioiden kertaaminen tuottaa vain negatiivisia asioita. 

Positiivisin mielin kohti kesää Lapinlahtelaiset. 
Tiina Tanskanen
Lapinlahden Yrittäjät ry

Lapinlahden Yrittäjät ry
Lapinlahti

yrittajat.lapinlahti.net
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Lapinlahden 
Juustonystävät ry

www.lapinlahti.fi/Juustonystavat

Lapinlahden Yrittäjät ry

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

Kaskikuusen omakotiyhdistys
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää, ohjata ja kehittää

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

www.lapinlahdenliikkujat.sporttisaitti.com

Lapinlahti

Varpaisjärvi

yrittajat.lapinlahti.net

yrittajat.fi/savon-yrittajat/varpaisjarven-yrittajat

lapinlahdenpilkkijat.fi

TEKEVÄ-ryhmä
p. 046 656 5652

Tekemistä tekemisen ilosta!

Julkaisija:
Markkinointivartti Ky
Ilmoitusmyynti:
Kaarina Julkunen, 050 5725 996
kaarina@markkinointivartti.fi

Kansikuva:
Jari Tikkanen/Webbiriihi

Toimittaja:
Marja-Leena Lempinen

Ilmoitusvalmistus:
Eco Print Oy
Katja Eskelinen, 044 700 4642
aineistot@ecoprint.info

Painosmäärä: 4000 kpl

Jakelu: Lapinlahti ja Varpaisjärven 
lehtitelineet liikkeet ja muut 
toimipisteet Ylä-Savon alueella.

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

& Matin ja Liisan maisemissaSHOP
Visit

Lapinlahdella

Eemil Halosentie, 73100, Lapinlahti

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

LAPINLAHDEN 
4H-YHDISTYS

https://rednet.punainenristi.fi/lapinlahti
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www.juustojaviinijuhlat.fi

Liput 45 €
Hintaan sisältyy runsas juustopöytätarjoilu ja koko illan ohjelma 19–02

Maksullinen kuljetus 
Iisalmesta ja Kuopiosta

Tiedustelut ja varaukset 
Kirsti Tiirikainen, 040 488 3012, kirsti.tiirikainen@lapinlahti.fi

Ennakkoetu! 
Viimeistään 26.7. lippunsa lunastaneille liput 40 € (lippujen normaalihinta 45 €)

Lapinlahden Juusto- ja viinijuhlat
Lapinlahden jäähallissa la 3.8.2019 klo 19–02

Tanssin Taikaa!
Anne Mattila • Aki Samuli • Jarno Itkonen orkestereineen

TapahtumiaTapahtumia
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KARJALAISTA PERINNETTÄ GALLERIA KUKUSSA
Galleria Kukun näyttely ”Karjalane Cuppu ja Kaikkien Pyhien Kirkko 60” esittelee Karjalan 
evakoiden historiaa ja perinnettä sekä Lapinlahden ortodoksista kirkkoa. Näytteillä on 
helmi-ikoneita, käsitöitä, nukkeja, asuja sekä Suistamolta ja Viipurista tuotua kirkollista 
esineistöä. 
Näyttelyssä on myös kuvitteellinen pienoismalli Homilanranda tyypillisistä karjalaisesta 
kylästä.  Lisäksi Galleria Kukussa on esillä Juha Järveläisen ja Anita Ermalan grafiikantöitä 
sekä piirustuksia.
Galleria Kuku sijaitsee Lapinlahden keskustassa, osoitteessa Juhani Ahontie 15. 
Aukioloajat: ma-pe 11-18 ja la-su 12-15 (poikkeukset mahdollisia). Liput 5 €.

Taidemuseo Eemil 7.6.-29.9.
Anna Sahlstén: 160 vuotta taiteilijan syntymästä Taiteilijan tie, kuvanveistäjä Eemil Halonen

Suomen Asutusmuseo avoinna 15.6.-15.8.

Lapinlahden kunta Asematie 4, 73100 Lapinlahti  |  lapinlahti.fi  |  kirjaamo@lapinlahti.fi  |  Y-tunnus 0172127-2

S E D I C I I S Q U O  E O S A

Qui distisque sim quis sintem il intem faccus dolore-

ceprem dolenia volorempore vent ommod quam is 

solorer speditassum id molorem olorem quaspient 

faccustrum que ipsa cus acius, nimus quid quiasitio-

res est, untibuscit il ipiet aut officim olorerepe illisciis 

del ministo blabo. Acea quae dis aut modigendi non 

reiur, quistium earitat vollitis min reium rem quisque 

Acea quae dis aut modigendi non reiur, quistium ea-

ritat vollitis min reium rem quisque  quistium earitat 

vollitis min reium rem quisque

L I S  A D I T I  U T

Elit volest, id quiatur ibeatur, sunti dit apitibus eum 

in nimaximus rem vent. Cum fuga. Nam, natiuscium 

ea voloreperis diorehe nectur, intiae non perio tet 

remquam adisitatus, corio con nusdaernata sitata 

adi con experibus cum is et acestiusti od maio enis 

rest, officiis aut elique plis et excesti sintium evel 

ipsamusam reium. Acea quae dis aut modigendi non 

reiur, quistium earitat vollitis min reium rem quisque 

quistium earitat vollitis min reium rem quisque 

254 x 150 mm (1/2 sivua).

O T S I K K O  O T S I K K O  O T S I K K O

Lapinlahden kunta on tulevaisuuteen uskova, vireä 
noin 9700 asukkaan kulttuuri- ja liikuntapitäjä, jonka 
peruspalvelut ovat kunnossa. Kunta sijaitsee hyvien 
liikenneyhteyksien, 5-tien ja Savon radan varrella 
Ylä-Savossa. Laajakaistayhteydet kattavat lähes koko 
kunnan. Lapinlahti on savuton kunta.

Kirsti.Tiirikainen@lapinlahti.� 

Lapinlahden kunta Asematie 4, 73100 Lapinlahti  |  lapinlahti.fi  |  kirjaamo@lapinlahti.fi  |  Y-tunnus 0172127-2
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O T S I K K O  O T S I K K O  O T S I K K O

Lapinlahden kunta on tulevaisuuteen uskova, vireä 
noin 9700 asukkaan kulttuuri- ja liikuntapitäjä, jonka 
peruspalvelut ovat kunnossa. Kunta sijaitsee hyvien 
liikenneyhteyksien, 5-tien ja Savon radan varrella 
Ylä-Savossa. Laajakaistayhteydet kattavat lähes koko 
kunnan. Lapinlahti on savuton kunta.

Tervetuloa Lapinlahdelle

•  Varpaisjärven Yöpuolimaraton 5.7.
•  Motonet yleisurheilun GP Lapinlahti 17.7.
•  Varpaisjärven Maalaismarkkinat 20.7.
•  Vasikkasavut Lastussa 3.8. 
•  Karjalapäivä Suomen Asutusmuseolla 3.8.
•  Juusto- ja viinijuhlat 3.8.
•  Taidekadun Aikataika 6.9.

www.lapinlahti.fi 

•  Alapitkän nuorisoseuran kesäteatteri: 
 Linnankosken ”Pakolaiset” 30.6.-21.7.
•  Korpiteatteri: ”Käry kävi, isäntämiehet!”   
 30.6.–28.7.
•  Teatteriryhmä Sypäkät: ”Ruuna Reipas” 
 23.6.-11.8.
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Kuntalaiskyselyissä, mm. kunnan hyvinvointityön selvi-
tyksissä, on tullut esille, että Lapinlahden kuntalaiset kai-
paavat erityisesti retkeily- ja luontoliikuntavinkkejä sekä  
matalan kynnyksen tapahtumia. Näihin toiveisiin yhdis-
tykset ja yhteisöt nyt yhdessä vastaavat järjestämällä eri 
vuodenaikoina retki-, luonto- ja erätapahtumien sarjan. 
Vuoden 2019 aikana järjestetään eri puolilla Lapinlahtea 
mielenkiintoisissa luontokohteissa tapahtumia, joissa voi 
kokea elämyksiä ja tutustua mm. tietoiskuihin retkeily-, 
liikunta-, luonto- ja eräasioista. 

Tällä hetkellä yhteistyössä ovat mukana Lastu, Lapinlah-
den kunta/hyvinvointityö, Lapinlahden Latu, Lapinlahden 
Riistahoitoyhdistys, SPR Lapinlahden paikallisosasto, Poh-
jois-Savon Vapaa-ajankalastajapiiri / Lapinlahden Pilkkijät, 
Lapinlahden Siniveikot, Pyöris Pyöräilynystävät, 4H -yhdis-
tys , Lintuyhdistys Kuikka ja Lapinlahden Martat. Lisäksi ta-
pahtumiin pyydetään asiantuntijavieraita avamaan kunkin 
tapahtuman ajankohtaisia teemoja.

Eri ikäiset järjestäjät tuovat tapahtumiin omien verkosto-
jensa kautta myös eri ikäisiä osallistujia. Tapahtumat ovat 
tarkoitettu kaiken ikäisille  ja niihin on vapaa pääsy. Tapah-
tumat  ovat mahdollisimman helposti saavutettavia mata-
lankynnyksen ohjelmakokonaisuuksia ja esteettömiä niissä 
rajoissa mitä luontokohteissa tapahtuvassa toiminnassa on 
mahdollista.

Tapahtumissa hyödynnetään paikallisia luontokohteita, 
kulttuurihistoriallisia kohteita ja paikkakunnan historiaa ja 

perinteitä uudella tavalla. Erilaiset toimijat yhdistävät tie-
totaitonsa ja näin tapahtumat tuovat kohteista, historiasta 
ja perinteistä esille uusia näkökulmia ja tekevät oman ko-
tipaikkakunnan arvokkaita ympäristöjä ja luontokohteita 
tutuksi.

Tapahtumat kartuttavat kuntalaisten kotiseututietämys-
tä ja arjen taitoja (mm. ensiapu, jokamiehenoikeudet, 
ravitsemus), antavat ideoita monipuoliseen luonnossa 
liikkumiseen ja retkeilyyn, muistuttavat mieliin ja ker-
taavat vanhoja unohtuneita luontopuuhia ja -taitoja sekä 
opettavat uusia. Tavoitteena on lisätä kuntalaisten hyvin-
vointia, auttaa löytämään mielekkäitä luontoharrastuksia 
ja luontoliikuntamuotoja sekä ohjata omasta ympäristös-
tä huolehtimiseen ja kestävään käyttöön ja toimintaan 
luonnossa. Tapahtumat lujittavat kotiseuturakkautta ja 
sitoutumista omaan kotipaikkakuntaan. Tapahtumat lin-
kitetään vuodenkiertoon ja ajankohtaisiin teemapäiviin 
mm. Kevätseuranta, Luonnonkukkapäivä, Avoimet kylät, 
Suomen luonnonpäivä, Euroopan kulttuuriympäristöpäivät 
ja Pyöräilyviikko.

Tapahtumasarja koostuu seuraavista tapahtumista:
Ensimmäisenä yhteisponnistuksena toteutettiin talvinen 
Laskiaistapahtuma Koivuniemen laavulla maaliskuussa. 
Tällöin teemana oli hiihtäminen ja muu talviliikkuminen, 
laskiaisperinteet, lumileikit, talvikalastus, eläinten lumijäl-
jet sekä talviset retkiruoka- ja ensiapuvinkit.

Lapinlahdella eri vuodenaikoina toteutettava 
retki-, luonto- ja erätapahtumien sarja
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Tulossa on kevät-, kesä- ja syksytapahtumat: 
Kevään korvalla 11.5.2019 klo 11-14 Lastun pihapiirissä (Linnansalmentie 85) ja vastapäätä Linnanie-
men ranta-alueella. Teemana linnut, pienpedot, luontoperinteet, pyöräily, vesillä liikkuminen ja vesipelastus. 
Tähän tapahtumaan saadaan vieraaksi Lapinlahden palokunta esittelemään vesipelastusasiaa ja Jussinpihan 
palvelukeskuksesta luontoperinteiden tietäjä.

Tarinoita ja taikaa 8.6.2019 klo 12-15 Helvetin kattilalla (Rokuantie 376). Teemana kukat, metsä, kivet 
ja geologia, metsässä liikkuminen, paikannimet ja tarinat. Tämän tapahtuman vieraana ovat ”paikallisopas” 
ja geologi tutustuttaen osallistujia Helevetin kattilan syntyhistoriaan ja ympäröivän luonnon monimuotoi-
suuteen.

Syksy liikuttaa 31.8.2019 klo 12-15 Huuhkajankierroksen maisemissa (Rautavaarantie 2635). Teemana 
suo, myytit ja uskomukset, äänimaisema, hiljaisuus, marjat ja sienet, kävely ja vaeltaminen.

Tapahtumien ohjelmassa on joka kerta vuodenaikaan ja teemaan linkitettynä sisältöjä seuraavista aiheis-
ta: varusteet, vaatetus ja kengät, ensiapu, tulenteko, jokamiehenoikeudet, eväät ja ruuan valmistus ulkona, 
kartta, suunnistus ja paikannus, leikit ja luontokädentaidot.

Jos kiinnostuit tulemaan mukaan tapahtumien järjestämiseen, niin ota yhteyttä:
Jaana Hämäläiseen (Lapinlahden kunta/hyvinvointityö) jaana.hamalainen@lapinlahti.fi, 040 488 3487
tai Mervi Eskeliseen (Lastu) lastu@lastu.fi, 050 326 7243.
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Laidunkauden avajaiset LAUANTAINA 1.6. Kesäkahvila Unskalla Alapitkällä. 
Klo 14-18 ohjelmaa lapsille, 18-22 perheille ja aikuisille. Ohjelmassa mm. leikkejä, pelejä ja kilpailuita 
sekä ponit lapsille. Puffetista kesänherkkuja. Esiintyjinä Halavatun Papat.

4H- JÄÄTELÖKIOSKIN PALVELEE  1.5. ALKAEN. Toukokuussa avoinna säävarauksella.
Kioski avoinna 3.6.–11.8. ma–la klo 11–19, su 12–18. Säävaraus./lisätietoja www.lapinlahden4h.fi

KARJAMAJAKAHVIO 4H-yhdistyksen kesäkahvio Väisälänmäen kansallismaisemassa 
Väisälänmäentie 161, avataan äitienpäivänä 12.5. klo 12–18. 
Toukokuussa kahvio on auki sunnuntaisin.
3.6.–11.8. joka päivä klo 12–18. (juhannusaattona 21.6. suljettu).
11.8 - 31.8. avoinna sunnuntaisin  klo 12–18. 
HUOM! Kahvila auki säävarauksella. Tiedustelut aukioloista ja ryhmien kahvivaraukset 040 5054 166. 
Kahvilan yleisötapahtumista tiedotetaan www.lapinlahden4h.fi/ ja Matti ja Liisa –lehdessä.

Lapsiparkki srk-talon lapsityön kerhotiloissa 24.6. - 5.8. 
maanantaisin klo 14–18. Parkki on tarkoitettu 2–8 -vuotiaille.    

4H- Kesäkerhotoiminnasta lisätietoja www.lapinlahden4h.fi / p. 0405054 166.
Iltatorit parillisten viikkojen torstai-iltaisin Lapinlahden torilla klo 17–19, alkaen 29.5. 
(HUOM! Ke!), 13.6., 27.6., 11.7., 25.7., 8.8. ja 22.8. 
Tied. 0405054166. Tori-iltojen tarkemmasta ohjelmasta ilmoitetaan 
Matti ja Liisa – lehdessä sekä 4H:n nettisivuilla.

Syystori 21.9. klo 9-14, myynnissä satokauden tuotteita. 
Lisätietoja www.lapinlahden4h.fi

LAPINLAHTI 17.7.

Tapahtumia

Ihana

   Kesä
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Torimyyjiä

eri puolilta

Suomea!

Tule keskustelemaan, mitä pidät asuinympäristöstäsi!
4.6. klo 18.00 iltakahvit Lapinlahden Kunnanvirastolla 
18.6. klo 18.00 iltakahvit Matin ja Liisan asemalla 
6.8. klo 18.00 iltakahvit Matin ja Liisan asemalla 
Löydät meidät myös Facebookista! Matin ja Liisan maisemissa

Matin ja Liisan maisemissa ry
    - Tehdään yhdessä aktiivinen kunta!

Pääsyliput
10 € aikuiset
5 € lapset (-16v.)
alle kouluikäiset ilmaiseksi.
Kaikkien pääsylipun lunasteneiden 
kesken arvotaan n. 100 € arvoinen tuotekori.

LADYKAHVIOSSA
•  kahvia  • muurinpohjalettuja
•  virvokkeita  •  makkaraa

SAVOTTAKAHVIOSSA
•  nuotiokahvia •  nisua
•  muurinpohjalettuja

LAPSILLE
•  ongintaa ja pomppulinna
järj. partiolaiset Sutelan Hukat
•  pieneläinpiha  
• ratsastusta 
•  Taikuri Tapio Salomaa

KILPAILUJA
•  laserammuntaa
• arvaa veneessä uivien kalojen
yhteispaino 
•  ym. ym.

39. Varpaisjärven Maalaismarkkinat 
lauantaina 20.7 klo 9-16

Toripaikkatiedustelut: Lauri Nykänen p. 0400 957 538, lauri.k.nykanen@gmail.com

Järj. LC Varpaisjärvi

Tervetuloa!

YÖLINTU
Rockia tarjoilee Granite Heart

Lapsille ja aikuisille 
taikoja taikoo 
Tapio Salomaa
Markkinoiden avaus 

LC-Varpaisjärven 
presidentti Mikko Ryynänen

Perinteinen puolen 
päivän pakina: 

Lions K-piirin piirikuvernööri 
Erkki Lappi

Perinnepihan teemana:
bio-energia, tietoa ja 

tuotantovälineitä.
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Kauneus ja terveys

Yhden naisen insinööritoimisto Rak – Fixin toimipiste sijaitsee Lapinlahdella. Yritys on ollut toiminnassa 
neljä vuotta ja sen toimialaan kuuluvat rakennusten kuntotarkastukset, kuntotutkimukset, asbesti- kosteus- 
ja homevaurioiden tutkimukset, sekä erilaiset valvontatyöt.

Yritystä pyörittävällä Tiina Tanskasella on erityispätevyys kosteusvaurioiden tutkimiseen ja kartoittami-
seen. Tiinan eritysavustajina toimii kaksi homeiden nuuskimiseen erikoistunutta koiraa, Fixu ja Uuno.

Tiinan tie rakennusalan yrittäjäksi on mielenkiintoinen ja omalla tavallaan rohkea esimerkki yrittäjyydestä 
haaveileville. Hän aloitti aikoinaan kirvesmiehen töissä rakennuksilla ja innostui jatkamaan askel kerral-
laan eteenpäin.

”Rakennuksella työskennellessäni, minua alkoi kiinnostaa, miten tämä koko ”orkesteri” toimii”, Tiina jutte-
lee. ” Halusin tietää tarkalleen millaisia vaiheita koko rakennusprojektissa on, luonnosvaiheesta siihen het-
keen, kun rakennus on sellaisessa kunnossa, että siihen voi muuttaa asumaan. Opiskelu oli mielenkiintoista 
ja haastavaakin ja koko ajan opin uutta vielä valmistuttuanikin.”

Rakennusmateriaalit ja rakennustavat kehittyvät jatkuvasti. Viime aikoina kosteusvauriot ovat nousseet jul-
kiseen keskusteluun ja niitä yritetään terveysriskien vuoksi torjua mahdollisimman tehokkaasti. Tiinalla, 
Fixulla ja Uunolla riittää töitä.

”Kun meidät kutsutaan paikalle, on yleensä epäilys jonkinlaisesta ongelmasta,” Tiina kertoo, ”siinä sitten 
tutkimme, löytyykö rakennuksesta vaurioita ja miten ne pitäisi korjata. Tilanne on aina omistajan kannalta 
harmillinen ja usein joudutaan toteamaan, että aika on jo tehnyt tehtävänsä rakenteille. Joskus kyseessä on 
myös rakennusvirhe, joka tyypillisimmin johtuu siitä, että on ”säästetty väärissä paikoissa.”

Vaikka kosteusvauriot ovatkin Rak-Fixin eritysaluetta, toki siellä tehdään paljon muutakin. Kuntotutki-
muksia ja -kartoituksia pyydetään tavallisesti silloin, kun ollaan ostamassa taloa tai halutaan pistää oma 
koti myyntiin. Molemmissa tilanteissa halutaan usein myös varmistaa, ettei rakennuksessa ole asbestia.

Vuosien varrella ”orkesterin” toiminta on tullut jo Tiinalle tutuksi ja hän haluaa jakaa tietojaan ja taitojaan 
asiakkailleen. Yhteydenotto yhden naisen insinööritoimistoon auttaa, kun kysymys on rakennuksen kun-
toon liittyvistä asioista.

Teksti: Marja-Leena Lempinen

Rak-Fix tekee monipuolista 
rakennusten tutkimista

Yritysesittely
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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!
Anna Alinan auttaa!
• Kotipalvelut
• Hoivapalvelut
• Kotisairaanhoito

Muista
KOTITALOUS-
VÄHENNYS!

Tilaa ilmainen kartoituskäynti!

Alina Iisalmi- Lapinlahti-Nilsiä

Aihetta hymyyn!
KAIKKI SUUNTERVEYDEN PALVELUT LÄHELLÄSI:

vilhelmi.fi
Linnansalmentie 10   LAPINLAHTI
Puh. 017 733 266
Yhteisvaraus 029 123 1152 (pvm/mpm)

Perushammashoito

Esteettinen hammashoito

Hampaiden valkaisut

Purentaongelmat

Pelkopotilaat

Implantit eli keinojuuret

Proteesihoidot

Soita tai
varaa aikasi
kätevästi
netissä!

Aukioloajat
Arkisin 9-18
Lauantaina 9-14
Sunnuntaina 12-14

puh: 017-73 2103

ww
w.
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kk
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Ystintie 1, 73100 Lapinlahti

LAPINLAHDEN APTEEKKI

 Tervetuloa iloiseen ja
palvelevaan apteekkiin!

Juhannusaattona 21.6. klo 9-14
Juhannuspäivänä 22.6. suljettu

Hius-Studio 

040 774 6887
Linnansalmentie 10, Lapinlahti

HIUKSET ARKEEN
JA JUHLAAN

TERVETULOA!

Ajanvaraus myös
@Hius-Studio Susanna

Susanna

Yritysesittely
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Kauneus ja terveys

045 154 2202 
hoiva@hoivasavo.fi 
www.hoivasavo.fi 

Kiireetöntä kotihoitoa, 
maalle ja kaupunkiin!

Lapinlahti • Rautavaara • Iisalmi • Siilinjärvi

Kodinhoito ja kunnossapito
Asiointi-, kuljetus- ja saattajapalvelu

Siivous ja pyykkihuolto  
Turvapuhelinpalvelut       TerveyspalvelutTurvapuhelinpalvelut       Terveyspalvelut

Yritysesittely

Jalkojenhoito

LariKin
Juustolantie 5 as 1, Lapinlahti
Lapinlahdentie 1,  Varpaisjärvi

050 918 5254

Hoitoja...

hemmottelua
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Kampaamon nimi muuttuu 
- palvelut entisellään
Parturi-kampaamoyrittäjä Terhi Klemetti on toiminut alalla ja reilut kolmekym-
mentä vuotta. Hänellä on toimipisteet Lapinlahdella ja Iisalmessa, joissa molem-
missa on yhteensä kuusi työntekijää, osa palkattuina - ja osa sopimusyrittäjinä omilla 
tuolipaikoilla.

Tuttu kampaamonimi Parturi -Kampaamo Terhi Klemetti on jäämässä historiaan, 
sillä Terhi on päättänyt tehdä nimen suhteen radikaaleja muutoksia. Uusi nimi jul-
kistettiin huhtikuussa ja sen on nyt Studio Cutting Crew (suom. Leikkausryhmä), 
nimimuutokselle on olemassa hyvä syy, josta Terhi kertoo näin:
” Aikaisempi nimi henkilöityi mielestäni liikaa minuun eikä tuntunut enää luontevalta, 
sillä yrityksessä on minun lisäkseni myös muita toimijoita. Lisäksi minulla on suun-
nitelmissa perustaa kenties jo lähitulevaisuudessa yksi liike lisää jonnekin päin Poh-
jois-Savoa, sekin seikka puoltaa nimenmuutosta.”

Kampaamoala on ollut yrittäjän unelma lapsuudesta lähtien, toinen unelma-ammat-
ti oli poliisi. Kolmenkymmenen vuoden kokemuksella Terhi vakuuttaa, että valinta 
oli oikea ja hän on siihen tyytyväinen.

”Minulla riittää edelleenkin tarmoa ja innostusta kampaamoalaan”, Terhi juttelee, 
”ala uudistuu jatkuvasti ja yrittäjän täytyy pysyä muutoksissa mukana. Olen sellainen 
ihminen, etten halua jäädä junnaamaan paikoilleni, minulla on tarve uudistaa ja uu-
siutua, että innostus ja mielenkiinto alaan säilyvät. Tämä nimenmuutos on yksi osa 
sitä prosessia, joka mielessäni on paraillaan käynnissä. Pidän asiakkaiden kanssa 
työskentelemisestä ja ihmisten kohtaamiseen täytyy olla aikaa. Teemme parturin 
ja kampaajan töitä, eikä se ole pelkkää hiusten käsittelyä. Työskennellessä vaihde-
taan tuttujen asiakkaiden kanssa myös kuulumiset, kerrotaan ilot ja murheet ja 
kohdataan ihmisinä puolin ja toisin.”

Terhi Klemetti toivottaa entiset ja uudet asiakkaat tervetulleeksi ”leikkausryhmän” 
asiakkaiksi jatkossakin, yrityksen nimi on muuttunut, mutta palvelut säilyvät ennal-
laan.

Teksti: Marja-Leena Lempinen

Yritysesittely

Lapinlahti
Asematie 1
puh. 050 365 3049

Iisalmi 
Kauppakeskus Torikulma
Satamakatu 10-12
puh. 040 351 1154

Nettiajanvaraus: www.aika24.fi
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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

Kuljetus ja autokorjaamot
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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

Juha Ruotsalainen 0440 427 787
Marko Sneck 044 533 2058

Kivistöntie 18, 73100 Lapinlahti

www.lapinlahdenautomaalaus.com

Avoinna 9:00-16:00
Ajanvaraus 8:00-17:00
Muita aikoja mahdollisuus 

sopia tarvittaessa.

Korjaamo
044 349 9392

www.vmsajoneuvohuolto.� 

UUTTA! 
Pyöriensuuntaus 
uudella laitteella!

Osta 
palvelut
omalta 

kylältä!
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Yritysesittely

UNIIKKI

KAKKUVERSTAS

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

www.uniikkikakkuverstas.fi • johannaruotsalainen@netti.fi

Tule nautinnolliselle kahvihetkelle
kahvilaan Juhani Ahontie 2. Tervetuloa!

Suolaisia ja makeita herkkuja 
arjen ja juhlan kahvihetkiin.

Ruokaa ja majoitusta

Ostoksia ja 

nähtävää! 
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Markkinoinnilla näkyvyyttä 
yrityksellesi ja yhdistyksille
Markkinointi on asia, joka vie aikaa, tuon ajan voi käyttää hyödyllisemmin johonkin muuhun ja jättää 
asian ammattilaisen tehtäväksi. Kaarina Julkusen pyörittämä Markkinointivartti on mainosalan yritys, 
joka pitää kotipaikkaansa Pyhäsalmella Pohjanmaalla. Nykyaikainen digimaailma mahdollistaa sen, 
että yritys voi toimia missä tahansa, näin ollen Markkinointivartin toiminta-alue kattaa koko Suomen.

Kaarina on toiminut aikaisemmin mainonnan puolella myyntineuvottelijan tehtävissä Savon alueen 
lehdissä, mistä hän lähti rohkeasti kokeilemaan siipiään alan itsenäisenä yrittäjänä. Tuosta yritteliäi-
syydestä hyvä esimerkki on tämä  Shop&Visit- julkaisu, joka on ilmestynyt jo kolmena vuonna, kaksi 
kertaa vuodessa.

Mitä muuta ”vartista” sitten löytyy? Kaikkea mahdollista lippiksistä T-paitoihin kalentereihin ja mui-
hin promotuotteisiin. Kaarinan mukaan vain mielikuvitus on mahdollisuuksien rajana. Yritys on ver-
kostoitunut muiden alan toimijoiden kanssa ja tuotevalikoima on laaja ja monipuolinen. Kaarina ker-
too, että mainonnassa voidaan keskittyä joko yhteen tiettyyn tuotteeseen, tai laatia kerralla vaikka koko 
vuoden markkinointisuunnitelma. Suunnitelmaan voi sisältyä mm. promo- ja painotuotteita lehti- ja 
radiomainoksia, sekä paljon muuta. Mahdollisuudet selviävät parhaiten ottamalla yhteyttä Kaarinaan.

”Asiakkaiden tapaaminen on mukavaa ja haastavaakin.” Kaarina juttelee. ”Olen seurallinen tyyppi ja 
tykkään tehdä työtä ihmisten parissa. Jokainen yrittäjä ja jokainen yritys on omanlaisensa, eikä kah-
ta samanlaista työpäivää ole. Asiakkaan ottaessa minuun yhteyttä, voin tarvittaessa lähteä tapaamaan 
häntä henkilökohtaisesti. Istumme yhdessä miettimään millainen mainonta sopii juuri hänelle, rää-
tälöimme mainonnan asiakkaan mukaiseksi ja etsimme hänelle sopivat oikeat markkinointikanavat.”

Tarkempi kuvio selkiintyy parhaiten, kun otat yhteyttä Markkinointivarttiin ja Kaarinaan henkilökoh-
taisesti. Vartissa päästään jo hyvin alkuun, juuri siitä yritys on saanut nimensä.

Teksti: Marja-Leena Lempinen

Kaarina

Markkinointivartti

Kaarina Julkunen 050 572 5996

kaarina@markkinointivartti.fi

www.markkinointivartti.fi

toimistokoira Piki

Ruokaa ja majoitusta
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taas anaakkaisa-ajatsimo niknapsuusO  

 .neekra aoli aj äytöyh nojlap
  

 .niikknapsuuso neesialovasäly iskaakkaisa-ajatsimo eluT
 ,ovas-aly/fi.po asseettioso naja atarav tioV

 .ithalnipaL ,62 eitnemlasnanniL assirottnok ällämyäk iat 0050 0010 allamattios
 !aolutevret itsämipmäL

  

Mustikka-
graavattusiika
Valmistusaineet
1  iso siikafile  (n. 400 g)
2 tl karkeaa ruususuolaa
hyppysellinen sokeria
rouhittua valkopippuria

15 g mustikkajauhetta

Lisäksi:
Pakastekuivattuja mustikoita, punajuurisipsejä, 

versoja, maalaispatonkisiivuja, 

sekä voita patonkiviipaleiden voiteluun.

Suolaa, sokeroi ja pippuroi siikafilee. 

Kääri kala leivinpaperiin, pussita se tiiviisti.

Annan maustua vuorokauden ajan jääkaapissa.

Pyyhi maustuneen kalan pinta puhtaaksi. 

Ripottele pinnalle tasainen kerros mustikkajauhetta 

ja leikkaa kala fileerausveitsellä ohuiksi siivuiksi.

Kokoa siivut kevyesti voidelluille patonkiviipaleille. 

Koristele leivät pienellä punajuurisipseillä, versoilla, 

pakastekuivatuilla mustikoilla ja vie heti tarjolle.
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PALVELUT
• Kahvio
• Matkahuolto
• Höyrybaari
• Lapinlahden aseman hotelli
• Tapahtumat
Niina Oksanen: 040 486 0800, 050 494 5479 
yrittäjä, toiminnanjohtaja
      Lapinlahden asema, Aseman Wanha Makasiini 
www.matkahuolto.fi

TINY HOUSE
• Pikkupuoti/taide, sisustus, vaatteet, lahjat
• Kierrätyskeskus
• Taidenäyttelyt
• Tapahtumat, koulutukset
Inka Tolonen: 045 139 5578
yrittäjä, toiminnanjohtaja
           tiny house & www.tinyinka.com

Järjestämme erilaisia tapahtumia ja alueopastusta asema-alueella. 
Teemme yhteistyötä kunnan, yritysten, yhdistysten, taide- ja 
kulttuurialan ihmisten sekä käsityöläisten kanssa.

Tervetuloa asemalle!

NIINAINKA

Vuoden 2019 ohjelmassa 

mm. taidenäyttelyitä, 

koko perheen tapahtumia, 

kursseja ja Höyrybaarin iltoja!

TSEKKAA OHJELMA!

www.tinyinka.com/tapahtumat

AUKI 
LÄPI 

VUODEN
MA-PE 10-17 

LA 10-14
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lain�
KEITTIÖT

www.lainekeittiot.fi

lain�
KEITTIÖT

www.lainekeittiot.fi

lain�
KEITTIÖT

www.lainekeittiot.fi

lain�
KEITTIÖT

www.lainekeittiot.fi

lain�
KEITTIÖT

www.lainekeittiot.fi

Saarisentie 108, 73200 Varpaisjärvi
Puh. 044 243 1255, 045 121 5303

myynti@lainekeittiot.fi 

lain�
KEITTIÖT

www.lainekeittiot.fi

Keittiöt, kylpyhuoneet, säilytystilat, 
suunnittelu, asennus ja remontointi.

Ikkuna- ja
oviasennus
HEIDE
Mika Heide
040 912 9291

mikaheide@hotmail.com

Rakentaminen

Asematie 83, 73100 Lapinlahti
Puh. (017) 733500

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

SOITA JA KYSY TARJOUS!

050 374 2031
lapinlahdensahko.fi

Lapinlahden
Sähköpalvelu

• MYYNTI • ASENNUKSET • KORJAUKSET 
• LÄMPÖKAMERAKUVAUKSET

lapinlahdensahkopalvelu@gmail.com

2018

PARKETTIKOLMIO

• Parketti- ja laminaattiasennukset  

•  Parketti ja puulattioiden hionta ja lakkaustyöt

• Remontti- ja sisustustyöt  

• Kalusteasennukset

Mikko Rönkä
Mäkeläntie 16, Lapinlahti • 040 578 9805
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Sähkö-Sankarit Oy
73100 Lapinlahti
-SÄHKÖTYÖT

-SUUNNITELMAT
urakalla tai tuntityönä

Jari Valta: 0500 839 656

Rakentaminen

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

https://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 MYYNTI ja HUOLTO

p. 0400 266 261
teemu.saarimaki@elisanet.fi

Saumattomat 

sadevesikourut

Kattoturvallisuus-

tuotteet

Kesä
maistuu

mansikalle
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Muut palvelut

Kesäkotiin tai 
mökille kaikkea kivaa!

REALISOINTIKESKUS
Linnansalmentie 15, 73100 Lapinlahti

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

www.ritvaorvokki.simplesite.com

REALISOINTIKESKUS

Meiltä myös takuuhuolletut kodinkoneet!

Tule 
tutustumaan 

tarjontaan!

Piirinuohooja
Jarmo Tuhkanen

Lapinlahti
Varpaisjärvi

p. 040 527 2440

jarno.kuosmanen@nuohoojat.fi 
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&SHOP VisitMuut palvelut

Asematie 43
LAPINLAHTI

www.iloinenviivi.fi

Iloisille
ostoksille
Viiviin

Viivin
verkkokauppa

Haapaniemenkatu 28
KUOPIO

Toritie 12
SIILINJÄRVI

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

Vaatteita naisille 36-58
miehille 46-74

erä
kotimaisia

tuulitakkeja
42-54

99 € 
(169 €) 

nauti
istuvista
liiveistä!

Muut palvelut

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

kello & kulta & kehystys
LAPINLAHTI, Linnansalmentie 10, 017 732 130

www.jyrkkanen.fi 

kello & kulta & kehystys

Palveleva
erikoiskauppa
KELLOT • KORUT • LAHJAESINEET
KASTELAHJAT • PALKINNOT 
KAIKKI PARISTOT esim. kuulolaite

KELLOSEPPÄ • KAIVERRUKSET
KULTASEPÄN PALVELUT
KORVIEN REIJITYS

KEHYSTYKSEN AMMATTILAINEN

Palvelemme ma-pe 9-17, la 10-13 • www.jyrkkanen.fi
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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.fi 

Saman katon alta

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

Emännän mätimousse
Valmistusaineet:
2 dl vispikermaa
150 g ranskankermaa

1 punasipuli
250 g  kirjolohenmätiä

¼ tl mustapippuria

Vaahdota kerma. Kuori ja silppua sipuli aivan pieneksi.

Sekoita kevyesti ranskankerma, kirjolohenmäti ja mustapippuri.

Lisää muut ainesosat ja sekoita varovasti jotta mousse jää kuohkeaksi.
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&SHOP Visit

Taimikadun 
tarjontaa 

5 tien 
varressa!

Tervetuloa!
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Arkkitehtuuri- ja ympäristökulttuurikoulu Lastu
Kylän reunalla keskellä Lapinlahden maalaismaisemaa sijaitsee yhdistyksen ylläpitämä Arkkitehtuuri- ja ym-
päristökulttuurikoulu Lastu. Toimitilat ovat Vanhapihan tilan pihapiirissä, johon on 1990-luvun alussa siirretty 
Nerkoon vanha koulu. Entisestä navetasta löytyy verstas ja pihan reunalta savusauna. Parhaillaan pihaan kunnos-
tetaan uutta rakennusta, keskustasta siirrettyä entistä Kasurisen pajaa. Majakylästä löytyy mitä mielikuvituksel-
lisempia rakennuksia lasten rakentamiin erilaisiin käyttötarkoituksiin. Sisältä löytyy näyttelyt: lasten töistä, joka 
antaa ideoita kierrätys- ja luonnonmateriaaleilla työskentelyyn sekä restaurointi- ja korjausrakentamisesta, josta 
löytyy vinkkejä vanhan talon korjaukseen. Lastussa on myös kirjasto, jonka kirjat löytyvät Lapinlahden kirjas-
ton luokituksesta erilliskirjastona ja kirjoja voi lukea paikan päällä Lastussa. Poikkea pihaan ja tule tutustumaan! 
Lastu tiloja voi myös vuokrata. Lastu tarjoaa tunnelmalliset tilat juhlien ja kokousten järjestämiseen. Lastussa on 
mahdollista majoittua rauhallisessa huonemajoituksessa tunnelmallisessa entisessä maalaistalossa.

Lastu on toteuttanut lastenkulttuuri-, taidekasvatus-, arkkitehtuurikasvatus, sekä restaurointi- ja korjausraken-
tamistoimintaa erilaisten yhteistyökumppaneiden kanssa jo 25 vuoden ajan, vuodesta 1993 lähtien. Yhdistys on 
alunperin perustettu tukemaan ja edistämään arkkitehtuuri- ja ympäristökulttuurikasvatusta sekä rakennetun 
ympäristön arvostusta, ymmärtämistä ja vaalimista. 

Tämä perustehtävä, silmien avaaminen omalle arkiympäristölle ja ympäristöönsä vaikuttava aktiivinen kansa-
laisuus, kulkee toiminnassa mukana koko ajan, vaikka toiminta on huimasti laajentunut ja taiteen lajit moni-
puolistuneet neljännesvuosisadan aikana. Työtä tehdään suunnittelemalla ja toteuttamalla avointa ja matalankyn-
nyksen toimintaa kaiken ikäisille: työpajoja, kerhoja, leirejä, projekteja, avointa perhetoimintaa, opetushankkeita, 
koulutusta, näyttelyjä, tapahtumia sekä lainattavia materiaaleja. Lastun toiminnoissa painottuu monitaiteinen, 
elämyksellinen, yhteisöllisyyttä ja soveltavaa taidetta painottava lähestymistapa. Toiminnassa pidetään tärkeänä, 
että osallistujat saavat itse myös vaikuttaa toiminnan sisältöön ja että toiminnassa edistetään kestävää kehitystä.

Lastu on merkittävä taiteilijoiden ja taidekasvattajien työllistäjä. Lastussa on työntekijöinä rautainen osaajien 
joukko, josta löytyy eri taiteen ja toiminta-alojen asiantuntemusta, monitaiteisuutta sekä taiteen ja kulttuurin so-
veltavaa osaamista. Esimerkkejä asiantuntijuusaloista: media, sanataide, arkkitehtuuri, draama, ympäristökasva-
tus, kulttuuriperintö ja kulttuurituotanto.

Lapinlahden lisäksi toimintaa on koko Pohjois-Savon alueella. Lastun toiminnan periaatteena on viedä työpajat, 
kerhot ja muu toiminta lähelle yleisöä, arkipäivän ympäristöihin mm. kouluihin, päivähoitoon, lähikirjastoihin 
ja paikallisiin tapahtumiin. Myös maaseutu ja maakunnan reuna-alueet huomioidaan toiminnassa, kun toiminta 
matkaa ympäri maakuntaa ohjaajien liikkuessa kentällä. Lastun toiminnassa on keskeistä, että osallistujat pääsevät 
tekemään käsillä sekä aistimaan ja kokemaan kehollaan erilaisia materiaaleja, tekniikoita ja taiteen lajeja. Moni-
muotoinen toiminta on mahdollista Pohjois-Savon alueen toimijoiden kanssa verkostoituen ja yhteistyötä tehden. 
Lastu on toimii myös valtakunnallisesti. Lastu on mm. Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton jäsen ja toimii yh-
teistyössä Suomen keskeisten arkkitehtuurikasvatustoimijoiden esim. Arkkitehtuurin tiedotuskeskuksen kanssa. 
Rahoitusta Lastun toimintaan haetaan ja saadaan monesta eri lähteestä mm. opetus- ja kulttuuriministeriöstä, eri 
säätiöiltä ja kunnista.

Lastun kesään kuuluu leirejä, työpajoja, avointa perhetoimintaa, kesäkursseja ja tapahtumia Lapinlahdella ja eri 
puolilla Pohjois-Savoa kulttuurilaitoksissa ja kesätapahtumissa. Tässä otoksia Lapinlahdella tapahtuvasta toimin-
nasta. Lisätietoja toiminnasta löytyy osoitteista www.lastu.fi tai facebook.com/lastenkulttuurikeskuslastu/ ja voi 
tiedustella lastu@lastu.fi tai 050 326 7243.
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Kesän 2019 Shop&Visit esitteen sivuille on piiloitettu leppäkerttuja 
Etsi esitteestä montako leppäkerttua löysit. Vastanneiden kesken arvomme 100 € lahjakortin. 
Voittaja voi valita viiteen esitteessä mukana olevaan yritykseen, johon hän haluaa käyttää lahjakortin.
Voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Arvonta suoritetaan Elokuun lopussa. 
Arvontalipun palautuslaatikot löytyvät Lapinlahden kylältä Vaatemaailma ja Kukkakauppa Meklin.
Varpaisjärvellä st1 sekä Herkku Apajasta.
Arvontalipun voi myös postittaa osoitteeseen:
Markkinointivartti, Tapanila-Väätti 180,86800 Pyhäsalmi. 
Palauttaminen onnistuu myös s.postilla osoitteeseen kaarina@markkinointivartti.fi
laita s.postiin leppäkerttujen määrä ja yhteystietosi.

Nimi:  _________________________________________________________________

Osoite:   ________________________________________________________________

S.posti:   ________________________________________________________________

Puh:  __________________________________________________________________

Leppäkerttujen määrä:  ____________________________________________________

Vanhanpihan aarre taideleiri 17.-19.6.2019 : 7-12 -vuotiaille 
(sanataide. kuvataide, arkkitehtuuri) 

Rakennusleiri 30.7.-1.8.2019 : 7-13 -vuotiaille ja nuoremmille yhdessä 
oman aikuisen kanssa. 

Keskiviikkokerho: joka kuukauden ensimmäinen keskiviikko klo 9–11, 
Taidemuseo Eemilillä (Suistamontie 3) 8.5., 5.6.,3.7., 7.8., 4.9., 2.10., 6.11. ja 4.12. 
Tiedustelut 040-7229529, taidepaja@lastu.fi

Torstaikerho:  joka kuukauden toinen torstai klo 17–19 Lastussa.
Huom! Kesä-elokuussa torstaikerho jalkautuu Lapinlahden torille tori-iltoihin: 
9.5., 13.6., 11.7., 8.8., 12.9., 10.10., 14.11. ja 12.12. 
Tiedustelut 040-7229529, taidepaja@lastu.fi

Perjantaikerho: joka kuukauden viimeinen perjantai klo 9–11 Varpaisjärven kirjastolla 
(Kirjastotie 1): 31.5., 28.6., 26.7., 30.8., 27.9., 25.10., 29.11., 27.12. 
Tiedustelut 050 304 3616, taidepaja@lastu.fi

Arkkitehtuurikasvatuksen kesäpäivät 6.-7.6.2019 Lastussa Tiedustelut lastu@lastu.fi, 050 326 7243

Luontoyhteyskurssi 23.-24.8.2019 Lastussa Tiedustelut jaana.hiltunen@lastu.fi, 050 582 2067

Vasikkasavut – Lasten perinnetapahtuma 3.8.2019 Lastun pihapiirissä

Lastu mukana retki- luonto- ja erätapahtumien sarjassa, joka toteutetaan yhdistysten 
ja muiden lapinlahtelaisten toimijoiden yhteistyönä

Kevään korvalla / Linnansalmi, Linnansalmentie 85 11.5.2019 klo 11-14 

Tarinoita ja taikaa / Helvetin kattila, Rokuantie 376 8.6.2019 klo 12-15

Syksy liikuttaa / Huuhkajankierros, Rautavaarantie 2635 31.8.2019 klo 12-15 

Lastu on mukana Lapinlahden ja Varpaisjärven tori-illoissa.
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Kunnanpalvelut ja talkootyöt
Olen nyt reilun vuoden verran ollut mukana Kirkonkylät palvelukeskuksina hankkeessa jonka yhtenä 
alueena on ollut Varpaisjärvi ja varsinkin sen taajama. Vastaavanlaisia hankkeita on muutamia täällä 
Pohjois-Savossa ja niissä on tarkoitus elävöittää kuntaa tai  kuntakeskuksen osaa. Täällä Varpaisjärvellä  
meitä ”ydinryhmäläisiä on kunnan työntekijöitä, kunnanluottamushenkilöitä, järjestöistä ja itse esim. 
yrittäjien edustana. 
Tarkoitus on  saada esim. kunnantaloon lisää käyttäjiä, koska se on lähinnä järjestöjen kokoontumis-
paikka nykyään. On järjestetty yrittäjäiltaa jossa mietittiin kuinka täällä olevat yritykset ja yrittäjät voi-
sivat palvella Tahkolla olevia matkailijoita ja saataisiin heitä tulemaan tänne suuntaan. Sen jälkeen oli 
kehittämisilta, jossa koottiin asukkailta erilaisia ideoita taajaman viihtyvyyteen ja parannusehdotuksia 
kylän palveluihin. Viimeksi oli yhdistysilta jonka teemana oli  tilat ja työllistäminen. Koko ajan on mu-
kana ollut haave että varpaisjärven kylälle saataisiin perustettua kyläyhdistys joita sivukylillä on ollut 
1980-luvulta alkaen ja ne ovat toimineet varpaisjärvelläkin mainiosti, esim. elävöittäneet kyliä, anta-
nut jatkoaikaa kyläkouluille hankkimalla uusia asukkaita, tehneet venerantoja, tehty retkiä ja luotu ns. 
oman kylän henkeä. 
Kun kuntatalous on tiukkaa ei rahaa riitä aina välttämättä kaikkiin uusiin tarpeisiin eikä välttämättä 
aina vanhoihinkaan. Tämä asia on huomattu jo aikoja sitten sivukylillä kun siellä on eri asioita tehty 
pääosin kerätyillä varoilla ja talkoilla ja joskus kuntakin jotain antoi. Nykyään myös taajamassa olisi 
kaikenlaisia kohteita joita helpoimmin, nopeimmin ja kustannustehokkainmin  saataisiin tehtyä esim. 
kyläyhdistyksen avulla. Mutta hankkeeseen vetäjiä ei ole vielä löytynyt.
Jotain konkreettistakin on saatu aikaan. Iltatorit palaavat tauon jälkeen ainakin kolmena iltana heinä-
kuussa jossa pari yhdistystä kerrallaan ”vetovastuussa” järjestäen siellä ohjelmaa ja torimyyntiä. Käykää-
pä torilla perjantai-iltaisin.
Palataan lopuksi tuohon otsikkoon jota olen sivunnut tässä jutussa. Monet suuretkin tapahtumat Suo-
messa järjestetään ”talkoilla”, toki niissä liikkuu suuriakin summia rahaa mutta se on yhdistyksen tai 
järjestön varainkeruuta ja monesti tulos käytetään yleishyödyllisesti laajemmalle joukolle kuin itse jär-
jestölle. Näin tehdään myös täällä varpaisjärvelläkin, kyläyhdistykset, Lions Clubit ja monet muut yh-
distykset keräävät tapahtumillaan rahaa. mutta antavat vastineeksi sellaisia tunteita ja elämyksiä jota 
ei aina saa rahallakaan, niin itse tekijöilleen kuin myös vierailijoille.  Ja ennen kaikkea elävöittävät ja 
pitävät virkeänä koko kuntaa. Kunta voi ja on useasti taustalla näissä tapahtumissa mutta vetovastuu on 
useasti muilla.  Käydäänpä siis urakalla ensi kesän tapahtumissa ja käytetään niitä paikallisia kauppoja 
ja palveluita kesät talvet.

Hyvää Kesää kaikille!
Markku Ukkonen
Varpaisjärven Yrittäjät, pj

Varpaisjärvi
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Varpaisjärvi Varpaisjärvi

VP Rissanen
Veli Pekka

p. 0400 175 400
Varpaisjärvi  •  1+6   •    Pyörätuoli ja paarikuljetukset

Kahvila, tuoreet leivonnaiset, 
myös mukaan
Grilliruokaa  •  Aamupala  • AD autohuolto 
Autotarvikkeet  •  Kalastustarvikkeet
Rautatarvikkeet ja työkalut  •  Polttoaine

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

Levähdä välillä 
tankkaamaan 

autosi ja itsesi.

Kasviksia
puolikiloa päivässä.
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HerkkuApaja on herkkusuun paratiisi
Herkkukauppa HerkkuApaja Varpaisjärvellä avasi ovensa maaliskuussa 2013 kylän keskustassa 
Kauppatiellä. Myymälä on varsinainen herkkusuun paratiisi, tuotevalikoimista löytyvät niin kala- 
liha -kuin leipomotuotteetkin. Ostoksiaan voin täydentää myös paikallisilla lahjatavaroilla, sekä 
Korpiahon hunajatuotteilla. Myymälän yhteydessä toimii kahvio, jonka iso terassi houkuttelee 
kesäisin niin paikalliset kuin kesämatkaajatkin nauttimaan talon antimista.

Herkkuliikettä pyörittää Anne Pitkänen, kumppanina on myös äiti, vaikka Anne pääasiassa 
hoitaa liikettä. Annen isä on myös omalla tavallaan kuvioissa mukana, sillä hänen omistamansa 
Kalapiste toimittaa HerkkuApajaan tuoreet kalat ja kalatuotteet. Myymälän erikoisuuksia ovat 
mm. lämpimät savukalat suoraan Kalapisteen savustamolta. Lämmintä savukalaa saa useampana 
päivänä viikossa, mutta perjantai on vakioviikonpäivä jolloin ”apajasta” sitä saa varmimmin. Va-
likoimiin kuuluvat myös ahven- muikku- lohi ja lihakukot. Ne valmistetaan Kalapisteessä käsi-
työnä.

HerkkuApajan paistopiste ja palvelutiski tuotteineen on löytänyt jo oman paikkansa Varpais-
järvellä. Sen palveluita käyttävät niin paikkakuntalaiset kuin ohikulkijatkin ja palaute on ollut 
todella myönteistä ja positiivista. Tahkon hotellialue on pienen matkan päässä Varpaisjärveltä ja 
sen vaikutus näkyy myös liikkeen toiminnassa.

”Alusta saakka tarkoituksemme on ollut tarjota tuoreutta ja laatua asiakkaillemme.” Anne jut-
telee. ” Toinen asia on se, että suosimme mahdollisimman paljon lähialueelta saatavia tuotteita. 
Paistopisteen lämpimät piirakat ja leivonnaiset ovat hyvin suosittuja, ihmiset osaavat jo tulla niitä 
täältä hakemaan. Ensikertalaiset kiittelevät sitä, että tällainen myymälä on olemassa täällä pienessä 
pitäjässä. Asiakkaitten positiivinen palaute saa tietenkin hyvälle mielelle ja antaa voimavaroja 
jatkaa tulevaisuudessakin.”

Anne toivottaa niin uudet kuin vakiasiakkaatkin tervetulleiksi pullalämpimäisten ja savukalan 
tuoksuiseen herkkusuiden paratiisiin.

Teksti: Marja-Leena Lempinen

Yritysesittely

Kauppa-Kahvio

Kauppatie 19, Varpaisjärvi
Puh: 040 148 9208 • www.apajasta.fi
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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

PESULAPESULA
VarpaisjärvenVarpaisjärvenVarpaisjärven

y

www.varpaisjarvenpesula.fi

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

Keräyspiste Lapinlahdella:KukkaMeklin, Asematie6

Karsanlahdentie 348, 73230 Syvärinpää
puh. 040 508 8616 • parkettila@gmail.com

Parketin ja Laminaatin asennus  
•  Parketti ja puulattioiden hionta, sävytys ja lakkaus

Huoltolakkaukset  •  Ikkuna- ja oviasennukset saneeraus ja uudiskohteisiin
Kalusteasennukset  •  Huoneistoremontit

www.facebook.com/romurinsessa

Kesän lääkekaappiin
- aurinkosuojat ja after sun-tuotteet

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

Tervetuloa!

Palvelemme: ma-pe 8.30-17, la 9-13, juhannusaattona 9-13
Urheilutie 1, 73200 Varpaisjärvi p. 017 771 007

www.varpaisjarvenapteekki.com

VARPAISJÄRVEN

VARPAISJÄRVEN APTEEKKI

& Matin ja Liisan maisemissaSHOP
Visit

Lapinlahdella

Seuraava numero ilmestyy 
marras-joulukuun vaihteessa!
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Oli sitä odotettukin, kesää nimit-
täin, pitkän, pimeän talven jälkeen 
sitä ihanuutta oli kestänyt jo tois-
ta kuukautta. Heinäkuu kääntyi 
jo viimeiselle kolmannekselleen, 
horsmat kukkivat ja pääskysten 
poikaset tekivät lentoharjoituk-
siaan vanhan navetan ympärillä. 
Satoi ja paistoi vuorotellen.
Kesän myötä tulivat kesävieraat 
ja nyt eläkepäivinä niitä oikein 
odotti. Tulipahan vähän vaihte-
lua elämään. Täksi heinäkuiseksi 
viikonlopuksi taloon oli poiken-
nut Matin veli Mikko vaimonsa 
ja pienen pojanpoikansa kanssa. 
Maija autteli parhaillaan ulkopöy-
dän kattamisessa, Matti ja Mikko 
grillasivat pihakodassa makkaraa 
ja muutaman muhevan pihvin.
” Nämä kun paiskataan poskeen, 
niin ajattelin viedä teidät kat-
somaan Varpaisjärven maalais-
markkinoita, kun sattuivat sopi-
vasti täksi viikonlopuksi. Siellä on 
yhtyeenä Yölintu ja solistina Simo 
Silmu. Emännät juttelivat tuossa 
äsken, että käyvät samalla reis-
sulla katsastamassa Korpijärven 
kylällä Korpiteatterin esiintymis-
paikan, kun ovat kuulemma huo-
menna sinne menossa.
”Siellä onkin teille sopiva esitys 
tänä kesänä”, Liisa nauroi, sen 
nimi on ”Käry kävi isäntä mie-
het.” Korpiteatterin näytelmät 
ovat yleensä taattua tavaraa, rie-
mua riittää ja nauru raikuu. Hel-
teelläkin on mukava katsoa esitys-
tä ilmastoidussa sisätilassa, ei tule 
hiki, eikä vaivaa itikat.”
Tehtiin niin kuin suunniteltiin. 
Matti suuntasi auton nokan kohti 
Varpaisjärveä, Mikko istu pelkää-

jän paikalle ja pojanpoika Santeri 
mummin ja Liisan viereen taka-
penkille.
”Myykö ne siellä hattaroita?” poi-
ka kysyi. ”Hyvinkäällä oli kerran 
sirkus ja siellä myytiin niitä.”
”Saa nähdä”, Maija-mummi vas-
tasi, ” en tiedä yhtään kuuluvat-
ko hattarat maalaismarkkinoiden 
tuotevalikoimiin.”
” Ilmapalloja siellä ainakin on”, 
Liisa jutteli, ” minä lupaan ostaa 
sinulle juuri semmoisen, kuin ha-
luat.”
Heti kylän keskustaan ajettaessa 
näki, että jotain tavallista suu-
rempaa oli tekeillä. Parkkipaikat 
olivat autoja täynnä. Aidatulla 
alueella koulun pihassa parveili 
väkeä myyntikojujen ympärillä. 
Tarjolla oli kippoa ja kuppoa, ka-
lakukkoja ja piirakoita, liinoja ja 
lapikkaita, melkein mitä keksi ky-
syä… Esiintymislavalta kantautui 
leppoisan letkeä musiikki, joku 
pari tanssi asvaltilla ravintola 
Reippankulman vaiheilla. Hädin 
tuskin ehdittiin autosta ulos, kun 
Santeri jo bongasi ilmapallokaup-
piaan. Värikkäät pallot tempoili-
vat kutsuvasti pienessä tuulessa.
”Tuonne mennään heti!” poika 
riemastui ja kiskoi Liisaa kädestä.
”No nyt saat valita mieleisesi, niin 
kuin lupasin.” Liisa myöntyi, eikä 
pojan tarvinnut kauan miettiä.
”Tuommoisen ison Muumi- pal-
lon minä haluan” Santeri huudah-
ti ja sai mitä tahtoi.
”Täällä myydään kuule irtokark-
keja ja metrilakujakin”, Matti vih-
jaisi naurun kure suupielessä.

Siitä alkoi kierros Varpaisjärven 
maalaismarkkinoilla. Katsotta-
vaa ja ostettavaa riitti, mutta vie-
lä sitäkin tärkeämpää oli letkeän 
leppoisa tunnelma, joka syntyi 
kauniista kesäpäivästä, hyväs-
tä musiikista ja toisten ihmisten 
seurasta. Aito savolaisen tyyliin 
jututettiin tutut ja tuntemattomat, 
kartoitettiin maailmantilanne 
kohdalleen juttukaverin kanssa ja 
pohdittiin elämän menoa muuten 
vaan seuraavan seurassa. Yhteen 
tulemisen mukava hyvä mieli 
hyrisi sisikunnassa, eikä maail-
massa tuntunut murheita olevan-
kaan. Aika kulu huomaamatta 
iltapäivän tunneille.
” Eikös se teidän pitänyt pistäytyä 
siellä Korpijärvellä?” Matti hätäi-
li, kun istuttiin iltapäiväkahveilla 
HerkkuApajan  terassilla.
”Kohta me tästä lähdetään ja ote-
taan Santerikin mukaan.”
” Aja sitten varovasti”, Matti opas-
ti Liisaa, kun naiset tekivät lähtöä.
”Mikä kiire niillä nyt oli meistä 
eroon päästä?” Maija ihmetteli.
Auringon kaari oli jo paljon 
alempana, kun markkinaväki jäl-
leen kohtasi toisensa. Veljekset 
ilmestyivät näköpiiriin jotenkin 
ylireippaina ja samalla vähän va-
ruillaankin.
” Aja sinä kotiin asti”, Matti ke-
hotti ja rojahti pelkääjä paikalle 
vähän liian rennosti.
” No niinpä tietenkin.” Liisa totesi 
painokkaasti. ”Olishan tuo pitä-
nyt arvata.”
”Mikä niin?” Matti teeskenteli 
viatonta.

Matti ja Liisa maalaismarkkinoilla
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&SHOP Visit

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

”No se, että Reippaankulmaan-
han sitä heti mentiin, kun meistä 
silmä vältti.”
”Elähän nyt, ihan vaan pikaisesti 
käytiin yhdet pienet ottamassa.”
” Vai pienet! Taitaa olla ihan isot 
otettu ja tuplana vielä!” Maija 
puutui keskusteluun, kun Liisa 
ohjasi ajopelin Lapinlahden suun-
taan.
Hetken aikaa autossa vallitsi hil-
jaisuus. Kuulosteltiin mielialoja 
puolin ja toisin, ja kun miehet 

viimein tulivat siihen tulokseen, 
etteivät hellapoliisit kovin huo-
noa heidän reissustaan tykänneet, 
Matti aloitti keskustelun.
” Oli se vaan melkoinen hevonen 
se ruuna Reipas”, mies muisteli, 
”neljätoista vuotta kesti kilpaura 
ja ensimmäisen palkinnon voitti 
348 kertaa.”
”Ei ne suotta pystyttäneet sille he-
voselle patsasta tuonen kunnanvi-
raston eteen”, Mikko mieti tahol-
laan takapenkillä.

Liisa ja Maija vaihtoivat katseita 
peruutuspeilin kautta. Naisten 
silmäkulmassa vilahti huvittunut 
hymy.
”Käry kävi isäntämiehet.” Liisa 
vitsaili.
Auton täytti äänekäs naurunre-
makka, mitäpä siihen olisi voinut 
enää lisätä.
teksti: Marja-Leena Lempinen
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Valmakauppa, monipuolinen kauppaketju 
kaikille asiakkaille - tule ja tutustu!

Tehtaanmyymälä

Uutuus:
Valion smoothiet

- tetrat 
säilyvät 

myös
huoneen-

lämmössä

Valikoimissamme mm. elintarvikkeet, pesuaineet, 
suojaimet, lemmikkieläinten ruoat, maataloustarvikkeet, 

poltto- ja voiteluaineet - ja paljon muuta.

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

1100
ltk

Tällä kupongilla 1 ltk/kuponki. Voimassa 31.7.2019 
saakka tai niin kauan kuin tavaraa riittää.

✃
Maistuvat uutuus 

VANUKKAAT

HARRASTEISIIN MEILTÄ 
kananrehut, nuolukivet hirville, 

lohenrehua, hevosen kivennäiset ja 
paljon muuta…

VALION UUTUUSJÄÄTELÖT, 
maista pirteät 

kotimaiset uutuudet!

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

Tarjoukset voimassa 31.7.2019 saakka tai niin kauan kuin tavaraa riittää.Linnansalmentie

A
sem

atieTehtaantie

~800 m

Meiltä myös 5 L jäätelöt

Riistan ruokintaan 

HERNETTÄ 
JA VILJAA


