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LAPINLAHTI
VARPAISJÄRVI

Matin ja Liisan maisemissa

KAUPPA- ja PALVELUOPAS KESÄ 2018
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www.juustojaviinijuhlat.fi

Lapinlahden Juusto- ja viinijuhlat
Lapinlahden jäähallissa la 4.8.2018 klo 19–02

Makujen juhlaa!
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Ollaanko onnellisia?

Minä olen joskus kysynyt parilta tutultani aivan yllättäen, ”oletko onnellinen?”.  Yksi 
yritti vastata jotain ympäripyöreää ja toinen häkeltyi täysin. Eihän tuollaista saa kysyä. 
Miksi ei saa? Eikös onnellisuus ole juuri se pääasia, johon meidän pitäisi kaikella toimin-
nallamme tähdätä. Ilman onnellisuutta elämässä ei olisi mitään järkeä. 

Jokainen meistä kokee erilaisista asioista onnellisuutta. Ehkä meidän suomalaiseen 
mielenlaatuun kuitenkin kuuluu se, että ei saa sanoa olevansa onnellinen.

Mistä asioista meidän sitten pitäisi osata olla onnellisia. Lyhyt vastaus, kaikesta. En 
tarkoita sitä, että ihmisten pitäisi olla hermeettisen onnellisia ja kyvyttömiä reagoi-
maan epäkohtiin. Pieniä onnellisuuden aiheita on kuitenkin meidän ympärillämme 
koko ajan, on vain kysymys siitä haluammeko nähdä niitä. Minusta on hyvin surullis-
ta, jos emme kaiken hyvinvoinnin keskellä osaa olla mistään onnellisia. Parempaan saa 
aina pyrkiä, ja pitääkin pyrkiä. Tavoitteellisuus ja toimeliaisuus eivät poissulje onnelli-
suutta. 

Luottamustehtävissä ja yhdistystoiminnassa mukana olevat henkilöt koetaan 
usein persoonina, jotka haluavat muuttaa epäkohtia paremmaksi. Sellaisia persoonia 
he toki ovatkin. Meidän kaikkien pitäisi kuitenkin muistaa, että yhtä tärkeää kuin epä-
kohtien parantaminen, on hyvien asioiden esiin tuominen.  

Haluaisin Lapinlahden Yrittäjien puheenjohtajana antaa teille palan onnea. Meillä 
on Lapinlahdella paljon onnellisia yrittäjiä, joiden mielestä tässä kunnassa on hyvä olla 
ja yrittää. Me näemme tulevaisuuden valoisana. Me uskomme pienen paikkakunnan 
yhteisöllisyyden voimaan. Meillä on mahdollisuus tehdä yhdessä Lapinlahdesta onnel-
listen ihmisten kunta. Lapinlahden Yrittäjät ovat mukana monessa eri tapahtumassa ja 
olemme erittäin innokkaita kuulemaan mitä tapahtumia kuntalaiset haluaisivat yrittä-
jien taholta järjestettävän. Yhteistyöllä 4-H:n ja koulun kanssa yritämme lisätä nuorten 
uskoa yrittäjyyteen. Nuorissa on meidänkin kuntamme tulevaisuus. Meillä on Lapin-
lahdella paljon hyviä asioita, joita pitäisi enemmän nostaa esille. Meillä on hyvät palve-
lut, kulttuuria, liikuntamahdollisuuksia, tietoliikenneyhteydet, hyvä sijainti, turvallista 
ja viihtyisää. Toivotamme kaikki uudet yrittäjät ilomielin tervetulleiksi Lapinlahdelle.

Lapinlahti on hyvä paikka asua ja yrittää.

Tiina Tanskanen
Lapinlahden Yrittäjät, Pj
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Lapinlahden kunta

Lapinlahti elää ja uudistuu

Lapinlahti on elinvoimainen kunta, jossa talous on tasapainossa. Vahvuuksiamme ovat 
maaseutumaisuus, kulttuuri ja liikunta. Kannustamme toisiamme omatoimisuuteen 
sekä yhdessä tekemiseen. Lapinlahti tunnetaan myös luotettavana ja aktiivisena yh-
teistyökumppanina. Meillä yrittäjämyönteisyys ja kestävä kehitys näkyvät päätöksen-
teossa läpi organisaation. 

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

Meillä on turvallinen ja viihtyisä asuinympäristö koko kunnan alueella, on mahdol-
lisuus asua asemakaava-alueella tai väljästi maaseudun rauhassa. Palvelut ovat saavu-
tettavissa kaikissa asumisen vaihtoehdoissa. Hyvät liikenneyhteydet mahdollistavat 
työssäkäynnin lähestulkoon koko Pohjois-Savon alueella. Kuntamme alueen työpaikat 
jakautuvat monelle eri sektorille. Yrityksemme tarjoavat työpaikkoja mm. elintarvike-, 
puunjalostus- ja metalliteollisuudessa, maa- ja metsätaloudessa, kone- ja rakennus-
suunnittelussa sekä palvelualoilla. Meillä on monta hienoa yritystä ja yrittäjää. 

Lapinlahdella riittää mielekästä tekemistä myös vapaa-ajalla monenlaisten harras-
tusten parissa. Liikuntapaikkamme ovat ensiluokkaiset ja kulttuuritarjontaa on mo-
nipuolisesti. Kaskikuusen kansalaisopisto ja eri kolmannen sektorin toimijat tarjoavat 
mahdollisuuden tutustua moneen mukavaan ja hauskaan toimintaan kutsuen mu-
kaansa lapsia, nuoria, aikuisia ja vanhuksia.

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

Janne Airaksinen
kunnanjohtaja
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1 ETUSIVU
2 YRITTÄJIEN TERVEHDYS
3 KUNNANJOHTAJAN TERVEHDYS
4 SISÄLLYSLUETTELO
5 LAPINLAHDEN KUNTA
6 MATIN JA LIISAN ASEMA
7 JUUSTO- JA VIINIJUHLAT
8-9 LIIKETALO LINNARI
 -  Hammaskeskus Vilhelmi
 - Kello&kulta&kehys Jyrkkänen
 - Ompelusoppi
 - Parturi-Kampaamo Hius-Studio
10 KULTTUURIHENKISET LENKKIPOLUT
11 TAPAHTUMAT
 -  Jaetun maan lapset
11 MARKKINOINTIVARTTI KY
12 SAMAN KATON ALLA
 - Alko
 - K-Market
 - Lapinlahden Kirjakauppa / Posti
 - R-kioski
12 LAPINLAHDEN 4H
13 VITOSTIEN VARRELLA
 - Anjan Pihaputiikki
 - Teollisuuslinkki/Martikaisen konevuokraamo
14-15 KAUNEUS, TERVEYS JA HYVINVOINTI
 - Hammaslaboratorio Hammaslinja Oy
 - Hantan Hiushuone
 - Hieroja Anne Suli
 - Hieroja Minna Turunen
 - Hoitola Säihke
 - Parturi Kampaamo Terhi Klemetti
15- 16 HELPOTUSTA RUOKAPÖYTÄÄN,
 APUA ARKEEN JA MAJOITUSTA
 - Alina Hoivatiimi
 - Grilli Hyvä Eväs
 - HerkkuApaja
 - Hiliman Siivous Oy
 - Hotelli Vierashuone / Pubituuri
 - Kahvi ja Lounasravintola Pipastiina
 - Kakku & Lapio
 - Lahdentauksen Piika & Pehtoori
 - Lomakoskela
 - Pitopalvelu Tuula Kainulainen
 - Uniikki Kakkuverstas

17 MICARE LINE OY
18-19 MATTI JA LIISA LAPINLAHDEN TAIDEKADULLA
20-21 RAKENTAMINEN
 - Ikkuna- ja Oviasennus Heide
 - Insinööritoimisto Rakfix
 - K-Rauta
 - Kuljetus Tommi Turunen Oy
 - Lapinlahden Sähköpalvelu
 - Maarakennus Paldanius

 - Savon Lvi Talo
 - Sähköasennuspalvelu Juha Liimatainen
 - Vh-Eriste
22 KULJETUS JA AUTOKORJAAMOT
 - JRJ-Paja OY
 - Kimmo A Savolainen
 - Pienkonekorjaamo Savon Vänkäri
 - Pietikäisen Korjaamo
 - Savon Rengas
23 SAY CHEESE - JA PELAA
24 MUUTPALVEUT/OSTOKSILLE

 - Cargo Team jätehuolto
 - Iloinen Viivi  
 - Kirjapaino Arsmat Oy
 - Lapinlahden Helluntaiseurakunta 
 - Lapinlahden Optiikka 
 - Lapinlahden Tili Oy
 - Metsäpalvelu J. Hirvonen 
 - Metsätyö Markop Oy 
 - Nuohooja Jarno Kuosmanen
 - Piirinuohooja Jarmo Tuhkanen
 - Realisointikeskus
 - Rexin Taksi
 - Taksi Minna ja Jukka Mikkonen
 - Tilitoimisto TiliLappi
 - Triacle Oy
 - Vaatemaailma
 - Webbiriihi
27 TERVEYDENHUOLLON YHTEYSTIETOJA
27 LAPINLAHDEN APTEEKKI
28 SAKKE POHJOIS-SAVON JÄRJESTÖYHTEISTYÖN
 KEHITTÄMISHANKE

29 YHDISTYKSET
29 SIIVOUSTAIKA - NYT ON SEN AIKA!
30 VARPAISJÄRVEN YRITTÄJIEN TERVEHDYS
31-33 VARPAISJÄRVELÄISET ILMOITTAJAT

 - AR-Autopalvelu 
 - Arnet 
 - Herkkupaja 
 - JiiPee Moniapu 
 - Jonsan Saha Oy 
 - Liikenne Väänänen Ky 
 - Ravintola Reippaankulma 
 - Tuulis 
 - Varpaisjärven 38. maalaismarkkinat 
 - Varpaisjärven Pesula Oy 
 - Varpaisjärven Tähtisiivous Oy
34 OIKEA ASEMA
34 ARVONTAKUPONKI
35 MUISTIINPANOJA
35 MEDIATIEDOT
36 VALMAKAUPPA / VALIO

    Sisällysluettelo
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Liikuntapaikat 
Haminamäen urheilupuisto (Monarintie 26) on "Liikuntakeidas" kylän keskustassa ja siellä sijaitsee mm.  
Monitoimitalo  
- liikuntasali 1100 m2 ( jaettavissa kolmeen lohkoon ) 
- suihkut, saunat ja pukutilat  
- juhlatalo  
- viralliset mitat täyttävä salibandy- kaukalo  
- pesäpallon lyöntiverkko  
- kuntosali  
- 110m pitkä juoksusuora 

Yleisurheilu ja palloilut
Haminamäen Valio -areena, kansainvälisen tason yleisurheilukenttä, pesäpallo-, jalkapallo-, tennis- ja kori-
pallokentät sekä hiekkatekonurmi pinnoitteinen mini-areena.  
Haminamäen alueella on lisäksi skeittipaikka ja beachvolley-kentät. 

Santurin keidas Nerkoolla 
- monipuolinen hiihtomaa ja kesäliikunnan keidas  
- katettu amfi-teatteri  
- tenniskenttä  
- liikennepuisto  
- skeitti parkki  
- pallokenttä  
- tulisijalla varustettu kota 
Frispeegolfradat
Kartat löytyvät  http://www.lapinlahti.fi/fi/Liikunnan-harrastajat  (Lapinlahti, Nerkoo, Varpaisjärvi)

Yrittäjäystävällinen kulttuuri- ja
liikuntapitäjä Viitostien varressa

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

Tervetuloa tapahtumiin:
Varpaisjärven Maalaismarkkinat 21.7.
Motonet yleisurheilun GP Lapinlahti 28.7.
Juusto- ja viinijuhlat 4.8.
Taidekadun Aikataika 7.9.
Alapitkän nuorisoseuran kesäteatteri: 
Jaetun maan lapset 1.–15.7.
Korpiteatteri: Ideaparkki 27.6.–30.7.
Sypäkät: Suma Sompsankoskessa 24.6.–19.8.

www.lapinlahti.fi



6



7

Taas on tulossa uusi makujen ilotulitus elokuisilla Lapinlahden juusto - ja 
viinijuhlilla. Uutta juhlaa saamme viettää 4.8.2018 klo 19.00 alkaen ja jatkuen 
aina klo 02.00. Viime vuoden juhla onnistui hyvin - siitä suuri kiitos talkoolaisille 
ja juhlijoille! Ilman hyvää talkoohenkeä emme onnistuisi luomaan näin suurta 
tapahtumaa. Juusto- ja viinijuhlaa vietämme 21. kertaa aina niin juhlallisissa 
merkeissä. Mikä onkaan parempi yhdistelmä, kuin hyvät ystävät, herkuttelujuustot, 
ihanat viinit, tunnelmaan sopiva musiikki ja elokuun tummuva, lupauksia 
herättävä yö. Tapahtumapaikkana on kauniisti sisustettu Lapinlahden jäähalli 
ulkoterasseineen (Ringettetie 2).

Herkullinen ja monipuolinen, upeasti somistettu lähes 20-metrinen juustopöytä 
on itseoikeutetusti juhlien keskipiste. Tämän kaltaista näkö- ja makuelämystä 
et löydä muualta Suomesta. Maukkaiden juustojen lisäksi tarjolla on 
myös tuoreita hedelmiä, salaatteja, leipätuotteita ja hilloja, jotka sopivat 
juustojen kanssa hyvin yhteen. 

Puna- ja valkoviinit on valittu hyvin yhteensopiviksi erilaisten juustojen 
kanssa. Myös alkoholittomia viinejä on tarjolla, kuten myös olutta 
ja siideriä sekä muita juomia. Niin ravintolan kuin juustopöydänkin 
ensiluokkaisuudesta vastaavat alan ammattilaiset, joten nautinto on 
kaikilta osin viimeistelty.

Mikä sopisikaan paremmin elokuun tummuvaan yöhön kuin hyvä musiikki 
Makujen juhla -teemalla. Tämän elämyksen sinulle tarjoaa monipuolinen 
esiintyjäkaarti. Illan aloittaa DJ Anna, joka huolehtii myös väliaikamusiikista. 
Juontajana toimii Juha-Pekka Rusanen ja hän avaa myös juustopöydän, 
jonka jälkeen herkuttelu voi alkaa. Tanssikansan saa liikkeelle tangoprinssi 
Jarno Itkonen ja hänen Pientä unelmaa -orkesterinsa. Seuraavana 
esiintymisvuorossa on Suomen paras bilebändi JeanS solistinaan Nina Tapio. 
Ulkoterassilla jokainen laulunhaluinen pääsee esiintymään karaoketeltassa. 

Juusto- ja viinijuhlat on lämminhenkinen ja tunnelmallinen tapahtuma, 
vaikka juhlilla vieraileekin illan aikana reilut 1100 kävijää. Jokaisella on hieno 
tilaisuus nauttia juhlasta omalla tavallaan. Illalliskortti (45 €) sisältää tapahtuman 
ajan avoinna olevan juustopöydän lisäksi koko illan kestävän monipuolisen 
musiikkitarjonnan. Ennakkoetu: viimeistään perjantaina 27.7. lippunsa 
lunastaneille liput 40 €. Liput tulevat ennakkomyyntipisteisiin toukokuussa. Liput voi ostaa 
myös lipputoimiston sivuilta www.lipputoimisto.fi, jossa ne ovat myynnissä jo nyt!

Tiedustelut sekä pöytä- ja kuljetusvaraukset: Kirsti Tiirikainen 040 4883012 kirsti.tiirikainen(ät)lapinlahti.fi

www.juustojaviinijuhlat.fi

Maksullinen kuljetus Iisalmesta ja Kuopiosta. 

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA !

Juhani Hirvonen

Lapinlahden Juustonystävät ry

Makujen juhlaa!

Lapinlahden Juusto- ja viinijuhlat
Lapinlahden jäähallissa la 4.8.2018 klo 19–02

Jarno Itkonen

Nina Tapio & Jean S
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Aihetta hymyyn!

vilhelmi.fi

Perushammashoito

Esteettinen hammashoito

Hampaiden valkaisut

Purentaongelmat

Pelkopotilaat

Implantit eli keinojuuret

Proteesihoidot

KAIKKI SUUNTERVEYDEN PALVELUT:

Aidosti välittävää ja asiantuntevaa palvelua Lapinlahdella

Tutustu lisää  kotisivuillamme:Linnansalmentie 10  LAPINLAHTI

Yhteisvarauspuh.
Puh. 017 733 266

029 123 1152

LEPPÄVIRTA - KUOPIO - LAPINLAHTI

(pvm/mpm)

Soita tai varaa aikasi kätevästi netissä!

Liiketalo Linnari
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KELLOT • KORUT • LAHJAESINEET
KASTELAHJAT • PALKINNOT
KAIKKI PARISTOT

KELLOSEPPÄ • KAIVERRUKSET
KULTASEPÄN PALVELUT
KORVIEN REIJITYS

KEHYSTYSPALVELU

Palveleva
erikoiskauppa

LAPINLAHTI, Linnansalmentie 10, p. 017 732 130
palvelemme ma-pe 9-17,la 9-13, www.jyrkkanen.fi

Korusi-lehdestä löydät
kesän parhaimmat lahjaideat.

www.korusi.com

Susanna Mykkänen 040 774 6887
Linnasalmentie 10, Lapinlahti

Kuuma hiuskesä

Palveleva
kangaskauppa

keskustassa

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

 Valmiita tyynynpäällisiä ja sisustus-
tyynyjä

 Sisustustekstiilien ompelupalvelu
 Verhotangot sekä verhojen ripus-

tustarvikkeet löydät myös meiltä
 Ompelutarvikkeet, langat, napit, 

nauhat ym.
 Korjausompelu

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

Linnasalmentie 10  p. 017 732 875, 040 703 7077
Avoinna: arkisin 10-17, la suljettu 
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Kulttuurihenkiset lenkkipolut / Rautatieasemalta vanhalle hautausmaalle

1. Vesiviskuri
2. Lapinlahden asema-alue
3. Puut aseman kellarin nurkalla
4. Arttula
5. Vanha apteekki
6. Fuuga Savonia
7. Sotaan lähteneiden muistomerkki
8. Kylänraittia
9. Kivenhakkaaja
10. Aino ja kirjasto
11. Kirkko
12. Mykkälä ja muita vanhoja rakennuksia
13. Vanhan kirkon paikka
14. Vanha hautausmaa ja sankarihautausmaa
15. Aurinkotuuli

Nähtävyyksistä lisätietoa osoitteesta:
www.lapinlahti.fi/fi/Kulttuurihenkiset-lenkkipolut/Rautatieasemalta-vanhalle-hautausmaalle
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Kaarina Julkunen, 050 572 5996
kaarina@markkinointivartti.fi

www.markkinointivartti.fi

MUISTITHAN,
että kauttani
on saatavana

PROMOTUOTTEITA
yrityksen tai yhdistyksen 

tarpeisiin!

 
    

Näytelmä kertoo tapahtumista Alapitkällä ja Suomessa vuosina 1944-52.  
Keskeisiä teemoja ovat erilaisten ihmisten ja kulttuurien kohtaaminen sekä 
vanhasta elämänmuodosta luopuminen ja uuteen tilanteeseen sopeutuminen. 
Näytelmän aiheita ovat mm. karjalaisen siirtoväen saapuminen ja asettuminen 
Alapitkälle, sodan monenlaiset jäljet ihmisissä, Suomen  tulenarka poliittinen 
tilanne (asekätkentä, sotasyylliset) sekä jälleenrakentamisen aika. 
 

 
       

   
      

  
    
   

 
  

 
   

 

 

ALAPITKÄN  
NUORISOSEURAN 
KESÄTEATTERI 

  
 www.alapitkanns.fi     Alapitkän nuorisoseura          Räsäläntie 3 

    0400 181376                         71910 Alapitkä     

Alapitkän nuorisoseuran kesäteatterissa nähdään toinen näytöskausi 
kesällä 2018 Minna Kettusen kirjoittamasta näytelmästä ”Jaetun maan 
lapset”. Ohjaus Minna Kettunen ja Tarmo Valkonen.

Su 1.7.  klo 13.00 ensi-ilta
Ti 3.7.  klo 19.00
Ke 4.7.  klo 19.00
To 5.7.  klo 19.00
Su 8.7.  klo 13.00
Ti 10.7.  klo 19.00
Ke 11.7.  klo 19.00
To 12.7. klo 19.00
Su 15.7. klo 13.00

Esitysajat: 

JAETUN MAAN LAPSET JAETUN MAAN LAPSET 

Liput: Aikuiset 17 €, eläkeläiset, opiskelijat, ryhmät yli 20 henkilöä 15 €
Alle 12-vuotiaat ilmaiseksi ● Ryhmälippuvaraukset: posti@alapitkanns.fi
Tiedustelut: 0400 181 376

Tapahtum
at
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RUOKAMESTARI
LAPINLAHTI

Taisto ja Jaana
Lappalainen

Linnansalmentie 12
73100 LAPINLAHTI
p. 0400 163 560

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

KIPA - Palveleva, paikallinen kirjakauppasi!

Lapinlahden 4H-yhdistys työllistää kesäisin paljon nuo-
ria erilaisiin työtehtäviin. Vuonna 2017 Lapinlahden 4H:n 
kautta työllistyi 111 alle 29-vuotiasta nuorta. Jo neljän 
vuoden ajan Lapinlahden 4H-yhdistys on hoitanut kun-
nan kesätyöllistymisen eli kesänuoret ovat työsuhteessa 
4H-yhdistykseen, mutta työntekopaikkoina toimii 4H:n 
lisäksi myös kunnan ylläpitämät paikat, kuten vanhuspal-
velut, kirjasto, varhaiskasvatus, museot ja kunnan ulko-
alueiden hoito.

Yhdistyksen omiin töihin kuuluu Väisälänmäellä Kar-
jamajakahvilalla kesäkahvilan pitäminen, torin jäätelö-
kioskin ylläpito sekä erilaiset työt kotitalouspalveluiden, 
pihanhoitojen ja leirien parissa. Väisälänmäellä nuorten 
työtehtäviin kuuluu kahvilatoiminnasta vastaaminen, pe-
rinneaitan ja lähellä sijaitsevan laavun siisteydestä huo-
lehtiminen. Kesäkahvila avataan perinteisesti vuosittain 
äitienpäivänä ja on toukokuussa avoinna sunnuntaisin. 
Kesäaikaan kahvila on avoinna päivittäin säävarauksella 
klo 12–18. Kahvilan lisäksi asiakaspalvelutehtäviin nuoret 
pääsevät Lapinlahden torilla sijaitsevalla jäätelökioskilla, 
joka on kesäisin avoinna päivittäin säävarauksella. 4H:n 
kautta hoidetaan kesäisin myös paljon tilaustöitä, ku-
ten nurmen leikkaamista ja lastenhoitoa. Näiden lisäksi 
kesällä järjestetään lapsiparkkitoimintaa viikoilla 26–32 

seurakuntatalon lapsityön kerhotiloissa maanantaisin klo 
14–18, jonne vanhemmat voivat tuoda 2-8-vuotiaita lap-
sia leikkimään. 

Uutta tänä kesänä meillä ovat kesäkerhot, joita pi-
detään ympäri Lapinlahtea. Kesäkerhot kokoontuvat 
mielenkiintoisissa maalaismaisemissa, joissa varmasti 
mielekästä tekemistä riittää kaikille. Kesäkerhot kokoon-
tuvat tiistaisin kirkonkylällä Kivinavetalla, keskiviikkona 
Nerkoonniemen Kuivurintuvalla, torstaisin Väisälänmä-
ellä Karjamajakahvilalla ja perjantaisin Alapitkällä Asutus-
museolla. Kerhot kokoontuvat viikoilla 26-31 ja ovat klo 
14-16. Kesäkerhot ovat tarkoitettu 5-12-vuotiaille lapsille. 

Tule mukaan toimintaamme! Lisätietoja voit kysel-
lä Päivi 040-5054 166 tai Eeva 040-5197 490 tai s.postilla 
4h@lapinlahti.fi

Lapinlahden 4H-yhdistys

Saman katon alla

Väisälänmäen Karjamajakahvila
4.6.-12.8. avoinna SÄÄVARAUKSELLA klo 12-18.
(Suljettu juhannusaattona 22.6.)
13.5.-3.6. ja 15.-29.8. avoinna vain su. klo 12-18.
Karjamajakahviolla voidaan järjestää myös yksityisti-
laisuuksia.
Tarjoukset ja kyselyt aukioloista p. 040-5054 166/Päivi.
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PIHA-
SUUNNITTELUA!

KAIKKEA IHANAA
kotiin ja

puutarhaan

Taimikatu 4, LAPINLAHTI
P. 0440 733 447

anjanpihaputiikki@gmail.com
www.anjanpihaputiikki.fi

Puutarha-alan erikoismyymälä

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

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

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

Löydät meiltä myös kesän

veneilytarvikkeet!

4H-jäätelökioski Lapinlahden torilla
4.6.-12.8. avoinna ma-la klo 11-19, su klo 12-18. (Säävaraus!)
Touko- ja elokuun aukioloajoista ilmoitetaan yhdistyksen Facebook sivulla. 

Vitostien varrella
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HIEROJA
Minna Turunen

P. 040 777 5381 ● Asematie 6, Lapinlahti

Tervetuloa hierontaan.
Muista lahjakortilla.

Klassisen ja mobilisoivan hieronnan yhdistelmähoitoa 
eli kansankielellä Perinteistä jäsenkorjausta.

Sydämellisesti tervetuloa hoitoihin!

Tasapainoittavaa hierontaa

www.annekorhonen.fi | Puh. 045 807 1777

Hoitoja myös
Siilinjärvellä

KAIKKI ERIKOISHAMMASTEKNIKON PALVELUT:
Lapinlahdella, Siilinjärvellä, Nilsiässä ja Kuopiossa

HAMMASLINJA OY

• Uudet kokoproteesit • Pohjaukset • Korjaukset •

AJANVARAUKSET
LAPINLAHTI Linnansalmentie 26,  puh. 044 760 0011
NILSIÄ Nilsiäntie 84,  puh. 0500 850 662
SIILINJÄRVI Toritie 12 (torin laidalla),  puh. 044 734 6755
KUOPIO Hapelähteenkatu 41,  puh. 0440 591 159

Erikoishammasteknikot
Anssi Soininen - Antti Mykkänen - Erkki Räsänen

Ka
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s 
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in
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Kauneutta  K Hemmottelua K Hyvinvointia 

Monipuolista palvelua
Lapinlahden keskustassa, OP:n talossa

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

Säihkeessä sinua palvelee 
SKY-kosmetologi Sanna Lahti 

Hoitola Säihkeestä saat
K Kosmetologin palvelut
K Ripsipidennykset ja
  kestotaivutukset
K Microblading-kulmat
K Kotimaista luonnon-
 kosmetiikkaa,
 hyvinvointituotteita
K Intialaista päähierontaa, 

aromahierontaa 
K Lahjakortit ja tuotelahjat

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

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

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

Nettiajanvaraus: www.aika24.fi

Tule meille sellaisena
kuin olet,

lähde meiltä
sellaisena kuin haluat.

Kauneus, terveys ja hyvinvointi
H

elpotusta ruokapöytään, apua arkeen ja m
ajoitusta 

Laadukasta
ruokapalvelua

Pitopalvelu suuriin ja pieniin
tilaisuuksiin yrityksistä kodinjuhliin.

Keittiö on pitopalvelumme sydän.
Valmistamme ruoat aidoista

ruoka-aineista suurella sydämellä,
rakkaudesta ruokaan.

Kiitosta saanut henkilökuntamme hoitaa
ammattitaidolla tilaisuutenne 

alusta loppuun asti.

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

Pitopalvelu
Tuula Kainulainen

Majoituspalvelu aivan
Lapinlahden keskustassa

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

Sauna kuuluu huoneen hintaan.

Varaukset:
P.  (017) 733 113

hotellivierashuone@meili.fi
www.hotellivierashuone.fi

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

Hotelli Vierashuone

Kuohuva kesäkeidas
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Suolaisia ja makeita herkkuja
arjen ja juhlan kahvihetkiin.

Tule nautinnolliselle kahvihetkelle
kahvilaan, os. Juhani Ahontie 2.

Tervetuloa!

www.uniikkikakkuverstas.fi    johannaruotsalainen@netti.fi

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

UNIIKKI

KAKKUVERSTAS

Lahdentauksen

PIIKA & PEHTOORI

• kuljetukset jäteasemalle esim. 
puutarhajäte ja kodin muu irtaimisto 

• huoneistojen tyhjennykset ja 
tarvittaessa loppusiivous
• mökkitalkkari -palvelut

• KOTITALOUSVÄHENNYS
Soita: 040 758 8812

katariina.karppinen@pp2.inet.fi

Tasokasta majoitusta 
+358 40 593 8360  www.lomakoskela.fi

Siivoukset
yksityisille
sekä yrityksille

Hiliman Siivous Oy

P. 050 379 3064 

Jarruta ja koukkaa
syömään jättiannoksia!

5-tien varressa, Lapinlahdelta
Iisalmen suuntaAn

Kakku & Lapio Lapinlahti

Junttila
Eija puh. 040 829 7620 ja Pauli puh. 0400 971 820
Kaikki palvelumme ovat kotitalousvähennyskelpoisia!

• rakentaminen, remontit
pihanhoitotyöt

 • siivous, asiointi, leivonta ym.

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

KAHVI- JA LOUNASRAVINTOLA

www.pipastiina.fi

AVOINNA: Ma-Pe 10.00-14.00
Tilauksesta myös täyte- ja voileipäkakut sekä leivonnaiset.

Tilojen vuokrausta yksityistilaisuuksiin iltaisin ja viikonloppuisin.
Myös pitopalvelua juhliin ja elämän eri tilanteisiin joko meidän 

tai asiakkaan valitsemissa tiloissa.Alina Iisalmi-Lapinlahti-Nilsiä
Puh. 044 455 6490 

• Kotityöpalvelut  
• Hoivapalvelut  
• Kotisairaanhoito

Tilaa ilmainen kartoituskäynti!

Anna Alinan auttaa!
MUISTA 

VÄHENNYS!
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Jokainen silmälasien käyttäjä tietää kuinka vaikea 
on löytää omaan naamaan sopivat kakkulat. Etsimi-
nen on vaikeaa, eikä aina edes onnistu, vaan täytyy 
tyytyä lähinnä sopiviin kehyksiin.

Lapinlahdella toimiva MICARE LINE OY on eri-
koistunut yksilöllisten mittatilauskehysten suunnit-
teluun ja valmistamiseen. Yritys pitää majapaikkaan-
sa Asematiellä ja sen omistaja Aila Koski-Vähälällä 
on vuosikymmenten kokemus alalta. Mittatilauske-
hyksiä suunnitteleva yritys on ainoa laatuaan koko 
Suomessa ja sen toimialaan kuuluvat myös erilaiset 
näkemisen apuvälineet vaikeille kasvoanatomioille. 

Mittatilauskehykset ovat aina muodoltaan, vä-
reiltään ja mittasuhteiltaan kunkin asiakkaan per-
soonallisuuden mukaan räätälöity tuote. Kehysten 
suunnitteleminen aloitetaan aina asiakkaan kanssa 
keskustelemalla. Aila kuuntelee tarkkaan asiakkai-
den toiveita, tekee huomioita kasvojen muodosta ja 
persoonaan sopivista materiaaliväreistä.  

Mittatilauskehystä suunniteltaessa asiakkaan 
tulisi olla pukeutunut vaatteisiin, joita käyttää mie-
luiten samoin kuin hiukset ja niiden väri ovat ajan 
tasalla. Nämä helpottavat osaltaan onnistunutta 
lopputulosta ja ennen kaikkea siihen millaiselta uu-
det kehykset valmiina näyttävät.

Kehyksen muotoa ja väriä haettaessa sovitetaan 
studiossa olevia muotoilmeeltään erilaisia kehyksiä. 
Usein muotoilme asiakkaalle löytyy yhdistelemällä 
yhden kehyksen yläkaari ja toisen alakaari ja kol-
mannesta kehyksen koko ja istuvuus. Kehyksestä 
voidaan myös tehdä sirompi tai lisätä materiaalivah-
vuutta esimerkiksi sivureunaa leventämällä. Tärkeää 
on löytää oikea muodon tasapaino ja istuvuus. Tä-
män jälkeen piirretään luonnos, johon merkitään 
tarkat mitat. Asiakkaalla on myös mahdollisuus 
käydä sovittamassa puolivalmista kehystä, jolloin 
voidaan vielä hienosäätää istuvuutta ja kehyksen 
muotoilmettä.

MICARE LINE valmistaa kehykset italialaisesta 
biomuovista, selluloosa-asetaattilevystä, jossa luon-
nonkuitujen osuus on 80% ja erilaisia värivaihtoeh-
toja on useita satoja. Työkokemuksen myötä Ailalle 
on kehittynyt tarkka silmä lukea asiakkaitaan, hän 
on innostunut ja työssään luova ihminen, joka halu-
aa aina asiakkaan parasta.

Käsityönä valmistetut yksilölliset mittatilaus-
kehykset ovat jonkin verran arvokkaammat kuin 
silmälasiliikkeestä hankitut, mutta kuitenkin lähes 
samaa hintaluokkaa kuin huippudesign-merkkien 
sarjavalmisteiset kehykset. Tuntuu hienolta, kun 
asiakas toteaa onnistuneen kehysvalinnan jälkeen, 
että on mukava katsoa itseään aamulla peilistä, kun 
kehykset ovat kauniit ja tuntuvat omilta.
 

MARJA- LEENA LEMPINEN

Mittatilauskehyksillä silmälaseihin 
persoonallinen ilme

YRITYSKORTTI
Yrityksen nimi: MICARE LINE OY
Palvelut: Silmälasinkehysten ja korujen suun-
nittelu ja valmistus mittatilaustyönä, näkemi-
sen apuvälineet sekä peittokehykset
Yhteyshenkilö: Aila Koski-Vähälä
Puh:  040 593 1711
E-mail: micare.line@gmail.com
Osoite: Asematie 79, 73100 LAPINLAHTI
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Matti ja Liisa Lapinlahden taidekadulla

Satoi, hiljaista,harmaata kesäsadetta, joka virkisti 
pihapiirin kukat ja tipahteli puiden oksilta kirkkai-
na helminä. Silloin tällöin tuuli ravisteli kiukkuisesti 
pensaita kuin olisi yrittänyt repiä ne juurineen irti 
maasta. Keljutti hiukan, ei kai tästäkin kesästä ollut 
tulossa samanlaista kuin edellisestä, Matti harmitte-
li ääneen.
”Älähän nyt,”Liisa lohdutteli, ”kyllä tästä vielä aurin-
kokin paistaa, ja silloin me  lähdetään kuule yhdessä 
tutustumaan Lapinlahden taidekadun nähtävyyk-
siin.”
”Että mihin?”
”Kyllä sinä kuulit, älä yhtään yritä.”
”Kuulin kyllä, vaan ymmärryksen laita taitaa olla nyt 
hakusessa. Mikä helkkarin taidekatu?”
”Semmoinen katu, joka löytyy täältä omasta pitä-
jästä, aivan tutuista maisemista, joita mekin jatku-
vasti ravataan. Katselen sitä parhaillaan netistä kun-
nan sivuilta.”
”No näytä nyt ihmeessä minullekin.”

Matti saapasteli pöydän ääreen ja jäi kurkkimaan 
vaimon olan ylitse. 
”Tiesitkö esimerkiksi sitä, että presidentti Urho Kek-
konen on aloittanut koulunkäyntinsä Lapinlahdella 
1908?” Liisa tenttasi. ”Sen tapahtuman kunniaksi on  
koulun seinässä Paavo Halosen tekemä muistolaat-
ta.
”No voi pirskatti! Oon aina luullu, että Urkki on Pie-
laveen poikia.”
”Siinäs näet, kulttuuriin tutustuminen lisää tietoa ja 
sivistystä.” Liisa kiusoitteli.
”Lisää sitä halonhakkuu ja vanhan autorämän kor-
jaaminenkin,” Matti heitti takaisin, ”vaan kyllä kai 
tuommoiseen katuun täytyy ainakin vähän tutus-
tua, kun se on omassa syntymäpitäjässä.”
”Sovittu sitten, heti seuraavana aurinkoisena päivä-
nä,” Liisa päätti.

Parin päivän päästä aurinko suvaitsi taas näyttäy-
tyä, se valaisi ja lämmitti säteillään kylänraitin niin 
kuin kesällä kuuluikin. Matti ajoi hiljalleen tuttua 
tietä, Liisa istui pelkääjän paikalla netistä tulostettu 
kartta ja opaslehtinen kädessään. Äskettäin korja-
tun Taidemuseo Eemilin ja Eemil Halosen museon 
pappilan vanhassa kivinavetassa he päättivät jättää 
väliin, koska olivat käyneet siellä ennenkin. Samoin 
päätettiin jättää sisätiloissa olevat taideteokset tällä 
kertaa katsomatta, koska niitä oli todella paljon. Lii-

sa arveli, että pelkkien ulkona olevien taideteosten 
katselemisessa vierähtäisi useita tunteja.
”Kaikkeen sitä raavas mies suostuu emännän mie-
liksi,” Matti motkotti vaimolleen enemmän tavan 
vuoksi, sillä tosiasiassa kotipitäjän nähtävyydet kiin-
nostivat häntä itseäänkin.

Kekkosen muistolaatta piti tietenkin käydä katso-
massa koulun seinästä. Tuttu hahmo tuijotti päättä-
väisen näköisenä katsojia.
”Kyllä siitä Urkin tuntee”, Matti totesi, kun he siirtyi-
vät koulun pihalle katselemaan Kaarina Kaikkosen 
työtä.
”Tämän nimi on Korkea veisu.” Liisa esitteli.
”Jaa,”sanoi Matti korvallistaan raapien. ” Suanko 
sanoo, että nyt en kyllä ymmärrä, mitä tää oikeasti 
esittää ja mikä on sen tarkotus?
Liisaa nauratti. 
”Ei kaikkea taidetta tarvitse ymmärtääkään, ” vaimo 
valisti, ”riittä, millaisia tunteita ja tuntemuksia se 
sinussa herättää. Tässä sanotaan, että taiteilija on 
tehnyt työn  kosketeltavaksi ja vaikka istuttavaksi.”
”Semmosia tunteita, että nyt pittää istua.” Matti 
naurahti, koppasi Liisan syliinsä ja istahti patsaan 
reunalle. ”Pusukaan ei olis yhtään pahitteeks.”
Liisa rimpuili itsensä irti ja läpsäytti miestään helläs-
ti poskelle.
”Siinäs näit, tässä on nimittäin mukana taiteilijan 
ajatus, että työ herättäisi katsojassa lämpöisiä ja hy-
viä tunteita. Sen se teki, mutta jatketaan.”

Koulun seinässä komeili Kurvi, taidelukion opiskeli-
joiden ja lehtorin, sekä taiteilija Juho Koposen yh-
teisesti kokoamaa teos, josta Matti totesi, että on se 
ainakin nätti, kun on värejä ja se kurvikin siitä löy-
tyy, kun pallot tekevät seinässä mutkan. Liisa pyörit-
teli päätään, ei kovin taiteelliselta kuulostanut.

Eeva Ryynäsen työ, Hellyyttä, sai Matin jo enem-
män innostumaan. Hän kuljetti kättään pronssipat-
saan rosoisella pinnalla, kokeili sen uurteita ja uria, 
kurkisti aukkoon, missä näkyi tarkkaan katsoen kak-
si ihmishahmoa.
” Tämä on jotenkin vahva”, hän sanoi Liisalle, ”voi-
makas ja hauras yhtä aikoo ja ihan tekijäsä näkönen, 
vaikka onkin pronssia. Muistatko, kun käytiin Liek-
sassa Ryynäsen kotimuseossa pilikkijöitten kesä-
retkellä? Sen Seihtemän veljestä hiijenkivellä olisin 
ottanna ommaan kottiin siitä paikasta.”
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”Tiesitkö, että näitä Ryynäsen 
pronssiveistoksia on olemassa kaik-
kiaankin vaan viisi ja ne on valettu 
täällä Lapinlahden taidevalimolla.”

Vanhan kunnantalon takana paris-
kunta pysähtyi ihmettelemään Kir-
si Siposen  Ypykkä-patsasta, missä 
luonnollisen näköinen vasikka kir-
maili vihreällä nurmella. Liisa selit-
ti, että työn nimi juontaa juurensa 
Pekka Halosen sisaren, Sohvi Halo-
sen, perustamasta Ypykkä - yhdis-
tyksestä, joka opetti lapsille ja nuo-
rille kädentaitoja.
”Tämmösiä taideteoksia minä syöt-
telin pienenä poikana kotitalon pi-
hahaassa,” Matti herkisteli, ”sisko sai 
kerran lahjaks 4-H kerholta oman 
vasikan, lie se kerho vaikka suanu 
alakusa tuosta Halosen Sohvin yhis-
tyksestä.”

Eemil Halosen Rukoileva mies ja 
nainen löytyivät tutulta paikalta Ar-
kiaukiolta kaupan kulmalta. Matti 
totesi, että kumpikin patsas kuvasti 
niin syvää surua, että melkein itket-
ti. ”Mitä lienee taiteilija miettinnä 
työtä tehessään?” hän aprikoi. 
”Patsailla on toinenkin nimi,” Liisa tiesi, ”Sureva 
mies ja nainen” ,sellaisina niiden kerrotaan kuvaa-
van pariskuntaa, joka suree hallan viemää satoaan.”
”No se käy järkeen,” Matti pohdiskeli, ”ei se paljon 
naarata, jos immeiseltä leipä loppuu.”
Samalla tavalla Matti ja Liisa kulkivat tutustumas-
sa kadun muihinkin patsaisiin, Kuningaskobra oli 
pieni otos laajasta Eino Koistisen testamenttilahjoi-
tuksesta Halosen Museosäätiölle, Marko Huovisen 
Karhunpainilla oli juhlistettu kunnan 140-vuotista 
taivalta vuonna 2014, Arttu Halosen sotilas muistut-
ti raskaista sotavuosista, Kaarlo Haltian Aino-patsas 
pysäytti kirjaston sisäpihalla, Eemil Halosen Kiven-
hakkaaja -teos kirjaston ja kirkon välissä. Jokainen 
taideteos kirvoitti Matin kielenkannat tekemään 
omia tulkintojaan, mutta kyllähän Liisa Mattinsa 
tunsi.

Lapinlahtelaisen taidevalaja Olli Halosen työt Va-
lusuppilo ja Tähystäjä pysäyttivät kohdalle pidem-
mäksi aikaa. ”Tuosta Tähystäjästä minä tykkään 
oikein erityisesti,” Liisa mietti, ”aina sen nähdessä-
ni ajattelen kurkea, joka syksyisellä suolla odotte-
lee lajitovereitaan. Minusta se on samalla haikea ja 

vahva, niin kuin kurki on valmistautuessaan pitkälle 
muuttomatkalle.”

Kotimatkalla pysähdyttiin vielä liikenneympyrässä, 
missä Stefan Lindforsin Aurinkotuuli muistutti pitä-
jän 125 - vuotisesta taipaleesta. 
” Tästä minun mieleen tulloo öljynporraustorni,” 
Matti julisti varmalla äänellä ja Liisaa nauratti.
” Jos ihan rehellisiä ollaan, niin tätä työtä en minä-
kään ymmärrä,” vaimo sanoi, ”muistan vaan, kun 
tämä paljastettiin ja ihmiset päivitteli, että mitä ih-
mettä, niin yleisöjoukosta kuului pienen pojan ääni 
joka totesi että: ”Ehkäpä siihen silmä tottuu”, ja on-
han tuo tottunut, ei tätä enää edes huomaa.”

Kotimatkalla pariskunta päivitteli, millaisessa taide-
pitäjässä sattuivatkin asumaan. Retki taidekadulle 
oli avannut silmiä ja kohottanut mieltä.
”Joskus käydään katsomassa yhdessä ne sisätiloissa 
olevat teokset,” Liisa päätti, eikä Matti estellyt. Reis-
su oli ollut mukava ja hyvä, vaikka se pusu siellä Kor-
kean veisun kohdalla olikin jäänyt saamatta.
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Ikkuna- ja
oviasennus
HEIDE
Mika Heide
040 912 9291

mika.heide@hotmail.com
Asematie 83, 73100 Lapinlahti  

puh. 017 733 500

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

LAPINLAHTI

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

SÄHKÖASENNUSPALVELU
JUHA LIIMATAINEN

Lapinlahti
-sähkötyöt 

-sähkötarvikkeet, sähkösuunnitelmat

ilmalämpöpumppujen myynti ja asennus

Puhallettavat selluvillaeristeet

rakentaminen/remontointi

    lisäeristykset       ontelot/yläpohjat
    seinät/lattiat
• • 
•  

VH-Eriste Ky
Jussi Kananen, 73100 Lapinlahti

Puh. 044 360 0013
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TOIMITAMME:
TÄYTESORAT

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

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

SEPELIT 
8-16 ja 16-34 mm
RUOKAMULTAA

TEEMME:
MAANRAKENNUS-JA 

RAKENNUSTEN PURKUTYÖTÄ

MAARAKENNUS
PALDANIUS Oy

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

Pekka Halosen tie 17, 73100 LAPINLAHTI

 

Koivuseläntie 49, 73100 LAPINLAHTI
Jukka Paldanius 0400 576 933
www.maarakennuspaldanius.fi

Rakentam
inen

SBA JA SCALA2 
HILJAISET 

VESIAUTOMAATIT 
KOTIIN JA MÖKILLE

putkikanava_82x120.indd   1 28.4.2017   9.40.29

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

KAIKILLE LVI-RATKAISUT SAMASTA PAIKASTA

www.savonlvitalo.fi
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Perävainiontie 8 
73200 Nerkoo

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

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

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

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

KAIKKI MERKIT

KAUTTAMME KAIKKI AUTOSI
HUOLTOPALVELUT

RENKAAT, VANTEET ja HUOLTOKORJAUKSET
Henkilö- ja pakettiautot,  kuorma-autot, maatalouskoneet ja 
kaikki pyörillä liikkuvat laitteet ovat erikoisosaamistamme.

Suoritamme myös renkaiden paistokorjauksia
ammattitaidolla!

Savon Rengas
Nygrenintie 13
73100 Lapinlahti

p. 050 4142 869
www.savonrengas.fi

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

OREGON metsurin tarvikkeet

VALTUUTETTU
HUOLTOLIIKE

HUOLLOT, KORJAUKSET, VARAOSAT
ULTRAÄÄNIPESUT

KÄYNTIOSOITE:
Kivistöntie 50 73100 LAPINLAHTI

Sähköposti: savonvankari@gmail.com

☎ Puh. 050 360 5272

http://savonvankari.lapinlahti.net
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Kanadalainen Sam Jacks kehitteli 1960-luvun al-
kupuoliskolla uuden naisille tarkoitetun jääpelin, 
jossa ei sallita kovia taklauksia, vaan peli perustuu 
pelitaktiikkaan ja taitoon. Peliä pelataan jääkiekko-
kaukalossa, pelivälineenä kuminen rengas (rin-
kula) ja suoravartinen maila. Ringette oli 
syntynyt.

Ringeten säännöt kehiteltiin 
naisten ehdoilla, luistelutaito ja pe-
liäly ovat tärkeimpiä pelivälineitä. 
Peli on vauhdikas ja parhaimmil-
laan katsojan mukaansa tempaa-
va elämys, josta välittyy todellista 
pelaamisen iloa. Suomeen pelin toi 
1979 Juhani Wahlsten ja tällä hetkel-
lä maassamme on jo tuhansia harras-
tajia. Nuorimmat pelaajat ovat 3-4 - vuo-
tiaita. Peli sopii monen ikäisille, mukana voi olla 
vaikka koko perhe.

Tieto uudesta jääpelistä tavoitti Lapinlahden 
v. 1988, alkuaikojen innostajina toimivat Reetta ja 
Aimo Rautio sekä Minna Hirvonen. Vauhdikas ja 
haastava peli veti nopeasti mukaansa urheiluväkeä 
Lapinlahden Luistimen riveihin. Alkuvuosina seuran 
sponsorina toimi mm. Valio, joten juustoonhan ni-
men piti jotenkin viitata, savolaisena joukkueena 
nimeen liittyy myös ripaus huumoria, näin syntyi 

Lapinlahden aikuisten edustusjoukkueen nimi LL- 
89 Say Cheese Ringette.

Menestystä alkoi vuosien saatossa tulla aina MM 
tasolla saakka, v.2011 Turussa lapinlahtelaiset nap-

pasivat seurajoukkueena kultaa, SM tasolla voitto 
on tullut kahdeksan kertaa, hopeaa kerran 

ja kerran myös pronssia. Tärkeintä on 
kuitenkin yhdessä pelaamisen ilo. 

Ringetellä on Lapinlahdella pit-
kä historia, menestyksen kautta 
myös kunta on ollut usein esillä ja 
saanut näkyvyyttä eri medioissa, 
tällä hetkellä Lapinlahden kunta 

onkin eräs merkittävä seuran talou-
dellisista tukijoista. 

Mari Pohjola on yksi seuran pe-
laajista, hän totesi, että vuosien varrella 

joukkueesta on tullut kuin toinen koti, hallille on 
aina mukava mennä tapaamaan joukkuetovereita 
ja pelaamaan yhdessä. Mari on pelannut Lapinlah-
den ringettejoukkueessa pikkutytöstä lähtien myös 
yhdessä äitinä kanssa.

Tällä hetkellä LL-89 Say Cheesen riveissä pelaa 
15 naista ja koko seurassa on noin 30 junioriringet-
tepelaajaa, joista nuorin on viisivuotias, joten La-
pinlahdella sanotaan juusto ja hymyillään voittoku-
vissa vielä tulevinakin vuosina. 

Say Cheese - ja pelaa

Kuva: Anssi Saviluoto
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Iisalmen, Lapinlahden ja
Varpaisjärven
alueella:

• Asuntoyhtiöille
• Kotitalouksille
• Yrityksille

www.cargoteam.fi
Nygrenintie 13, 73100 Lapinlahti

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

METSÄTYÖ MARKOP OY
044 542 5653

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

NUOHOOJA
Jarno Kuosmanen
040 543 6269

              kuosmanen.jake@gmail.com

Lapinlahti
(pohjoinen/eteläinen piiri)

p. 040 527 2440

Piirinuohooja
Jarmo Tuhkanen
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M
uut palvelut/ostoksille

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

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

Lapinlahden Tili Oy

www.lapinlahdentili.fi

LAPINLAHTI

 0500533673
0440533673

REIJO SNECK

PYÖRÄTUOLI- JA PAARIKULJETUKSET,
LASTEN TURVAISTUIN

TAKSI
MIKKONEN MINNA JA JUKKA

0400 374 735

Lapinlahti
Tila-auto 1+6
Pyörätuoli- ja
paarikuljetukset

Auki: ma-pe klo 10-16 ja la 10-14
Asematie11-13

Lapinlahti

Tervetuloa!
Lapinlahden helluntaisrk. 040 505 1139

GOSPEL KAHVILA - MINIKIRPPIS
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Tervetuloa

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

Kevät- ja kesä-

ihanuudet meillä

Rieker ja Migant
kenkiä
ja laukkuja

naisille ja
miehille S-8XL

VAATTEITA Viivin
verkkokauppa

iloinenviivi.fi

Asematie 43 Toritie 12 Haapaniemenkatu 28
LAPINLAHTI SIILINJÄRVI KUOPIO

Iloisille
ostoksille
Viiviin
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OPTIKOIDEN
NÄÖNTARKASTUKSET
Erkki ja Elisa Julkunen

SILMÄTAUTIEN ERIKOIS-
LÄÄKÄRIN VASTAANOTTO
Lasse Lautamies

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

Avoinna ma-pe 9-17

REALISOINTIKESKUS
Linnansalmentie 15   73100 Lapinlahti

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

www.realisointi1994.suntuubi.com

Meiltä myös takuuhuolletut kodinkoneet!

TULE TUTUSTUMAAN

Uusia pienhuonekaluja.
Käytettyjä hyväkuntoisia huonekaluja

(sohvia,ruokailuryhmiä,tuoleja ym)
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TERVEYDENHUOLLON YHTEYSTIETOJA
Päivystys
Lapinlahden terveyskeskus, Kansantie 10, 73100 Lapinlahti
Varpaisjärven terveysasema, Mäkitie 3, 73200 Varpaisjärvi  
Hätätapaukset 112

Akuuttivastaanotto, puhelinneuvonta ja ajanvaraus, Lapinlahti:
Ma-pe klo 8-18 ja la-su sekä arkipyhinä klo 8-16
Ajanvaraus virka-aikaan ma-pe klo 8-16, p. (017) 2720 411

Puhelinneuvonta ja ajanvaraus, Varpaisjärvi:
Arkisin, ma - to 8.00 - 15.45 ja pe 8.00 - 14.45, p. 040 4883 461

Päivystysvastaanotto
Ma-pe klo 18-08, la-su ja arkipyhinä klo 16-08 KYS:ssä ja Iisalmen sairaalassa (ISA)
KYS p. (017) 174 500, ISA p. (017) 272 2346, omaiskyselyt KYS päivystys p. (017) 173 060

Hammashuolto
Lapinlahden terveyskeskus, Kansantie 10, 73100 Lapinlahti 
Varpaisjärven terveysasema, Mäkitie 3, 73200 Lapinlahti  
Särkypäivystys ja vastaanotot, Lapinlahti:
Ajanvaraus ma-pe 8-16 p. 040 4883 561
Vastaanotot, Varpaisjärvi:
Ajanvaraus ma-pe klo 7.30 - 15.30, p. 040 4883 563
Särkypäivystys viikonloppuisin ja arkipyhinä, Kuopio:
Ajanvaraus klo 8.00 - 9.00, p. (017) 174 020

Eläinlääkintähuolto
Lapinlahden eläinlääkärin vastaanotto p. 017 401 448
Laura Malinen Kunnaneläinlääkäri p. 044 740 1448
Silke Haen Kunnaneläinlääkäri p. 044 740 1449
Kaisa Hartikainen Vastaava eläinlääkäri p. 044 740 1423

Kuopion kaupungin löytöeläinsuoja, Savisaari
Löytöeläinsuoja avoinna päivittäin 8-18  p. 0400 564 662

 

Lapinlahden apteekki 
Palvelemme  
ma - pe 9-18 

   
 

 
 

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

www.lapinlahdenapteekki.fi
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Mikä on Pohjois-Savon
Järjestötietopalvelu?

Pohjois-Savon Järjestötietopalvelu kokoaa tiedon 
järjestöistä ja yleishyödyllisistä yhteisöistä sekä nii-
den toiminnasta yhteen paikkaan, helposti saatavil-
le. Järjestötietopalvelu on täysin maksuton kanava 
järjestöille tiedottamiseen ja esillä oloon.

Mihin Järjestötietopalvelua tarvitaan?

Järjestöjen ja yhdistysten toiminnasta tietoa tarvit-
sevat kansalaiset, järjestöt sekä viranomaiset. Tällä 
hetkellä tieto löytyy erilaisista kanavista, mikä han-
kaloittaa tiedon etsijää ja paljon toimintaa jää näky-
mättömiin. Hakupalvelusta tietoa voi etsiä esimer-
kiksi tietyn kunnan alueelta, teemoittain tai tietylle 
kohderyhmälle tarkoitettua toimintaa.

Miten ja milloin palveluun 
voi ilmoittaa tietoja?

Palvelu julkaistaan verkossa huhtikuussa 2018, jol-
loin palvelua pääsee hyödyntämään kokonaisuu-
dessaan mm. toiminnan ja tapahtumien ilmoitta-
misen osalta. Palveluun voi ilmoittaa yhdistyksen 
perustiedot jo ennen huhtikuuta, jolloin ne näkyvät 
hakupalvelussa sekä kunta- ja teemakohtaisilla si-
vuilla järjestötietopalvelussa palvelun julkaisun yh-
teydessä.
Tammi-toukokuun aikana toimijalomakkeen täyttä-
neiden yhdistysten kesken arvotaan 150 euron ar-
voinen S-ryhmän lahjakortti!

Lisätietoa ja toimijalomakkeen löydät osoitteesta:
www.pssotu.fi/toiminta.html
 
Tai ottamalla yhteyttä:
Henna Ovaskainen, järjestökoordinaattori, Sakke-hanke 
henna.ovaskainen@pssotu.fi, p. 044 243 9000 

Olemme osa toimeksi.fi
-verkkopalvelukokonaisuutta
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Siivoustaika on koko kunnan yhteinen siivousta-
pahtuma. Mukana ovat yksityiset, yhdistykset ja 
yritykset. Perjantaina ja lauantaina yritykset avaavat 
kesäkauden, ja lauantai on koko kansan siivouspäi-
vä. Lauantaina aloitetaan tehtävänjako torilta (La-
pinlahden ja Varpaisjärven) klo 12, ja 14-17 toreilla 
on vapaaehtoisille jaossa virvokkeita, ohjelmaa ja 
siivouskirppis. Kirppikselle on vapaa pääsy, oma 
pöytä mukaan!

Mitä siivotaan?
Omat pihat! Lisäksi lauantaina jaetaan Lapinlahdel-
la alueiksi Asematie vitostieltä Luovalle puulle saak-

ka, ja Linnansalmen tie Lukiolta Teboilille. Varpais-
järveltä siivotaan keskustan aluetta.

Varpaisjärven jäteasema on poikkeuksellisesti 
avoinna lauantaina 26.5. klo 10-12, Lapinlahden jä-
teasema (Jätevedenpuhdistamolla) klo 13-15. Myös 
risujen ja haravointijätteiden vastaanottopaikat 
ovat käytössä.

Haluatko tietää  lisää tai ilmoittaa ryhmäsi mukaan?

Yhteyttä voit ottaa:
matinjaliisanmaisemissa@gmail.com
tai 040-8471589

www.lapinlahdenpilkkijat.fi

Lapinlahden Yrittäjät ry
yrittajat.lapinlahti.net

Lapinlahden Latu
lapinlahdenlatu.sporttisaitti.com

TEKEVÄ-ryhmä
p. 046 6565652 

Tekemistä tekemisen ilosta!

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

Kaskikuusen omakotiyhdistys
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää, ohjata ja kehittää 

pientalovaltaista asumismuotoa ja parantaa asumisviihtyvyyttä.

www.omakotiliitto.fi/kaskikuusenomakotiyhdistys

Omakotiliitto

Varpaisjärven Yrittäjät ry
www.yrittajat.fi/savon-yrittajat/varpaisjarven-yrittajat

Lapinlahden
Juustonystävät ry

www.lapinlahti.fi/Juustonystavat

lapinlahdenliikkujat.sporttisaitti.com

Matin ja Liisan
maisemissa

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

Siivoustaika – nyt on sen aika! 25.5.-26.5.
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Kesä, useimpien mielestä Suomen paras vuodenaika. Se on taas käsillä niin kuin 
Shop&Visit kauppa-ja palvelumuistiokin, nyt entistäkin laajempana. Siinä on edelleen 
lapinlahtelaisten yritysten lisäksi kesätapahtumien mainoksia. Mikäs se kesäpäivään 
paremmin sopisikaan kuin menet ”Esson baariin” aamukahville kuulemaan ja tapaa-
maan tuttuja, siitä paikallisiin kauppoihin ruuat ostamaan tai käydä valmiiseen pöy-
tään ravintolassa. Siitäpä jaksaa iltapäivän olla kampaajalla tai hieronnassa. Saunan jäl-
keen joutaakin lähteä katsomaan paikallista kesäteatteria tai vastaavaan tapahtumaan 
jonka esim. kyläyhdistys tai muu järjestö järjestää.
Miksi mennä merta edemmäs kalaan kun parhaimmat palvelut saa kotikunnastasi. Täl-
läisiä päiviä olisi syytä viettää niin paikallisten kuin lomalaistenkin täällä kunnassamme 
yhä suuremmassa määrin ympäri vuoden. Kuntamme väestö hupenee valitettavas-
ti vuosi vuodelta ja jostakin pitäisi saada eurot korvautumaan paikallisille yrityksille. 
Lähipalveluista ja ruuasta puhutaan paljon mutta parempaan pitää meidän kuluttaji-
en pystyä että saamme pidettyä kunnan eri osissa riittävän palvelutason kuluttajille. 
Käyttämällä mahdollisimman paljon paikallisia palveluita ja kauppaa pidämme rattaat 
pyörimässä kunnassamme. Näin mahdollistamme verotuloin myös kuntalaisten etua 
kunnan järjestämiin palveluihin .
Mutta näitä palveluita tai tapahtumia eivät tiedä paikalliset eikä vieraat jos niitä ei mai-
nosta. Suomalaisille itsensä tai tuotteensa mainostaminen on ollut( edelleen) hanka-
laa. On koettu että ”aika tavaran kaupihtoo” tai ”hyvä kello kauas kuuluu” sanonnat 
riittävät toimijalle. Viimeisen 10 vuoden aikana maailma on muuttunut erityisen pal-
jon, on tullut sosiaalisen median kautta paljon  uusia tapoja olla esillä tai mainostaa 
tapahtumia ja tuotteita. Myös ns. printtimedia on myös pitänyt pintansa yllättävän 
hyvin.  Jos itse/yritys ei ole tunnettu edes omassa kunnassa niin kuka sitten tietää kau-
empana. Tämä Shop&Visit muistio on oiva tapa pitää yrityksesi ihmisten tiedossa sillä 
sen levikki on yli 4000 kpl. Mainostaminen on vähän sama asia kuin pimeässä liikkumi-
nen ilman valoja tai heijastimia”jos et näy et ole olemassa”.

Oikein Hyvää Kesää kaikille ja näkyillään.

Markku Ukkonen
Varpaisjärven Yrittäjät

Kesätervehdys
Va

rp
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sj
är

vi
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VARPAISJÄRVEN
38. MAALAISMARKKINAT

la 21.7. klo 9.00-16.00

Pääsyliput 10 € aikuiset, 5 € lapset (-16v.), alle kouluikäiset ilmaiseksi.
Kaikkien pääsylipun lunasteneiden kesken arvotaan n. 100 € arvoinen tuotekori. 
Toripaikkatiedustelut: Lauri Nykänen p. 0400 957 538, lauri.k.nykanen@gmail.com
Järj. LC Varpaisjärvi

OHJELMA
9:00 markkinaportit avautuvat
9:45 R.Kone & Tositarkoitus
10:30 Lc-presidentin Arto Väisäsen 

markkinoiden avaus 
10:45 Mimi ja Kuku Lapsille, päälava
11:15 Souvarit
12:00 Perinteinen puolenpäivän pakina:
 Suomen yrittäjien tj Mikael Pentikäinen
12:30 Souvarit
13:15 Mimi ja Kuku, auditorio
13:15 R.Kone & Tositarkoitus,  päälava
14:00 Souvarit
14:30 Lc-kilpailujen palkintojen jako ja 

tuotekorin arvonta
14:45 R.Kone & Tositarkoitus
15:30 Palkintojen arvonta

LADYKAHVIOSSAkahvia muurinpohjalettujavirvokkeita makkaraa
SAVOTTAKAHVIOSSAnuotiokahvianisuamuurinpohjalettuja

LAPSILLE
ongintaa ja pomppulinna

järj. partiolaiset Sutelan Hukat
 pieneläinpiha ratsastusta

KILPAILUJA
laserammuntaa jääkiekkofaneille jäkisaiheinen kilpailu (arvotaan KalPa-pelaajan maila nimmareineen)arvaa veneessä uivien kalojen yhteispaino ym. ym.

Torimyyjiä

eri puolilta
Suomea

Perinnepihan teemana palo- ja
pelastustoimi sekä sen historiaa

TERVETULOA!

Jalalla koreasti Souvareiden tahtiin!

Tyylikkäät asut
TUULIKSESTA!

Aikuiselle naiselle
myös isoja kokoja 42-56

Meiltä löydät naisten 
ja miesten vaatteet, 

kengät, laukut, korut, 
huivit, kodintekstiilit, 
lelut, lahjatavarat ja 

paljon muuta!

Löytörekistä
tuotteita alle

puoleen hintaan!

Tervetuloa
palvelevaan ja
monipuoliseen
liikkeeseemme!

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

Palvelutiskistämme
monipuoliset

herkut kesäpöytään!
Meiltä löydät kalat, lihat, leivät ja

leivonnaiset, viemisiä ja muita
herkkuja unohtamatta.

Myös tilauksesta.

Palvelemme kesä- ja heinäkuussa:
ma-ti 9-14, ke-pe 9-17, la 9-14

Palvelutiski, kahvio,
paistopiste, lahjatavarat

www.apajasta.fi

Kauppatie 19, Varpaisjärvi
puh. 040-148 9208

Varpaisjärvi
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AR-AUTOPALVELU
TEOLLISUUSTIE 1 BERLIINI,VARPAISJÄRVI, PUH. 0400 966 194

MYYMÄLÄSTÄMME:
• Autotarvikkeet
• Varaosat
• Teboil-voiteluaineet
• Forte-moottorin puhdistusaineet
• Rengas- ja vannemyynti
• Solifer-mopot, -skootterit ja
 -polkupyörät
• AL-KO -lumilingot

KORJAAMOSTAMME:
• Määräaikaishuollot
 kaikkiin merkkeihin
• OBD-diagnostiikka
• Pakokaasutestaukset
• 4-Pyöräsuuntaukset
 3D-laser-suuntauslaite
• Hitsaus-/ruostekorjaukset
• Rengasasennukset 22” asti
• Ilmastoinnin täyttöhuollot
• Forte-moottorin sisäpuhdistukset
• Huolto ja korjaukset myös:
 - matkailuautot
 - suuret pakettiautot

AR-AUTOPALVELU.COM
Muista seurata meitä myös facebookissa

Tule koeajamaan juuri saapuneet

Solifer Senioriskootterit.
Koeajo voidaan järjestää myös kotonasi.

Pirauta niin sovimme ajankohdasta!

HUOM! Meillä voit maksaa kätevästi myös Fixus-laskulla. Maksuaikaa jopa 24 kk

Meiltä saat aina
asiantuntevan

palvelun ja kahvit
talon piikkiin!

ILMAINEN
HUOLLON

SIJAISAUTO

AUTON
KÄSINPESU

LIUOTTIMELLA JA
VAHASHAMPOOLLA

25,-

KYSY
EDULLINEN
RENGAS-
TARJOUS!

Va
rp
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JONSAN SAHA OY
● Puun sahausta ● Höyläykset

● Sahatavaran myynti
 ● Hirsien höyläys ja loveus
 ● Hirsiaitat, -saunat, mökit

KYSY TARJOUSTA!
Markku Ukkonen 040 706 4808

LIIKENNE VÄÄNÄNEN KY

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

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

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

PESULAPESULA
VarpaisjärvenVarpaisjärvenVarpaisjärven

y

• Kodintekstiilit, matot ym.
•  myös kangaspäällysteiset 

huonekalut

OTA YHTEYTTÄ!
p. 040 5071 658

Tallisentie 1, Varpaisjärvi

Keräyspiste Lapinlahdella:
KukkaMeklin, Asematie 6

Avoinna Ma –To 6–13, Pe 6–12

www.varpaisjarvenpesula.fi

 isännöinti  ruohonleikkaus
 kaikki aputyöt

VARPAISJÄRVEN TÄHTISIIVOUS OY
Kiinteistöhuolto - Siivouspalvelut koko Lapinlahden alueella

”Kesällä ja talvella on ilo palvella” 

* Erilaiset siivoukset
* Pienkaivinkonetyöt
* Sakokaivojen tyhjennys

Yhteyshenkilöt:
Seppo p. 050 051 0141
Ulla p. 050 342 2619
perusseppo@luukku.com

Kotipalvelun
tukipalvelut alv 0 %
* Siivoukset
* Pihatyöt
* Korjaukset ja kunnostukset
* Ulkoiluapu
* Kauppa- ja asiointipalvelut
* Polttopuut ym.

Varpaisjärvi
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Kesän 2018  Shop&Visit esitteen sivuille on piiloitettu höyryveturin-
kuvat. Etsi  esitteestä  montako  veturia löysit.  Vastanneiden  kesken 
arvomme  100€  lahjakortin.  Voittaja  voi  valita  viiteet  esitteessä 
mukana  olevaan  yritykseen,  johon  hän  haluaa  käyttää  lahjakortin.
Voittajalle   ilmoitetaan   henkilökohtaisesti.   Arvonta   suoritetaan 
Elokuun alussa.  Arvontalipun palautuslaatikot löytyvät Lapinlahden  kylältä Kipa kirjakau-
pasta sekä Kello, kulta, kehys Jyrkkäsestä.  Varpaisjärvellä st1 sekä Herkku Apajasta.
Arvontalipun voi myös postittaa osoitteeseen Markkinointivartti, Haapalaisentie 6,
73100 Lapinlahti.  Palauttaminen  onnistuu  myös  s.postilla  osoitteeseen  
kaarina@markkinointivartti.fi, laita s.postiin veturien  määrä ja yhteystietosi.

Nimi:  __________________________________________________

Osoite:  __________________________________________________

S.posti:  __________________________________________________

Puh:  __________________________________________________

Veturien määrä:  ____________________________________________

 Arvontalippu

Julkaisija:
Markkinointivartti Ky
Osoite: Haapalaisentie 6, 73100 LAPINLAHTI

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

Toimittaja:
Marja-Leena Lempinen

Ilmoitusvalmistus:
Kirjapaino Arsmat Oy
Tuomo Lappeteläinen 0400 131 941
tuomo.lappetelainen@arsmat.fi

Painosmäärä:
4000 kpl

Jakelu:
Liikkeet ja muut toimipisteet Ylä-Savon alueella

YHTEISTYÖSSÄ LAPINLAHDEN KUNTA, LAPIN-
LAHDEN JA VARPAISJÄRVEN YRITTÄJÄJÄRJESTÖT 
SEKÄ PAIKKAKUNNAN YRITTÄJÄT JA YHDISTYS-
TOIMIJAT

Varpaisjärvellä
sijaitseva

Ruokaravintola
A-oikeuksin

Avoinna:

Maanantaina 9-21
Tiistai 9-16
Keskiviikko 9-21
Torstai 9-23
Perjantai 9-02
Lauantai 12-02
Sunnuntai 12-21

P. 045 2602024

Kauppatie 21
VARPAISJÄRVI
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Muistiinpanoja:
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ItäMaito
Tehtaanmyymälä

Tutustumistarjoukset  voimassa 31.7.2018 saakka tai niin kauan kuin tuotteita riittää.

 Tällä kupongilla  1 ltk/ kuponki 31.7.2018 saakka tai niin 
kauan kuin tavaraa riittää.

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

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

Meiltä paikallista Hunajalähteen laatuhunajaa 
– myös uutuusmaku salmiakki-hunaja

Linnansalmentie

Asem
atieTehtaantie

~800 m

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

Sitrusleivos 
1 kg / 18 palaa

1000
/ltk

1750
/kpl

(2,78 €/kg)

(17,50 €/kg)

Valikoimissamme mm.
elintarvikkeet, pesuaineet,

suojaimet, lemmikkieläinten ruoat, 
maataloustarvikkeet, poltto- ja voiteluaineet  

– ja paljon muuta.

Joko olet maistanut 
Valion pirteät kotimaiset 

uutuusjäätelöt?

Uutuus:
Valion smoothiet
mökille mukaan - 

tetra säilyy 
myös 

huoneen-
lämmössä


