Ota talteen!

Lehdessä joulun ajan tarjouksia
ja tapahtumatietoja!
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LAPINLAHTI
VARPAISJÄRVI

Kaikki jouluksi omalta kylältä

Joulu€uro

kampanja

Matin ja Liisan maisemissa
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Monenlaista hyvää ja hyvän parasta!

O

lipa mielessä ostosten teko, museossa käynti tai tapahtumat, niin kannattaa katsastaa, mitä Lapinlahti
tarjoaa. Kesä on tietysti tapahtumien osalta vilkkainta aikaa, mutta Lapinlahdella tapahtuu myös talvella. Joulukuun 9.–10. järjestetään FIS Kallen kisat -hiihtokilpailut ja maaliskuun toisena sunnuntaina
hiihdetään Paulin taival -laturetkellä Lapinlahdelta Varpaisjärven kautta Nilsiään. Myös ringeten ja jääkiekon
ystäville on jännitystä luvassa kotihallissa, ja ensilumenladulla pääsee verryttelemään hiihtokuntoaan ennen
luonnon lumille siirtymistä.
Ennen joulua tarjolla on paljon konsertteja ja muita esityksiä. Myös joulumyyjäisiä ja joulunavaustapahtumia
on useampia alkaen Aseman joulusta 25.11. Joulukuussa Luovan Puun Galleria Caféssa palvelee ihana Wanhan
ajan joulupuoti. Myyjäisistä, joulupuodista sekä paikallisista liikkeistä löytää persoonallisia ja ekologisia joululahjoja tarvitsematta ajella ympäri maakuntaa ja seisoskella kassajonoissa hikeä kuivaillen.
Taidemuseo Eemil on avoinna ympäri vuoden ja tarjoaa Eemil Halosen taiteen lisäksi myös useita kiinnostavia
vaihtuvia näyttelyitä. Väärnin Pappila järjestää ympäri vuoden konsertteja ja tilaisuuksia upeassa pappilamiljöössä. Tapahtumista ja käyntikohteista löytyy tarkempia tietoja www.lapinlahti.fi -sivuilta.
Kädessäsi olevasta vihkosesta löytyy hyviä ostospaikkoja sekä päivittäisten että lahjatavaroiden hankkimiseen,
palvelevathan kylällämme vaateliike, kello- ja kultakauppa, kirjakauppa, lahja- ja sisustusliike, puutarhamyymälä, rautakauppa ja monet muut. Myös Varpaisjärven palvelut kannattaa pitää mielessä vaateliikkeestä kalaherkkuihin.
Kodin juhlia valmistellessa on hyvä ottaa huomioon, että kaikkea ei tarvitse tehdä alusta asti itse, vaan helpotusta juhlastressiin löytyy pitopalvelujen ja siivousfirmojen kautta, jotta sitten jaksaa nauttia itse juhlastakin.
Myös pikkujoulujen ja kokousten pitoon löytyy omalta kylältä tunnelmallisia paikkoja.
Nautitaan siitä hyvästä, mikä löytyy läheltä ja säästetään samalla aikaa, hermoja ja polttoainetta. Opetellaan
näkemään ympärillämme hyvät asiat ja valmistaudutaan ilolla vuoden suurimpaan juhlaan.

Hyvän joulun ja uuden vuoden toivotuksin,
Kirsti Tiirikainen
kulttuurikoordinaattori

TAIDEMUSEO EEMIL – ympärivuotinen vierailukohde
Tule nauttimaan talvikauden näyttelyistämme!
Kokoelmanäyttely Taiteilijan tie
– kuvanveistäjä Eemil Halonen Suomea veistämässä
Hiljaiset virrat, Seppo Väänäsen maalauksia 14.1.2018 saakka
Lapinlahden Kuvataidelukio 30 vuotta 14.1.2018 saakka
Antti Immonen ja Timo Kokko: Avaruudellisia veistoksia ja
installaatioita 1.2.–20.5.2018

Suistamontie 3, Lapinlahti
puh. 040 187 2678, info@eemil.fi
Avoinna 22.12.2017 saakka ke-su klo 12–17,
1.1.2018 alkaen ke-pe klo 11–16, la–su 11–15
Katso poikkeukselliset aukioloajat www.eemil.fi
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Hyvä lukija

K

ädessäsi on jouluinen SHOP & VISIT kauppa- ja palveluopas 2017. Keväällä tehtiin ensimmäinen palveluhakemisto, joka sai hyvän vastaanoton, että päätimme tehdä uuden jouluisen painoksen. Yrittäjien ja
Lapinlahden kunnan kanssa.
Lapinlahden kunta sijaitsee 5-tien varressa hyvien liikenne yhteyksien varrella. Varpaisjärven ja Lapinlahden
taajamat tarjoavat hyvät palvelut ja asuinalueet jossa viihtyy.
Lapinlahden kunnassa asuu vajaa 10000 asukasta ja kunta on hyvin elinvoimainen ja vireä. Yrityksiä on 670
kpl maatalousyritykset mukaan luettuna. Lapinlahti on taidepitäjänä tunnettu kunta, liikuntaa unohtamatta.
Kunta tarjoaa asukkaille hyvän koulutuksen ja paljon liikunta mahdollisuuksia. Elinkenotoiminta keskittyy kolmeen kovaan M:ään eli maatalous, metsätalous ja metalli, jotka pitävät Lapinlahden kunnan elinvoimaisena.
Tutkimustietona 5-tietä pitkin ohi ajaa vuorokaudessa keskimäärin 1700 henkeä, joten jos näistä kulkijoista saataisiin pysähtymään vaikka 10%, niin se piristäsi kaupankäyntiä mukavasti.
Kun teet jouluostoksesi omalta paikkakunnalta niin saadaan eurot pysymään omalla kylällä ja näin parannetaan työllisyyttä. Monelle pienelle käsityöläiselle kiva tulon lähde. Monelle palvelualan Yrittäjälle talvi on hiljaiseloa olisi silloin hyvä tarjota työtä mm. pienkonekorjaaja ennättää ruohonleikkurin huoltamaan ennen kevät ruuhkaa. Muitakin aloja on monta, jossa tarvitaan yrittäjälle työtä ja näin saadaan eurot kotiin. Keskustan
kaupoista selviät jonottamatta ja auton saat parkkiin lähistölle. Asiakaspalvelu toimii hyvin ja palvelualat ovat
monipuoliset.
Lapinlahden joulunavaus järjestetään 01.12 klo 18.00 torilla paikalla on erilaista ohjelmaa ja myyntipisteitä.
Ja voit tavata joulupukinkin.

Webbiriihessä puidaan apua
moneen pulmaan
Lapinlahdella Iisakinkujalla sijaitseva Webbiriihi on varsinainen ICT-alan monitoimiyritys. Yrityksen omistaja Jari Tikkanen on osaaja, jonka
monipuolinen koulutus takaa laadun ja laajan
tietämyksen alalta. Hän on työskennellyt vuosia
kahdessa eri ICT-yrityksessä, mutta perusti alan
toimipisteen omaan kotiinsa v. 2010. Sitä ennen
hän rakensi ja päivitti verkkosivuja osa-aikaisena
päivätyönsä ohessa.
Varsinaista varastoa ja myyntitilaa Webbiriihellä ei Lapinlahdella ole, mutta niin ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus, kuin tietokoneiden ja
oheislaitteiden vähittäiskauppa sujuvat nopeasti.
Tilatut tuotteet toimitetaan asiakkaille usein jo
seuraavana päivänä. Sähköiset ohjelmalisenssit,
kuten F-Securen tietoturvaohjelmistot saadaan jo
samana päivänä asiakkaalle.
Webbiriihen vahvuuksiin kuuluu myös verkkosivujen suunnittelu ja rakentaminen eri yrityksille
ja yhdistyksille, sekä sivustojen ylläpito ja päivittäminen ajan tasalle.
”Tänä päivänä nettinäkyvyys on yhä tärkeämpää kaikille yrityksille,” mies muistuttaa. ”Jotkut
yritykset ajattelevat, että Facebook-sivuilla voisi
korvata varsinaiset verkkosivut. Se ei suinkaan
riitä, jos yritys haluaa saada lisää näkyvyyttä.
Nämä kaksi tiedottamisen tapaa täydentävät
toki mainiosti toisiaan. Omat verkkosivut antavat
yritykselle näkyvyyttä, sillä ihmiset etsivät yhä
enemmän yritystietoja netistä. Olen järjestänyt
sivustojen rakentamisen niin, että asiakas voi itse
olla mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa
verkkosivujaan. Silloin niistä tulee juuri sellaiset
kuin tilaaja haluaa.”
Webbiriihen palveluita käyttävät jo monet
pohjoissavolaiset yritykset. Kun toiminta on nyt
laajentunut myös kaupanteon suuntaan, monipuolisesta palvelupaketista löytää jokainen tarvitsemansa tuotteet ottamalla yhteyttä Iisakinkujalle Jari Tikkaseen.
Lisätietoja Webbiriihen toiminnasta löytyy
osoitteesta: webbiriihi.fi
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Tervetuloa Lapinlahdelle!
Juhani Hirvonen
Lapinlahden Yrittäjät

Joulutervehdys

J

oulu pikku hiljaa tulee ja eurot vilisevät kassakoneisiin. Tätähän se on joulun odotus,yhteen iltaan korostuu melkoinen paine suurella osalla ihmisistä maassa kuin maassa vuodesta toiseen. Kun on lahjapaperit
revitty ja katsotaan mitä on joulupukilta saatu. Hyvin monesti nämä tavarat ovat kuitenkin ns. trendituotteita joita ei talven jälkeen enää kukaan käytä.
Parempi vaihtoehto ainakin meille aikuisille olisi ostaa oman kunnan tai kylän palveluita toisillemme lahjaksi. Silloin niissä olisi ”pitempi käyttöikä”. Tämä auttaisi tekemään tunnetuksi myös ehkä vähemmän tunnettuja
yrittäjiä ja palveluntarjoajia omassa kunnassa. Meillä täällä Varpaisjärvenkin puolella on paljon yrittäjiä joitten
palveluita ei ”paljasjalkasetkaan” tunne. Meillä on täällä kuitenkin loistavia ruoka-, vaate-ja muita erikoiskauppoja joista ostamalla tukisimme oman kunnan yrittäjiä eikä rahdattaisi samoja tuotteita kaupungista. Jos Varpaisjärven ja Lapinlahden raitin varresta otettaisiin yksityiset yritykset pois aika hiljainen kylä sen jälkeen olisi. Ja
näin valitettavasti käy aina jonkun yrittäjän kohdalle. Vanhat sloganit ”osta omasta pitäjästä” ja muut vastaavat
ovat entistä tärkeämpiä tänä aikana. Koetetaanpa tämä muistaa että niitä joulupukkeja löytyy ihan lähiseudulta.
Varpaisjärven Yrittäjät järjestää jo perinteisen uuden vuoden ilotulituksen Varpaisjärven torilla sunnuntaina
31.12 klo 19. Luvassa kunnon ilotulitus ja mehu-pipari tarjoilu. Puhettakin uudelle vuodelle varmasti kuullaan.

Toivotan kaikille hyvää Joulun odotusta.

YRITYSKORTTI

Markku Ukkonen
Varpaisjärven Yrittäjät.Pj

Yrityksen nimi: Webbiriihi
Palvelut: Web-suunnittelu, tietokonekauppa
ja -huolto sekä digitointi
Yhteyshenkilö: Jari Tikkanen
Puh: 040 749 1363
S-posti: jari@webbiriihi.fi
Url: webbiriihi.fi
Osoite: Iisakinkuja 8, 73100 LAPINLAHTI

LAPINLAHTI
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VA R PA I S J Ä R V I

Yrittäjäystävällinen kulttuuri- ja
liikuntapitäjä Viitostien varressa
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voit myös ompeluttaa
valitsemastasi kankaasta
verhot ym.


 asustekankaita

arkeen ja juhlaan
K A N G A S K A U P P A

Ompelusoppi

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

RUOKAMESTARI
LAPINLAHTI

Taisto ja Jaana
Lappalainen
Linnansalmentie 12
73100 LAPINLAHTI
p. 0400 163 560

KIPA - Palveleva, paikallinen kirjakauppasi!

Tulkoon talvi kuten tahtoo
joulu ikkunasta kahtoo
Tuulan väki keittiössä
hyvänmielen hyrinässä
joulupuuron porinassa
piparkakku kainalossa
kinkut ja laatikot uunissa

Rauhallista Joulua ja
Onnea Vuodelle 2018
Puh. 040 414 5544

email: tuula@pitotuula.fi

www.pitotuula.fi

Pitopalvelu
Tuula Kainulainen
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7–21
7–19
11–18

Pipastiinan perinteinen joululounas

To 07.12 klo 10.30-14.30 iltakattaus klo 16.30-19.30
Pe 08.12 klo 10.30-14.30 (myös normaali lounas)
18.00 €/hlö

Tervetuloa!

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

www.pipastiina.fi

UNIIKKI

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

Avoinna:
maanantai-perjantai
lauantai
sunnuntai

KAKKUVERSTAS

Johanna Ruotsalainen

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

Suolaisia ja makeita herkkuja
arjen ja juhlan kahvihetkiin.
Tule nautinnolliselle kahvihetkelle
kahvilaan, os. Juhani Ahontie 2.
Tervetuloa!
www.uniikkikakkuverstas.fi johannaruotsalainen@netti.fi
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Jäljet lumessa

I

isakki katseli ulos ikkunasta. Taivas näytti mustalta kankaalta, jota tähtien reiät täplittivät. Tähtien joukossa kellotti kuun keltaoranssi puolikas.
Se näytti takertuneen pihakuusen latvaan, missä jouluvalot väpättivät hiljaisessa tuulessa. Pihaan lumikinokset näyttivät sinisiltä katulamppujen valossa.
Äiti ja isä valmistelivat yhdessä joululeivonnaisia,
tuoksui kakuilta ja pipareilta. Isoveli Otto nappasi
piparipurkista maistiaisen ja antoi toisen Iisakille. Iisakki nakersi mietteissään piparia, joka maistui joululta. Aika venyi kuin vanha purukumi, se suorastaan
mateli tuskastuttavan hitaasti. Jouluun oli vielä viikko aikaa, mutta pojasta se tuntui kokonaiselta vuodelta.
”Minä en jaksa odottaa”, Iisakki marisi,”joulu ei tule
ikinä.”
”Ei tulekaan, se on nimittäin peruutettu tänä vuonna
kokonaan.” Otto kiusoitteli. ”Joulupukki on sairastunut talviflunssaan, eivätkä tontut osaa toimia itsenäisesti ilman pukin ohjeita. Petteri Punakuonon nenästä on lyhty sammunut ja tänä vuonna ei lahjoja jaeta
ollenkaan ”
Otto silmäili isoveljeä arvioiden.
”Sinä olet hölmö.” Iisakki julisti.”Tuota en usko ainakaan.”
Iisakki tönäisi Ottoa ja Otto tönäisi takaisin, muuta ei
sitten tarvittukaan, kun syttyi ilmiriita, huuto, parku
ja meteli, johon isän täytyi lopulta puuttua.
”Nyt ulos vähäksi aikaa molemmat!” hän
komensi.”Menkää vaikka luistelemaan tai pelatkaa pihassa jääkiekkoa.”
Ajatus houkutteli, jääkiekossa sai riehua oikein kunnolla, varsinkin, kun Otto oli maalissa. Poikia ei tarvinnut kahta kertaa käskeä, kun he olivat jo ulkona.
Iisakki oli juuri saapastelemassa pihavarastoon jääkiekkovarusteita hakemaan, kun hän huomasi lumessa jotakin. Pihavaraston nurkalta vanhan saunan
suuntaan näkyi outoja jälkiä, sellaisia hän ei ollut
nähnyt koskaan aikaisemmin.
”Tule katsomaan!”hän huusi Otolle. ”Täällä on kulkenut joku omituinen otus.”
Isoveli tuli varovasti paikalle, sillä hän luuli Iisakin juksaavan ja kostavan omalla tavallaan äskeisen
kiusoittelun. Nopeasti hän kuitenkin ymmärsi, että
Otto puhui totta. Joku oli kulkenut pihassa, joku, jolla
oli neljä jalkaa.
”Onko tuo hirvi?” Iisakki kysyi, sillä veli oli jo tokaluokalla koulussa ja paljon tietäväisempi kuin hän itse.
”Ei se siltä näytä,” Otto mietti ääneen, ”hirven jäljiksi nuo ovat liian pienet ja kauriin sorkanjäljiksi liian
suuret.”
”Seurataan niitä!”Iisakki innostui, mutta veli empi
vielä.
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”Pelottaako sinua?” Iisakki sai aiheen kiusoitella. ”Pelkäätkö sinä pelkkiä jälkiä?”
”No en varmasti!” Otto ärähti ja alkoi kulkea jälkijonoa pitkin.
Iisakki seurasi voitonriemuisena perässä.
Lumi narskui askelten alla, jalat upposivat syvälle kinokseen, mutta pojat eivät antaneet periksi. Jälkijono
kiemurteli naapurin Erkin autotallin kupeelle ja siitä kohti etäällä siintävää matalaa taimikkoa. Iisakki
tunsi hengästyvänsä, sydän tikitti rinnassa kuin villiintynyt kello. Oton silmistä paistoi jännitys, posket
muuttuvat punaisiksi ja askeleet entistä varovaisemmiksi.
”Se on mennyt tuonne.” poika kuiskasi ja osoitti rukkasellaan matalan metsän suuntaan. ”Onkohan ihan
viisasta mennä metsikköön?”
Viisasta se ei ehkä ollut, mutta uteliaisuus vei voiton
pelosta, nyt ei voinut enää perääntyä, sillä täytyi ottaa
selvää, millainen otus oli jäljet tehnyt.
”Jos se on karhu,”Iisakki kuiskasi ääni väristen, kun
he pujottautuivat matalaan metsään.
”No ei kyllä ainakaan!”isoveli tuhahti. ”Karhut nukkuvat talvella, etkö sinä sen vertaa tiedä?”
Pojat pujottelivat varovasti matalien kuusten ja lehtipuiden lomassa. Niskaan tipahteli lunta, joka pujahti
sisään kauluksesta ja valui kylmänä norona selkää
pitkin. Puiden siimeksessä oli suorastaan pimeää,
sillä katulamppujen valo ei ulottunut sinne saakka.
Metsässä oli jälkiä tiheämmin, eivätkä he enää tienneet mitä niistä olisivat lähteneet seuraamaan. Pojat
seisoivat puiden alla neuvottomina ja vähän peloissaankin, kun aivan lähellä rasahti. Jotain harmaata ja
suurta häivähti kuusen takana. Otto kiljaisi kauhusta
ja Iisakki oli jo kääntymässä takaisin, mutta he eivät
ehtineet tehdä mitään, sillä jotain tallusteli esiin metsän kätköistä. Poro! Se oli ihka oikea elävä poro, jolla
keikkuivat pään koristeena komeat monihaaraiset
sarvet!
Iisakki hämmästyi niin paljon, että pyllähti istualleen
hankeen. Otto takertui peloissaan kuusen runkoon
uskomatta silmiään, mutta poro ei moisesta säikähtänyt, se asteli poikia kohti pää ylväästi pystyssä ja
nuuhki vuorotellen molempia. Sen suuret viisaat silmät näyttivät ystävällisiltä ja harmaa turkki huokui
pehmeää lämpöä niin, että pojatkin vähitellen rauhoittuivat.
”Mistä sinä tänne tulit?”Iisakki vihdoin kysyi ja taputti varovasti poron turpaa.
Poro ei vastannut, mutta se otti askelen kylän suuntaan ja heilautti kutsuvasti suuria sarviaan, niin kuin
olisi houkutellut poikia mukaansa.
”Otetaan se meille”, Otto ehdotti. ” Se on varmaan eksynyt. Kyllä isä keksii mitä meidän pitää tehdä sille.”

Pojat ryhtyivät tuumasta toimeen. He läksivät kulkemaan hiljalleen omia jälkiään takaisin ja poro seurasi
heitä niin kuin tottelevainen koira. Ulkovaraston nurkalla se pysähtyi ja katseli kysyvästi poikia.
”Odota tässä,” Iisakki kehotti, ”me käydään vaan kertomassa isälle.”
Poro laskeutui lumeen makaamaan, niin kuin olisi
ymmärtänyt.
Pojat ryntäsivät keittiöön ovet paukkuen.
”Me löydettiin Erkin metsästä ihan oikea elävä poro!”
molemmat huusivat yhteen ääneen.
”Joo, joo, ja mitä muuta vielä,” isä nauroi, sillä hän luuli poikien vitsailevan.
”Ei kun oikeasti! Tule nyt!” Iisakki tarttui isää paidanhihasta ja kiskoi tämän mukaansa.
Sinä vuonna joulunalusviikosta muodostui aivan erityinen aika. Poro sai jäädä Iisakin ja Oton lemmikiksi,
kun isä oli ensin toipunut hämmästyksestään ja ottanut selvää siitä, kuinka poroja hoidettiin. Hän laittoi
myös kuvan kera ilmoituksen Facebookiin, mutta kukaan ei tuntunut kaipaavan kadonnutta poroa. Iisakki
ja Otto olivat salaa asiasta hyvillään, sillä poro osoittautui oikein mukavaksi lemmikiksi ja kyläläiset kävivät sitä kilpaa ihmettelemässä. Paikallislehti teki jutun poron tarinasta ja sen kuva komeili joulunumeron
etusivulla, siitä tuli oikea julkkis. Pojat olivat ylpeitä
lemmikistään.
Pari päivää ennen joulua poro katosi. Pojat eivät löytäneet sitä mistään, pihassa ei näkynyt jälkiä, eikä
kukaan ollut nähnyt sitä kylällä. Vaikutti aivan siltä
kuin poro olisi kadonnut ilmaan. Poron katoaminen
aiheutti perheessä ison ikävän, ellei joulu olisi ollut
jo niin lähellä, pojat olisivat lähteneet sitä etsimäänkin, mutta isä sanoi, että puolivillillä eläimellä oli oma

tahtonsa, sitä ei voinut täydellisesti kukaan koskaan
kesyttää. Siihen Oton ja Iisakin täytyi tyytyä, vaikka
he kaipasivat kovasti kadonnutta lemmikkiään.
Jouluaattoiltana satoi lunta. Iisakki ja Otto odottivat
malttamattomina joulupukkia ja lahjoja, kun eteisestä viimein kuului kopinaa ja lahjakori ilmestyi omalle
paikalleen ovensuuhun, pojat yrittivät tirkistellä,kuka
sen siihen toi. Pihamaalla oli hiljaista, mutta lumisateen keskellä he näkivät vilahduksen punaisesta nutusta ja liikenneympyrässä häivähti jotain tutun harmaata. Oven edestä johtivat poron jäljet kylälle päin,
joku oli ajanut portaiden eteen pulkalla.
”Tuo on taatusti meidän lemmikkiporo!” Iisakki riemastui ja Otto oli asiasta samaa mieltä.
”Mikä kiire sille nyt tuli,” hän mietti vähän harmissaan. ”Olisikäynyt edes kiittämässä hoidosta.”
Lahjapaketteja avattaessa poikia odotti varsinainen
yllätys. Eräästä paketista löytyi kookas leikkiporo ja
sen mukana kirje, joka kuului näin:
”Oikein paljon kiitoksia Iisakki ja Otto, että otitte poroni talteen ja piditte siitä hyvää huolta. Vilpertti on nuori
poro ja siksi hiukan malttamaton. Se ei jaksanut odottaa
jouluun saakka, vaan karkasi omille teilleen, kun olimme
valitsemassa poroja joulua varten. Löysin sen Facebookin
välityksellä ja otin Vilpertin nyt jakamaan lahjoja tämän
kylän lapsille. Hyvää Joulua koko perheelle, toivottavasti
pidätte lahjasta.” terveisin joulupukki”
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HUNAJALÄHDE
- Mehiläistarhausta jo vuodesta 1976 lähtien -

Hunajalähde toimii jo toisessa
polvessa ja tuottaa ihania
hunajatuotteita puhtaasta
Ylä-savolaisesta luonnosta.

Väärnin Pappila,
Juhani Ahon syntymäpaikka ja
rakkaudella kunnostettu miljöö

Tuotevalikoimiimme kuuluvat
erilaiset hunajat  sinapit
mehiläisvahatuotteet  räätälöidyt
liikelahjat ja erilaiset lahjapakkaukset
Ota rohkeasti yhteyttä hunaja-asioissa,
suunnitellaan sinun tarpeisiisi sopiva paketti!
Vietämme AVOIMIA OVIA ti 19.12.2017 klo 10-18.
Mahdollisuus ostaa hunajaisia joululahjoja ja
hunajaa myös omiin astioihin!
Tee- ja piparitarjoilu! Tervetuloa!

Toivotamme kaikille asiakkaillemme ja
yhteistyökumppaneillemme makeaa joulua
ja onnea uudelle vuodelle 2018!
Hunajalähde Oy, Saaristotie 7, 73100 Lapinlahti
p. 0400 955 320, mesi@hunajalahde.com
www.hunajalahde.com

Väärnin Pappila

JP STUDIOKERAMIIKKA

Design from Finland
Made in Finland
JARI PUTTONEN
+358 40 5752 685
+358 17 733 395
Juhani Ahon tie 5 73100 Lapinlahti
jari.puttonen@jpstudiokeramiikka.fi
www.jpstudiokeramiikka.fi



TÄLLÄ KUPONGILLA!
1.-20.12. välisen ajan
-10% normaalihintaisista
tuotteista
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KAIKKEA KIVAA
KOTIIN TAI LAHJAKSI
 Lyhtyjä ja valaisimia
 Uusia pienhuonekaluja
 Käytettyjä
huonekaluja
 Käytettyjä ja
takuuhuollettuja
kodinkoneita
edullisesti

TULE
TUTUSTUMAAN
TARJONTAAN!

-

rakennettu vuonna 1839, perheyritys vuodesta 2008 lähtien
järjestää kodikkaat juhlat arvokkaassa ympäristössä
tarjoilut kahvihetkistä Pappilan pitopöytiin
nähtävyys ja käyntikohde ympäri vuoden sopimuksen mukaan
suosituin tuote: Tarinoita Väärnistä -ohjelmapalvelu
musiikkiohjelmaa talon puolesta toiveiden mukaan

Joulutarjous seurueellesi

Jouluhetki
Pappilan tunnelmassa

19 €

12 euroa/hlö
sis. pientä tarjoilua takkatulien
ja kynttilöiden tunnelmassa
sekä musiikkiohjelmaa
Pyydä tarjous: info@vaarninpappila.fi

REALISOINTIKESKUS
Linnansalmentie 15 73100 Lapinlahti
Puh. 0400 674 593 ritva.venalainen@pp.inet.fi

www.realisointi1994.suntuubi.com

VÄÄRNIN PAPPILA
Juhani Ahon tie 82, 73100 Lapinlahti
050-330 3389 www.vaarninpappila.fi
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Hyvinvointia

K

Hemmottelua

Monipuolista palvelua
Lapinlahden keskustassa, OP:n talossa

Joulun hemmottelulahjakortit
Säihkeestä
Hoitola Säihkeestä saat

K
K
K
K
K

Tee itse
JOULUKUKKA-ASETELMAT
putiikilla, varaa aika.
Tarvikkeet ja
opastus Anjalta.
Pukinkonttiin esim. kasvivalot.

K

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

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

LAATULAHJAT
LINKISTÄ!

Puutarha-alan erikoismyymälä

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

Taimikatu 4, LAPINLAHTI P. 0440 733 447
anjanpihaputiikki@gmail.com
www.anjanpihaputiikki.fi

Kosmetologin palvelut
(kasvo- ja jalkahoidot, kestovärjäykset jne)
Ripsipidennykset ja kestotaivutukset
Microblading eli kulmien 3D-pigmentoinnit
Kotimaista luonnonkosmetiikkaa,
hyvinvointituotteita
Intialaista päähierontaa, aromahierontaa
Lahjakortit ja tuotelahjat

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

Säihkeessä sinua palvelee
SKY-kosmetologi Sanna Lahti

Lämpimästi tervetuloa!

Tällä kupongilla
norm. hintaisesta
ostoksesta (ei koske alusvaatteita)

-20 %



Voimassa 31.12.2017

t
pehmeä a
j
paketit tit
r
lahjako
meiltä
!

K

UUTTA

Kauneutta

Tutta-vaatteet, Triumph-alusvaatteet

MIESTEN JA
NAISTEN KENGÄT

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

M U I S T I T H A N,
että kauttani
on saatavana

P RO M OT U OT T E ITA

n
yrityksen tai yhdistykse
tarpeisiin!

Kaarina Julkunen, 050 572 5996
kaarina@markkinointivartti.fi

www.markkinointivartti.fi
12
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Hiliman Siivous Oy

Toivotamme asiakkaillemme
rauhallista joulua
ja hyvää
uutta vuotta!

Hyvää joulua
ja kiitos asiakkaille
kuluneesta vuodesta,
yksityisille sekä yrityksille.

P. 050 379 3064

Kiitos asiakkaille ja

yhteistyökumppaneille
kuluneesta vuodesta.

Rauhallista joulua ja
hyvää uutta vuotta 2018
Ruosteahontie 230 71920 PAJUJÄRVI
penttijasirpa.ruuskanen@elisanet.fi

Lapinlahden Tili Oy
Kiitos asiakkaille ja yhteistyökumppaneille

Bisnode 2016

Koivuseläntie 49, 73100 LAPINLAHTI
Jukka Paldanius 0400 576 933

• Rakentaminen • Vastaavan työnjohtajan palvelut
• Remontointi • Märkätilat (vtt sertifikaatti)
• Rakennuspeltityöt ja vesikatot • LVI-työt ja -tarvikkeet

Rauhallista joulua ja
Mika Heide 040 912 9291
mika.heide@hotmail.com

Rauhallista joulua ja
hyvää uutta vuotta!

Kaarina Julkunen
050 572 5996

044 293 6171 Antti Hartikainen • Kauppatie 9 73200 Varpaisjärvi
antti@kivikiinteistot.net

Piirinuohooja
Jarmo Tuhkanen

kuluneesta vuodesta.
Rauhallista joulua ja

Lapinlahti

menestyksekästä uutta vuotta!

www.lapinlahdentili.fi
LIIKENNE VÄÄNÄNEN KY

Rauhaisaa joulua
ja hyvää
uutta vuotta
kaikille kanssamatkustajille!
Risto, Aku, Maritta, Jukka ja Kai
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Juhani Hirvonen, p. 0400 191 171
juhani.hirvonen@luukku.com

TAKSI
Rauhallista joulua
ja hyvää
uutta vuotta!
MIKKONEN MINNA JA JUKKA
0400 374 735 LAPINLAHTI

Hyvää Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta!
Pyhinä huilitaan ainakin se VARTTI!

hyvää uutta vuotta!

Ikkuna- ja oviasennus HEIDE

Toivotan asiakkailleni ja yhteistyökumppaneilleni

(pohjoinen/eteläinen piiri)

p. 040 527 2440

Rauhallista
Joulua ja
Siunausta
vuodelle 2018

(017) 732358
RASKAANKALUSTON JA HENKILÖAUTOJEN MAALAUKSET
KOLARIVAURIOKORJAUKSET
Juha Ruotsalainen
Marko Sneck
Kivistöntie 18

0440 427 787
044 533 2058
73100 Lapinlahti

www.lapinlahdenautomaalaus.com

Toivottaa
Lapinlahden helluntaiseurakunta
Kumminkuja 3 73100 Lapinlahti
www.lahe.fi puh 040 505 1139
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SBA JA SCALA2

KULJETUS
TOMMI TURUNEN OY

HILJAISET
VESIAUTOMAATIT
KOTIIN JA MÖKILLE

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

NYT

Eristeasiat kuntoon
edullisin talvihinnoin.
Muista kotitalousvähennys!

VH-Eriste Ky Puh. 044 360 0013
Jussi Kananen, 73100 Lapinlahti

PALVELUITAMME OVAT

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

LAPINLAHTI

0500533673
0440533673
REIJO SNECK
putkikanava_82x120.indd 1

28.4.2017 9.40.29

KAIKILLE LVI-RATKAISUT SAMASTA PAIKASTA
KULJETUS TOMMI TURUNEN OY

Puhelin: 040 077 2490

Pysäkinpolku 1 73120 NERKOO

Sähköp: kuljetus.tommi.turunen@pp.inet.fi

KAUTTAMME KAIKKI AUTOSI
HUOLTOPALVELUT

LAPINLAHTI Linnansalmentie 8, puh. (017) 733 344
KUOPIO Tehdaskatu 24, puh. (017) 279 8888

www.savonlvitalo.fi

JOULUTORI
Lapinlahdella 1-17.12
Pitäjäntuvan tiloissa

ma-pe 10-17
la-su 10-15

HUOLLOT, KORJAUKSET, VARAOSAT
ULTRAÄÄNIPESUT
Talven aikana huolletut ruohonleikkurit
-10% normaalihinnoista
1.11.2017-31.3.2018

 Moottori- ja raivaussahat
 Ruohonleikkurit
(työnnettävät
ja päältä ajettavat)
 Mönkijät
 Työnnettävät lumilingot
 Ym. polttomoottorikäyttöiset
pienkoneet
OREGON metsurin tarvikkeet
KÄYNTIOSOITE:
Kivistöntie 50 73100 LAPINLAHTI
Sähköposti: savonvankari@gmail.com
☎ Puh. 050 360 5272
http://savonvankari.lapinlahti.net
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Tule hakemaan paikallista käsityötä
joululahjaksi tai kotiin.
Maksu käteisellä.

VALTUUTETTU
HUOLTOLIIKE

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

PIETIKÄISEN KORJAAMO OY
Linnansalmentie 4 73100 Lapinlahti
Puh. (017) 731 023, 040 356 3440
www.pietikaisenkorjaamo.fi

ALAPITKÄN
BINGO

PYÖRÄTUOLI- JA PAARIKULJETUKSET,
LASTEN TURVAISTUIN

Joulumyyjäiset
10.12.2017
Lapinlahden lukiolla

klo 12-14

LC-Lapinlahti/VIERTÄJÄ

Palkintona jokaisella
rivillä kotimainen
KINKKU, yht. 21 kpl

Perjantaisin
10.11., 17.11.,
24.11., 1.12. ja 8.12.

alkaen klo 19.00
Alapitkän Pirtillä, Alapitkäntie 51

Tervetuloa!
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Iloisille jouluostoksille Viiviin

Tyylikkäät asut
arkeen ja juhlaan!
JOULUNAVAUS pe 1.12!

Joulutorttukahvit, arpajaiset
ja paljon tarjouksia!
Pehmeät paketit, kauniit lahjatavarat ja lelut
pukinkonttiin. Käsintehdyt kortit, tyynyliinat,
villasukat ja muita lahjaideoita.
Tuuliksen LAHJAKORTTI on toivottu lahja!
Viikottain vaihtuvat tarjoukset!
T
Y ÄL
H
IN D LÄ
TA ES K
IS TÄ UP
ES N O
TA O N
TU RM GIL
O AA LA
TT L
EE IST
A

(vko 48 ma-la Naisten ja miesten talvitakit -25%!)

Asematie 43
LAPINLAHTI

Sorakuja 2
SIILINJÄRVI

Haapaniemenkatu 28
KUOPIO

H

iloinenviivi.fi

Puh. 040 772 0444
ma-pe 9-17, la 9-14
Lapinlahdentie 3
Varpaisjärvi

Joulu on taas...

Palvelutiski, kahvio
paistopiste, lahjatavarat

Runsas valikoima lahjatavaroita pukinkonttiin

Myymälässämme
laaja palvelutiski
Joulupöytään meiltä mm.
paikalliset savukalat ja palvilihat

● Puun sahausta ● Höyläykset
● Sahatavaran myynti
● Hirsien höyläys ja loveus
● Hirsiaitat, -saunat, mökit
KYSY TARJOUSTA!

Mukaan myös leivokset

Kauppatie 19, Varpaisjärvi puh. 040-148 9208
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JONSAN SAHA OY

Markku Ukkonen 040 706 4808

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

www.apajasta.fi

-2
5

Viivin
verkkokauppa

%

Tervetuloa palvelevaan ja monipuoliseen liikkeeseemme!

AUKIOLOAJAT
Ma-Pe
6-18
La
9-16
Su
10-16

Team Villanen Oy

Puh. 040 657 3668

VARPAISJÄRVI

Kauppatie 22
19

Matin ja Liisan maisemissa

Jouluostoksilla
Viskoi lunta. Joulukuun harmaa myterä kietoi vaippaansa mäen kupeessa kyyristelevän kylän. Sieltä
täältä lumisateen keskeltä pilkisteli muutamia valoja,
pihakuusten koristelamput väpättivät tuulessa.
Ei
ollut kiirettä mihinkään, aika tuntui pysähtyneen paikoilleen, talvi oli asettunut ihmisten mieleenkin.
Liisa istui keittiön pöydän ääressä maisemaa katsellen. Pöydän toisella puolella Matti silmäili päivän lehteä. Huoneessa viipyi vielä aamukahvin makea aromi.
”Kuulepas Matti”, Liisa virkkoi ja mies laski lehden
pöydälle. Vaimon äänessä oli sellainen sävy, että tulossa oli jotain tärkeää.
”No mitteepä meinasit?”
”Joulu lähestyy ja lahjat on hankkimatta, pitäisi lähteä kaupunkiin ostoksille.”
”Minkä tähen kaupunkiin? Löytyyhän niitä samoja tavaroita lähempeekin. Kaupunkiin kun männään, niin
käy aina silleen, että ostetaan enemmän kun aiotiin-

kaan. Omalta kylältä löytyy kaikkee, muistatko kun
suatiin viime keväänä se hieno Lapinlahen ja Varpaisjärven palavelumuistio
ja nyt tekivät jo jouluksi
uuven. Siitä löytyy joulutarvikkeita joka lähtöön.
”Mikä ihmeen muistio? En minä ole semmoista tässä
talossa nähnyt.”
”Hyvänen aika, kun minä sen ihan talteen laitoin.”
”Niin justiin, sinä se jemmaat aina kaiken, niin ettei
muut ehdi nähdä ollenkaan. Onneksi tuon joulumuistion ehdin ottaa ennen sinua talteen.”
”Ootas, niin käyn hakemassa sen kesäsenkin kateltavaks..”
Matti penkoi aikansa piirongin laatikoita ja Liisa
odotti. Viimein mies tuli takaisin pöytään ja laski palvelumuistion vaimon eteen.
”Tämmönen esite,” hän sanoi.
” Shop&Visit,” Liisa luki ”en ole tätä kyllä ennen nähnytkään.”
”No katellaanpa yhessä molempia. Mitä sinä oot meinannu ostella?”
” Tytölle jotain ja pojalle meinasin hyvän villapipon ja
kaulaliinan, lapsenlapsille leluja, ukille ja mummolle
jotain mieleistä, Varpaisjärven kummityttö tykkää
suklaasta ja miniä kukkasista.
” Kaikkee löytyy kuule omalta kylältä, vuatekaappoja
on molemmissa paikoissa, leluja kanssa ja kummitytölle voijaan ostoo se suklaarasia vaikka Varpaisjärveltä. Turha tässä on lähtee kaupunkiin tungokseen
hötkyilemmään.”
”Mummolle voisi hankkia vaikka kirjakaupan lahjakortin”, Liisa innostui, ”saisi joulunpyhiksi jotain mukavaa lukemista.”
Liisa käänteli muistioiden sivuja. Matti kurkisteli vaimon olkapään ylitse.
”Katos, kun tässä on juttu Väisälänmäen kansallismaisemasta,” Matti esitteli, ”muistatko kun käytiin
sieltä syksyllä suppilovahveroita kahtelemassa? Nuapurin Ailille voijaan viijä kuivattuja suppiksia joululahjaks”
” Juusto ja viinijuhlilla pistäydyttiin elokuussa ja Varpaisjärven maalaismarkkinoillakin pyörähdettiin.
Mikä järki sinulla oli piilotella tämä muistio minulta?
Täältähän löytyy vaikka mitä!”
”No ehithän tuon nytkin nähä. Vieläkö mieles tekköö
kaapunnin tungokseen rahojas tärveemään? Jätetään
nekin pennoset ennemmin omalle kylälle.”
”Kerrankin puhut järkeä sinäkin,” Liisa nauroi, ”vähemmällä vaivallahan me niistä jouluostoksista tällä
tavalla selvitään. Lähdetään vaikka tänä päivänä kylillä pyörähtämään”
Harmaa talvipäivä ei siitä paljon valjennut, kun Matti poikkesi puolen päivän maissa ulos,peruutti auton
tallista pihatielle ja Liisa istui miehen viereen. Lumis-
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ten kuusten pilarit reunustivat matkaa, kun kulkupeli
kääntyi kirkonkylän suuntaan.
”Pahus, kun taitaa loppuva aatosta menovesi,” Matti
hätäili, ”just taijetaan tankille piästä.”
”Siinä on lähellä vaatekauppa,” Liisa keksi. ”Voin pistäytyä siellä ostoksilla sillä aikaa, kun tankkaat. Tavataan vaikka siinä verhokaupan nurkalla.”
”Minä käyn kellokaapassa samalla, kun näkkyy aikaraata tekevän lakon, siitä patterit loppuu.”
Molemmat kiiruhtivat omille asioilleen. Matti tankkasi auton ja suunnisti myhäillen kelloliikkeen parkkipaikalle. Ei se kellon patteri nyt vielä aivan lopussa
ollut, mutta miehellä oli muita suunnitelmia.
”No tervehdys Matti, sinua ei ole meillä pitkään aikaan näkynytkään,” kauppias totesi.
”Onhan siitä viime näkemästä ainakin vuosi vierähtäny, ostin sillon vaimolle lahjan, kun täytti pyöreitä
vuosia.”
”Mitäs meinasit tällä kertaa?”
”Kelloon patterin ja Liisalle jottain mieleistä jouluksi,
on se sen varren mukava emäntä mulle ollu. Meinoon
oikein yllättee tällä kertoo, en ostakaan sitä perinteistä yöpukuva. Näätäppä mulle nuita kaulakoruvarastojas, aattelin ihan jottain kalliimpoo katella.”
Aika kului, vierähti tunti ja melkein toinenkin ennen
kuin Matti taas kohtasi Liisansa kangaskaupan kulmalla. Vaimo ilmestyi paikalle syli täynnä kantamuksia.
”Kävin tuossa samalla vähän muuallakin,” Liisa selitti, ”kyllä on kuule omalla kylällä hyvät tavaravali-

koimat, et arvaakaan mitä kaikkea löysin,ihan itsekin
yllätyin. Kirjakaupassa sanoivat, että turha on itseään
joulun takia uuvuksiin laukata, kun pitäjästä löytyy
taitavia leipureita ja pitokokkeja, jotka tekevät kaiken valmiiksi. Minä jo meille piirakat ja tortut tilasin
ja lanttu- ja porkkanalaatikotkin lupasivat tehdä valmiiksi.”
”No nythän helepolla piästään, sen kun vuan olla höllötellään ja valamista ootetaan,” Matti naurahti.
” Jos vaikka jo huomenna käytäisiin siellä Varpaisjärvellä,” Liisa suunnitteli, kun he palailivat autolle.
”Kummitytölle pitää ainakin se suklaarasia ja miniälle
jotakin mukavaa.”
” Minä taijjan tilata anopille ja appiukolle joulukinkun
ja metästyskaverille jottain jouluista juomoo,” Matti
suunnitteli, ”monta mukavoo saunailtoo on Jarpan
kans yhessä vietety.”
Päivä oli jo muuttunut illaksi, kun pariskunta viimein
suunnisti kohti kotia. Kauppojen pihoissa ja ikkunoissa loistivat jouluvalot, liikenneympyrän taideteos jökötti paikoillaan lumikuorman koristamana. Kylällä
näkyi olevan liikkeellä muitakin jouluostoksilla liikkuvia. Liisa katseli joulun herkistämin mielin tuttua
kylää ja ajatteli, että niiden jouluostosten suhteen
Matti oli tällä kertaa enemmän kuin oikeassa, mutta
sitä hän ei kyllä ikinä sille myöntäisi.

Marja-Leena Lempinen
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Kahvila-kirpputori

Tulikukko

Lapinlahti + Varpaisjärvi NYT

Avoinna
arkisin
klo 9-14

(yhdistykset/yhteisöt/toimijat/ ja tapahtumat)

L

Seuraa tapahtumia FB-sivuilla
Kysy myös
Tanssiyhtye Katapulttia
juhliin tai tapahtumiisi
Artunkuja 12 Lapinlahti, puh. 046 627 1747

Tule meille sellaisena
kuin olet,
lähde meiltä
sellaisena kuin haluat.

Kukkakauppa Meklin
Kaikki kukkakaupan palvelut
Lapinlahdella
Asematie 6
73100 Lapinlahti
045 177 8878
kukkamaklin@gmail.com
www.kukkakauppameklin.net

• ma-pe 8-16 • la 8-13 • su suljettu

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

Aukioloaikamme: ma-to 9-18 • pe 9-17 • la 9-15
LAPINLAHTI:
Asematie 1 • p. 050 365 3049

S.posti: ___________________________________________________
___________________________________________________

Pakettien määrä: ____________________________________________
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Kaskikuusen omakotiyhdistys
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää, ohjata ja kehittää
pientalovaltaista asumismuotoa ja parantaa asumisviihtyvyyttä.

www.lapinlahdenpilkkijat.fi

Lapinlahden
Juustonystävät ry
www.lapinlahti.fi/Juustonystavat

Lapinlahden Latu
lapinlahdenlatu.sporttisaitti.com

www.omakotiliitto.fi/kaskikuusenomakotiyhdistys

Lapinlahden Yrittäjät ry
www.yrittajat.fi/savon-yrittajat/lapinlahden-yrittajat

TEKEVÄ-ryhmä
p. 046 6565652
Tekemistä tekemisen ilosta!

___________________________________________________

Osoite: ___________________________________________________
Puh:

Omakotiliitto

Nettiajanvaraus: www.aika24.fi

Jouluisen Shop&Visit esitteen sivuille on piiloitettu lahjapaketteja.
Etsi esitteestä montako lahjapakettia löysit. Vastanneiden kesken
arvomme 100€ lahjakortin. Voittaja voi valita viiteet esitteessä
mukana olevaan yritykseen, johon hän haluaa käyttää lahjakortin.
Voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Arvonta suoritetaan
tammikuun alussa. Voit palauttaa arvontalipun Lapinlahden yrittäjien joulunavaus-tapahtumassa 1.12. Lapinlahden torilla. Arvontalaatikko löytyy yrittäjien pisteestä, jossa myös glögi ja piparkakku tarjoilu. Lisäksi
arvontalipun palautuslaatikot löytyvät Lapinlahden kylältä Vaatemaailmasta sekä Realisointikeskuksesta. 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.

esimerkiksi alueen yrityksissä oleviin tapahtumiin voi
ilmoittaa avun tarpeen yhdistyksille.
Facebook ryhmä löytyy nimellä Lapinlahti + Varpaisjärvi NYT (yhdistykset/yhteisöt/toimijat/ ja tapahtumat) Tähän ryhmään toivomme jokaisen Lapinlahden alueella toimivan laittavan omia tietojaan
toiminnastaan. Sivuille voi vaikkapa linkittää omat
kotisivut, kenellä sellaiset on tai kertoilla mitä oma
toiminta tarjoaa.
Yhdyshenkilönä Facebook ryhmässä on Tekevä
ryhmän Päivi Nissinen. Koska kaikki toimijat eivät Facebookia käytä Päiville voi soittaa asiasta p. 046 656
5652 tai hänelle voi lähettää s.postia osoitteeseen nytverkosto@gmail.com Päivi lisää antamanne informaation Facebook sivuille.

Hyvää joulua ja aktiivista Uutta Vuotta

Aukioloaikamme: ma-to 9-18 • pe 9-17 • la 9-14

Arvontalippu

Nimi:

apinlahden alueellakin toimii useita järjestöjä
ja yhdistyksiä - osa aktiivisesti, osa vähemmän
aktiivisesti. Monessa yhdistystoiminnassa
ongelmana voi olla esimerkiksi aktiivisten jäsenten
saaminen mukaan talkoisiin sekä tapahtumien järjestämiseen. Rahallisia ongelmiakin varmasti jokaisessa
toiminnassa tulee vastaan. Myös harmittavia tapahtumien päällekkäisyyksiä sattuu silloin tällöin.
Tähän asti meiltä on puuttunut kanava, jossa
toinen toistemme toiminnasta tietäisimme. Tämän
ajatuksen myötä olemme tehneet Facebook ryhmän.
Ryhmän tarkoitus on saada halutessamme eri toimijat yhteen ja voimme hyödyntää toinen toistemme aktiivisia toimijoita ja aihealueita. Ryhmään toivomme
myös muita kuin yhdistys ja järjestötoimijoita, sillä

Lapinlahden
4H yhdistys ry.
4h@lapinlahti.fi
040 5197 211
www.lapinlahden4h.fi
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ItäMaito

Tehtaanmyymälä

Valmakauppa – monipuolinen kauppaketju
kaikille asiakkaille!
Valikoimissamme mm. elintarvikkeet, pesuaineet, käsineet, hevosrehut,
maataloustarvikkeet, lämmityspelletit, kuivikkeet, voiteluaineet
– ja myös paljon tukkuliikkeiden toimitusmyyntituotteita.

Paikallisuutta parhaimmillaan

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

12

00

Hunajalähteen hunajaa ja Valion
juustoja vaikka viemisiksi.
Kokoa mieleisesi paketti laajasta
valikoimastamme.

Huippusuositut joulutortut
saapuneet!
Voilla leivottu ja
laktoositon.
Varmista saatavuus
ostamalla ajoissa.
tie

salmen

Linnan

Asematie

0m

~80

/ltk

Piirakkalaatikon ostajalle
Oivariini 400 g (norm.suol.)
KAUPAN PÄÄLLE
1 pkt/talous, rajoitettu erä

Lämmityspolttoaineet
kauttamme – kysy tarjous!
kuun
Marras-joulu
eille
aikana tilann
i
yllätyspakett
arvo n. 15 €
(lahjan nouto
my ymälästä)

Tervetuloa mukavan palvelun meijerimyymälään!

Tehta
e
anti

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.
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(3,33 €/kg) Tällä
kupongilla 1 ltk/ kuponki
31.12.2017 saakka tai niin
kauan kuin tavaraa riittää.

