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Joulupolku 2019 kutsuu seikkailuun jälleen!
Kartan löydät esitteestä!
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Arvomme 100 euron lahjakortin
ja tuotepalkintoja.

Arvontakupongin löydät esitteen sivulta 24
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Osallistu arvontaan ja löydä esitteen sivuille piilotetut veturit.
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Miksi Matin ja Liisan maisemissa ry on olemassa?
-Yhdessä voimme tehdä enemmän!
Kaikki lähti liikkeelle ”Esson baari” henkisistä kokoontumisista Matin ja Liisan Asemalla. Mukana kokoontumissa oli yrittäjiä, yksityishenkilöitä, yhdistysten ja kunnan edustajia. Keskustelupiirin puheenaiheena olivat: Lapinlahden kunnan, yhdistysten ja yrittäjien laajempi yhteistyö.
Lopulta, noin puolentoistavuoden kokoontumisten jälkeen joukko eri yhdistysten ja muutaman
yrittäjän toimesta järjestäydyimme Matin ja Liisan Maisemissa ry:ksi (27.3.2018). Yhdistyksen
keskeisenä toimintaperiaate on: ”Yhdessä voimme tehdä enemmän”.
MLM ry:n tarkoituksena on myös vaikuttaa siihen, että Viitostietä Lapinlahden ohiajavia autoilijoita saataisiin pysähtymään Lapinlahdella Matin ja Liisan Aseman lisäksi myös keskustassa ja
tutustumaan Lapinlahden kulttuurinähtävyyksiin, kuten: Taidemuseo Emiliin, Väärnin Pappilaan, Väisälänmäkeen sekä tekemään ostoksia keskustan kaupoissa. Matkailijoiden pysähtymiseen Lapinlahdelle tarvitaan yhteistoimintaa.
MLM ry:n näkyvämpiä saavutuksia ovat olleet 2018 toukokuussa toteutettu Siivoustaika, joka
toteutettiin Lapinlahden ja Varpaisjärven keskustaajamissa. Toinen isompi tapahtuma oli Lapinlahden Joulunavauksen koordinointi yhteistyössä muiden järjestäjien kanssa.
MLM ry:n keskusteluillat jatkuvat kerran kuukaudessa eri paikoissa, liittymällä Matin ja Liisan Maisemissa Facebook -ryhmään saat tietoa näistä kokoontumista. Järjestämme ensivuoden tammikuussa Lapinlahden kunnan kanssa Järjestöillan, joka on avoin kaikille Lapinlahden
Varpaisjärven yhdistyksille ja yrittäjille (tietoa Järj.-illasta myöh.).
MLM ry:n 16.5.2019 valittu hallitus: pj. Teuvo Tikkanen, vpj. Jouni Majala, siht. Toni Rönkkö.
Muut jäsenet: Päivi Lähdenmäki, Jaana Hämäläinen ja Pauli Smolander. Varajäsenet: Jenna
Karppinen ja Sami Taimela.
MLM ry on jälleen mukana järjestämässä Lapinlahden Joulunavausta
Mukana ovat myös: Lapinlahden kunta, Lapinlahden Yrittäjät ry, Lapinlahden, LC-Klubi,
LC-Viertäjät (puurotarjoilu), Lapinlahden 4 H (joulupukki), Lapinlahden Riistanhoitoyhdistys
järjestää Hirvenlihahuutokaupan Sotaveteraanien hyväksi.
Horsmamäen hirviseurue lahjoittaa lihat.
Torilla on samaan aikaan Reko-jakelu.

Hyvän joulun toivotuksin!
Teuvo Tikkanen
Tietoa MLM ry:n toiminnasta saat
Matin ja Liisan maisemissa Facebook -ryhmästä:
pj. Teuvo Tikkaselta, puh. 040 550 8578
siht. Toni Rönköltä, puh. 045 648 0360
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Tervetuloa Lapinlahdelle
Lapinlahti tunnetaan mm. yleisurheilun GP-kisoista, Maalaismarkkinoista, Taidemuseo Eemilistä ja Valion tehtaasta. Kuntamme tunnetaan myös luotettavana ja aktiivisena yhteistyökumppanina. Lapinlahtelaiset kannustavat toisiaan omatoimisuuteen sekä yhdessä tekemiseen ja meillä nähdään tulevaisuus valoisana.
Meillä on turvallinen ja viihtyisä asuinympäristö koko kunnan alueella, on mahdollisuus
asua asemakaava-alueella tai väljästi maaseudun rauhassa. Palvelut ovat saavutettavissa kaikissa asumisen vaihtoehdoissa. Hyvät liikenneyhteydet mahdollistavat työssäkäynnin lähestulkoon koko Pohjois-Savon alueella. Kuntamme alueen työpaikat jakautuvat monelle eri
sektorille. Yrityksemme tarjoavat työpaikkoja mm. elintarvike-, puunjalostus- ja metalliteollisuudessa, maa- ja metsätaloudessa, kone- ja rakennussuunnittelussa sekä palvelualoilla.
Nyt ja lähivuosina Lapinlahdella panostetaan voimakkaasti mm. lasten ja nuorten palveluihin, kun Valio-Areenan kupeessa sijaitseva Matin ja Liisan koulukeskus uudistetaan perusteellisesti. Tähän uudistustyöhön kunta käyttää seuraavan viiden vuoden aikana noin 20
miljoonaa euroa. Tällä hetkellä koulukeskukseen on rakenteilla uusi alakoulu, joka valmistuu
vuoden 2020 loppuun mennessä. Alakoulun valmistumisen jälkeen uudistetaan myös yläkoulurakennukset ja liikuntatilat. Näillä investoinneilla Lapinlahden kunta haluaa turvata
ajanmukaisen, terveellisen ja liikunnallisilta puitteiltaan ainutlaatuisen oppimisympäristön
nuorisollemme pitkälle tulevaisuuteen.
Lapinlahdella riittää mielekästä tekemistä myös vapaa-ajalla monenlaisten harrastusten parissa. Liikuntapaikkamme ovat ensiluokkaiset, yhdistys- ja seuratoiminta on aktiivista ja
kulttuuritarjontaa on monipuolisesti. Myös Kaskikuusen kansalaisopisto tarjoaa matalan
kynnyksen mahdollisuuden tutustua moneen mukavaan ja hauskaan toimintaan kutsuen
mukaansa lapsia, nuoria, aikuisia ja vanhuksia.
Jos Sinulla, Perheelläsi tai Yritykselläsi on haussa elinympäristö, jossa on moni asia kohdallaan, pidä Lapinlahti mielessä.
Janne Airaksinen
kunnanjohtaja

3

19
0
2
u
l
u
o
J
Onnellista joulun aikaa
Joulu on onnen ja ilon juhla, joka saa monen mielen herkistymään. Meillä Lapinlahdella joulun
lähestyminen näkyy mm. yhdistysten yhdessä järjestämän joulunavauspäivän merkeissä. Tänä
vuonna joulunavaus pidetään 30.11.2019. Tapahtuma noudattelee hyvin pitkälti vanhaa kaavaa,
mutta jotain uuttakin on luvassa.
Joulun avauksen järjestelyissä on tänä vuonna korostunut eri yhdistysten halu tehdä yhdessä hyvää Lapinlahtelaisten iloksi.
Joulu saa monet meistä myös ostamaan enemmän. Haluamme antaa lahjoja ja tuottaa hyvää mieltä. Olisi hienoa, jos Lapinlahtelaiset tänä vuonna kiinnittäisivät huomiota siihen, mikä vaikutus
jokaisen meidän ostoskäyttäytymisellämme on oman kylämme tulevaisuuteen. Saattaa vaikuttaa
mitättömältä, jos yhden lahjan ostaa naapurikunnasta, mutta näin se ei suinkaan ole. Jokaisella
omaan kuntaan jätetyllä eurolla on merkitystä. Nyt vain ostohousut jalkaa ja omalle kylälle shoppailemaan.
Lapinlahti on monen muun kunnan tavoin taistellut taloudellisten haasteiden parissa. Meillä on
asiat kuitenkin paremmin kuin monessa muussa kunnassa. Meillä on ihan lohdulliset tulevaisuuden näkymät, joten olkaamme positiivisella mielellä.
Mukavaa joulun odotusta kaikille ja olkaa ylpeitä siitä, että olette Lapinlahtelaisia.
Lapinlahti on hyvä paikka asua ja yrittää.
Tiina Tanskanen
Lapinlahden Yrittäjät, pj

Lapinlahti

yrittajat.lapinlahti.net

Lapinlahti

Yläsavolainen
Yläsavolainen

Varpaisjärvi

4

Matin ja Liisan
maisemissa ry
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Lapinlahden Latu
www.lapinlahdenlatu.sporttisaitti.com

www.lapinlahdenliikkujat.sporttisaitti.com

TEKEVÄ-ryhmä
p. 046 575 7067
Tekemistä tekemisen ilosta!

www.juustojaviinijuhlat.fi

LAPINLAHDEN
4H-YHDISTYS

Lapinlahti

Lapinlahden Yrittäjät ry

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

yrittajat.lapinlahti.net

Varpaisjärvi

Varpaisjärven Yrittäjät ry

lapinlahdenpilkkijat.fi

yrittajat.fi/savon-yrittajat/varpaisjarven-yrittajat

Julkaisija:
Markkinointivartti Ky

Toimittaja:
Marja-Leena Lempinen

Painosmäärä: 3500 kpl

Ilmoitusmyynti:
Kaarina Julkunen, 050 5725 996
kaarina@markkinointivartti.fi
Kansikuva: Arkkitehtuuri- ja
ympäristökulttuurikoulu Lastu arkisto

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

Jakelu:Kotitaloudet Lapinlahti ja
Varpaisjärven taajamat sekä liikkeet ja
muut toimipisteet Ylä-Savon alueella.
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Yhteistyössä: Lapinlahden kunta,
Lapinlahden ja Varpaisjärven yrittäjäjärjestöt sekä paikkakunnan yrittäjät
ja yhdistystoimijat.
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Joulutervehdys
Taas on aika kirjoitella tervehdystä Shop&Visit Joulu 2019 -julkaisuun. Teemahan on, että lahjat
pukinkonttiin ja palvelut löytyvät lähempää kuin arvaatkaan eli omalta kirkonkylältä tai kyliltä.
Käyttämällä lähipalveluita varmistat, että palvelut on saatavilla läheltä myöhemminkin. Meilläkin on täällä upeita erikoisliikkeitä ja palveluita, joiden ei soisi kuihtuvan pois siksi että omat
kyläläiset eivät niitä käytä. Varpaisjärven torille jos ensi vuonna saisi esiintymislavan tehtyä olisi
sen käyttöastetta helppo nostaa nykyisestä ja virkistää kylänraittia ympäri vuoden.
Siihen pyrimme Varpaisjärven Yrittäjissä osaltamme, kun lauantaina 30.11 klo 11-13 järjestämme Joulunavauksen nyt toista kertaa. Se on koko perheen tapahtuma jossa, mm. tarjoamme
joulupuuroa ja mantelin löytänyt palkitaan joulukinkulla. Partiolaiset keittävät jälkiruuaksi nokipannukahvit. On kinkkuarpajaiset ja torimyyjiä. Tietenkin paikalle saapuu Joulupukki ihka oikeitten porojen kanssa. Porojen vetämä rekiajelu kyyditsee lapsia ja aikuisiakin tapahtuman ajan
ilmaiseksi. Uutena asiana kerätään joululahjoja paikallisille perheille. Lahoja voi tuoda torille.
Niiden on oltava uusia/vähän käytettyjä, joita kehtaa joululahjaksi toiselle antaa.
Torilla tavataan myös Uudenvuodenaattona 31.12 klo 19 jolloin Varpaisjärven Yrittäjät järjestävää perinteisen ilotulituksen.
Hyvää Joulunajan odotutusta.
Markku Ukkonen
Varpaisjärven Yrittäjät pj.

Joulunavaus Varpaisjärven torilla
Lauantaina 30.11 klo 11-13
Koko perheen tapahtuma, jossa tarjoilemme
joulupuuroa, kinkkuarpajaiset, rekiajelua poroilla
ja tietysti Joulupukki tulee paikanpäälle.
Yrityksiä esittelemässä/myymässä tuotteitaan.

Torilla tavataan myös Uudenvuodenaattona 31.12 klo 19 jolloin
Varpaisjärven Yrittäjät järjestää jo perinteisen ilotulituksen.
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Tervetuloa Lapinlahden

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

SEDICIISQUO EOSA

LIS ADITI UT

Qui distisque sim quis sintem il intem faccus doloreceprem dolenia volorempore vent ommod quam is
solorer speditassum id molorem olorem quaspient
faccustrum que ipsa cus acius, nimus quid quiasitioSEDICIISQUO EOSA
res est, untibuscit il ipiet aut officim olorerepe illisciis
Qui distisque sim quis sintem il intem faccus doloredel ministo blabo. Acea quae dis aut modigendi non
ceprem dolenia volorempore vent ommod quam is
reiur, quistium earitat vollitis min reium rem quisque
solorer speditassum id molorem olorem quaspient
Acea quae dis aut modigendi non reiur, quistium eafaccustrum que ipsa cus acius, nimus quid quiasitioritat vollitis min reium rem quisque quistium earitat
res est, untibuscit il ipiet aut officim olorerepe illisciis
vollitis min reium rem quisque
del ministo blabo. Acea quae dis aut modigendi non
reiur, quistium earitat vollitis min reium rem quisque
Acea quae dis aut modigendi non reiur, quistium earitat vollitis min reium rem quisque quistium earitat
vollitis min reium rem quisque

Elit volest, id quiatur ibeatur, sunti dit apitibus eum
in nimaximus rem vent. Cum fuga. Nam, natiuscium
ea voloreperis diorehe nectur, intiae non perio tet
Lremquam
I S A Dadisitatus,
I T I U T corio con nusdaernata sitata
adi con experibus cum is et acestiusti od maio enis
Elit volest, id quiatur ibeatur, sunti dit apitibus eum
rest, officiis aut elique plis et excesti sintium evel
in nimaximus rem vent. Cum fuga. Nam, natiuscium
ipsamusam reium. Acea quae dis aut modigendi non
ea voloreperis diorehe nectur, intiae non perio tet
reiur, quistium earitat vollitis min reium rem quisque
remquam adisitatus, corio con nusdaernata sitata
quistium earitat vollitis min reium rem quisque
adi con experibus cum is et acestiusti od maio enis
254 x 150 mm (1/2 sivua).
rest, officiis aut elique plis et excesti sintium evel
ipsamusam reium. Acea quae dis aut modigendi non
reiur, quistium earitat vollitis min reium rem quisque
quistium earitat vollitis min reium rem quisque
254 x 150 mm (1/2 sivua).
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kulttuuri- ja liikuntapitäjään!
Hyvä paikka elää ja yrittää!

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

www.lapinlahti.ﬁ
Lapinlahden kunta Asematie 4, 73100 Lapinlahti | lapinlahti.fi | kirjaamo@lapinlahti.fi | Y-tunnus 0172127-2
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Hyvää Joulua
Kiitos asiakkaille ja yhteistyökumppaneille kuluneesta vuodesta.

Joulu tulee!
Anna Alinan auttaa!
Voit itse nauttia levänneenä joulusta, kun Alina
hoitaa valmistelut. Siivoukset, leipominen,
ruuanlaitto, asiointiapu… Joulun tuntu ja
tuoksu helposti kotiin!
Muista myös lahjakortti! (voimassa 6 kk)
Alina Iisalmi
044 455 6490
minna.partti@alinahoivatiimi.fi
www.alinahoivatiimi.fi

FYSIOPALVELU
SATU KUUTSA

Toivotamme asiakkaillemme
Rauhallista Joulua ja
Hyvää Uutta Vuotta!

Fysioterapia • Hieronta

040 822 0811

Linnansalmentie 26, 73100 Lapinlahti
Ajanvaraus myös verkossa
https://nettiaika.fi/FysiopalveluSatuKuutsa

Viivin
verkkokauppa

www.iloinenviivi.fi

Koivuseläntie 49, 73100 LAPINLAHTI
Jukka Paldanius 0400 576 933
LEIKKAA TALTEEN

Iloisille

NUOHOUSPALVELU
TEEMU VÄÄNÄNEN

ostoksille

Viiviin

Varpaisjärvi • Lapinlahti
Asematie 43
LAPINLAHTI

Toritie 12
SIILINJÄRVI

P. 045 170 2220

Haapaniemenkatu 28
KUOPIO

LEIKKAA TALTEEN
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Onnellista

Uutta Vuotta 2020
Kiitos asiakkaille ja yhteistyökumppaneille kuluneesta vuodesta.

Hyvää joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta

Kiitos asiakkaille ja yhteistyökumppaneille

Ikkuna- ja

TAKSI

oviasennus

HEIDE

Mikkonen Minna ja Jukka

0400-374 735

Mika Heide

Lapinlahti

040 912 9291
mikaheide@hotmail.com

• Tila-auto 1+6 • Pyörätuoli • Paarikuljetukset

Lapinlahden Tili Oy

Kiitos asiakkaille ja
yhteistyökumpaneille
kuluneesta vuodesta.

Rauhallista joulua ja
menestyksekästä vuotta 2020

Rauhallista Joulua ja
hyvää uutta vuotta 2020

www.lapinlahdentili.fi

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

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

Kiitos asiakkaille kuluneesta vuodesta.

Hyvää Joulua ja
onnellista tulevaa
vuotta.
Risto, Aku, Maritta ja Jukka

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

LIIKENNE VÄÄNÄNEN KY
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Hyvää
Joulua

Kiitos asiakkaille ja yhteistyökumppaneille kuluneesta vuodesta.

Avoinna: Ma-pe 8-17, La 9-14
Su suljettu
Asematie 83, 73100 Lapinlahti
Puh. (017) 733500
ILMAISJAKELU: Iisalmi, Lapinlahti
(sis. Varpaisjärvi), Kiuruvesi,
Sonkajärvi, Pielavesi, Vieremä,
Keitele, Pyhäjärvi, Pyhäntä,
Haapajärvi, Pihtipudas, Reisjärvi, Maaninka, Pulkkila ja
Piippola

VP Rissanen

52 000 kpl

Veli Pekka
p. 0400 175 400
Varpaisjärvi • 1+6 • Pyörätuoli ja paarikuljetukset
Keittiöt, kylpyhuoneet, säilytystilat,
suunnittelu, asennus ja remontointi.

Aidosti paikallinen.

KAUTTAMME KAIKKI AUTOSI
HUOLTOPALVELUT

KAIKKI MERKIT

lain�

• Huollot • Korjaukset • Koulutetut asiantuntijat
• Ajanmukaiset testilaitteet • Korkealaatuiset varaosat
• Ilmastointilaitehuolto • Huollon sijaisauto

lain�
lain�
lain�
lain�
lain�

PIETIKÄISEN KORJAAMO OY

KEITTIÖT

Saarisentie 108, 73200 Varpaisjärvi
Puh. 044www.lainekeittiot.fi
243 1255, 045 121 5303
myynti@lainekeittiot.ﬁ

Linnunsalmentie 4, 73100 Lapinlahti

Puh. 017 731 023, 040 356 3440
www.pietikaisenkorjaamo.fi
KEITTIÖT
KEITTIÖT
KEITTIÖT

KEITTIÖT
KEITTIÖT

10 www.lainekeittiot.fi
www.lainekeittiot.fi www.lainekeittiot.fi
www.lainekeittiot.fi
www.lainekeittiot.fi
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KAKKUVERSTAS
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Joulua

Johanna Ruotsalainen

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

Suolaisia ja makeita herkkuja
arjen ja juhlan kahvihetkiin.

Toivotamme asiakkaillemme
Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta!
www.uniikkikakkuverstas.fi • johannaruotsalainen@netti.fi

Jalkojenhoito

LariKin

Parketin ja Laminaatin asennus • Huoltolakkaukset
• Parketti ja puulattioiden hionta, sävytys ja lakkaus
• Ikkuna- ja oviasennukset saneeraus ja uudiskohteisiin

Juustolantie 5 as 1, Lapinlahti
Lapinlahdentie 1, Varpaisjärvi

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

050 918 5254 Lahjakortit

www.parkettila.fi

Kaikkea kivaa kotiin ja lahjaksi

Tarjoaa rentouttavaa ja tehokasta
hierontaa asiakaslähtöisesti.
Joulukuun ajan
lahjakortit 5% alennuksella!
•
•
•
•

Heini Lappalainen

Linnnansalmentie 12-14
73100 Lapinlahti
044 970 0556
heininhieronta@gmail.com

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

Tule
tutustumaan
tarjontaan!

REALISOINTIKESKUS

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

www.ritvaorvokki.simplesite.com
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Appelsiini kardemummaglögi
6

6 annosta

1 tl kardemummansiemeniä
kahden pestyn appelsiinin mehu
1 dl sokeria
1 pullo puolikuivaa valkoviiniä
koristeeksi: karambolan viipaleita

Murskaa kardemumman siemenet huhmaressa karkeaksi rouheeksi.
Kuori appelsiinit perunankuorimaveitsellä.
Laita appelsiininkuoret, kardemumma, sokeri ja 1 dl viiniä kattilaan.
Kuumenna ja anna kiehua kunnes neste on sakeaa, noin 5 minuuttia.
Laita viileään ja peitä foliolla. Anna seistä ja maustua seuraavaan päivään.
Siivilöi appelsiininkuoret ja kardemumman siemenet.
Lisää loppu viini ja lämmitä varovasti ilman, että glögi kiehuu.

7

Lapinlahden
Helluntaiseurakunta Tv.
Hyvää Joulua ja
Siunattua v. 2020

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

www.lapinlahdenautomaalaus.com
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Tarjoamme pesulapalveluita yrityksille,
yhdistyksille ja yksityisille koko Savon alueella.
•Kodintekstiilit, matot ym.
• Myös kangaspäällysteiset huonekalut

Varpaisjärven

PESULA

KAIKILLE LVI-RATKAISUT SAMASTA PAIKASTA
LAPINLAHTI
KAIKILLE LVI-RATKAISUT
SAMASTA PAIKASTA
KAIKILLE LVI-RATKAISUT SAMASTA PAIKASTA

y

LAPINLAHTI
Linnansalmentie
8, puh. (017) 733 344
LAPINLAHTI
Linnansalmentie 8, puh. (017) 733 344

Tallisentie 1, 73200 Varpaisjärvi
Avoinna varmimmin ma-to klo 6-13 ja pe klo 6-12
p. 040 507 1658 • puhdasta@varpaisjarvenpesula.fi

Linnansalmentie 8, puh. (017) 733 344

KUOPIO
Tehdaskatu
Puh.
279 8888
Tehdaskatu24,
24, Puh.
(017)(017)
279 8888
www.savonlvitalo.fi
KUOPIO
Tehdaskatu 24,KUOPIO
Puh. (017) 279 8888

Keräyspiste Lapinlahdella:KukkaMeklin, Asematie6

www.varpaisjarvenpesula.fi
Varpaisjärven

PESULA

www.savonlvitalo.fi

www.savonlvitalo.fi
y
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Jkartan
Voit irrottaa

Joulupolku
2019
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Joulupolku avataan 1.12.
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Joulupolku Lapinlahdella
Joulupolun tavoitteena on kannustaa liikkumaan ja tehdä tutuksi paikallisia
toimijoita. Polun varrelta löydät joulusomistettuja ikkunoita, lasten teoksia
ja muuta joulutunnelmaa. Polulta on mahdollisuus pujahtaa tonttuhommiin,
vaikka tutustumaan paikallisten yrittäjien ja yhteisöjen tarjontaan. Joulupostilaatikosta löydät heijastimen pimeän ajan turvalliseen liikkumiseen.

1. OP Ylä-Savo
Hietaniemen perhehoito ja hevospalvelu
Jokiniemen matkailu
2. Hoitola Säihke
3. Fysiopalvelu Satu Kuutsa
4. Lapinlahden Valokuvaamo
5. Lapinlahden kirjakauppa KIPA
6. Parturi-Kampaamo Anu Pietikäinen
Kauneushuone Taika
Heinin hieronta
7. K-Market Ruokamestari
8. Kampaamo Ponihäntä
9. Jyrkkänen Kello & Kulta
10. Helmisoppi
11. Parturi-Kampaamo Hius-Studio
12. Lapinlahden Apteekki
13. Vaatemaailma
14. Lapinlahden tori
15. Realisointikeskus Jussi Venäläinen
16. Lapinlahden pääkirjasto
17. Hierontapalvelu Gentle Touch
18. Lapinlahden seurakunta, lapsityö
19. Lapinlahden seurakunta
20. Lapinlahden seurakunta, Ystäväntupa
21. Luova Puu Ateljee-Galleria Cafe
22. S-market Lapinlahti
23. Säästöpankki Optia
24. Lapinlahden kunnantalo
25. Lapinlahden 4H-yhdistys
26. Kukkakauppa Meklin
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27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

Hieroja Minna Turunen
Kauneus- ja jalkahoitola Ruususen aika
Gospelkahvila / Lapinlahden helluntaiseurakunta
Kukkakauppa ja Hautauspalvelu Kinnunen
Aseman Wanha Makasiini
tiny house
Parturiauto Sari (Postikuja 9 as 5)
Lapinlahden Käsityökeskus
Hieroja Anne Korhonen
Lapinlahden Työttömien Tuki, kirppis
Pyöris Pyöräilyn Ystävät
Jussinpihan päiväkeskus
Lapinlahden seurakunta, Väärni, nuorisotyö
Vapaaehtoiskeskus Hoijakka
Taidemuseo Eemil
Arkkitehtuuri- ja ympäristökulttuurikoulu Lastu
Toky ry
Lapinlahden Koneistus
Lapinlahden Sähköpalvelu
Micare Line
Ylämarjala
K-Rauta Lapinlahti
Peltityö Sutinen
Anjan Pihaputiikki
Teollisuuslinkki
Iloinen Viivi
Matin ja Liisan Asema
Joulupostilaatikko
Jouluvalot Viitostien varrella
Hantan Hiushuone
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1. OP Pohjois-Savo
2. Parturi-Kampaamo Tukkakammari Anna Hölttä
Fysioterapia Mirja Katainen
3. Ullan kirppari
4. Entinen kunnanvirasto, Varpaisjärven eskarit
5. St 1
6. Jouluvalot
7. Puun Lait Oy
8. Varpaisjärven Pesula Oy
9. Varpaisjärven Apteekki
10. Käsityönystävät ry
11. Kauppahuone Nissinen Ky

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Varsankellon päiväkoti
Asuste- ja Lahjaliike Tuulis
Pisara
S-Market
HerkkuApaja Oy
Varpaisjärven seurakunta
Tekstiilikierrättäjät / Sarkakonttori
Mirka Pukine
19. Joulupostilaatikko
20. Arnet
21. Varpaisjärven lähikirjasto
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Joulumyyjäiset
la 30.11. klo 11-14

Joulupolku
2019

Tuoretta kahvia ja pullaa

Tervetuloa!

Avoinna: ma-la klo 11-15 la 11-14

Lapinlahden Helluntaiseurakunta

5
3
2

4
14

11
10

Jussinpihassa
Torstaina joulukuun 5. klo 12:00
HoivaSavon jouluinen kahvitilaisuus.

1
15
16
17
18
19

20

Toiminnan esittelyä
Yhteislaulua
Tervetuloa seniorit, omaishoitajat
ja vanhusten asioista kiinnostuneet.
Kiireetöntä kotihoitoa, maalle ja kaupunkiin!

Kodinhoito ja kunnossapito
21
Asiointi-, kuljetus- ja saattajapalvelu
Siivous ja pyykkihuolto
Turvapuhelinpalvelut
Terveyspalvelut

Lapinlahti • Rautavaara • Iisalmi • Siilinjärvi

17

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

19
0
2
u
l
u
o
J

Vuoden 2020 tapahtumia:
TAIDENÄYTTELYT tiny

housen galleriasalissa

Joulu-tammikuu

Maaliskuu - huhtikuu

Helmikuu

Toukokuu - kesäkuu

Inka Tolosen taidetta, Kohti Jyrkkää

Sanna Svenskin taidetta

Elisa Kettusen voimaeläintaidetta

Piia Hounin taidetta

HUOM!

www.tinyhouseinfo.fi/tapahtumat

n avoinna:
tiny houseki
la 10-14
a
j
7
1
0
1
e
p
ma-

Tervetuloa
ostoksille!
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Tervetuloa asemalle!
TINY HOUSE
• Pikkupuoti / taide, sisustus, vaatteet, lahjat
• Kierrätyskeskus
HUOM!
• Taidenäyttelyt
lla!
Opastettuja kierroksia aluee
• Pienoismuseo
Kysy lisää!
• Tapahtumat, koulutukset
Inka Tolonen: 045 139 5578
yrittäjä, toiminnanjohtaja
tiny house & www.tinyhouseinfo.fi

INKA

NIINA

Järjestämme erilaisia tapahtumia ja
alueopastusta asema-alueella.
Teemme yhteistyötä kunnan, yritysten, yhdistysten,
taide- ja kulttuurialan ihmisten sekä käsityöläisten kanssa.
tiny house avoinna: ma-la 10-14

PALVELUT
• Kahvio
• Matkahuolto
• Höyrybaari
• Lapinlahden aseman hotelli
• Tapahtumat
Niina Oksanen: 040 486 0800, 050 494 5479
yrittäjä, toiminnanjohtaja
Lapinlahden asema, Aseman Wanha Makasiini
www.matkahuolto.fi
Aseman palvelut: ma-pe 10-17 ja la 10-14

H Ö Y R Y BA A R I

vapaa pääsy
petual Rage, baari auki 20-01,
7.12. Höyryn pikkujoulut, Per
oster,
et, Sininen Ilta, Flying Fishro
31.12. Uudenvuoden valvojais
baari auki 19-23, liput 5e
		
aa pääsy
U.S.S.R, baari auki 20-01, vap
18.1.
01, vapaa pääsy
Sam Hillbillies, baari auki 208.2.
Maaliskuu Sininen Ilta
		
i 20-01, vapaa pääsy
Professor Feelbad, baari auk
4.4.

Seuraile infoilua!
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Jyrkkäsen

70 -v juhlatarjoukset

ETUKUPONKI

Hopeisen RIIPUKSEN
ostajalle

KORVAKORUT
kaupanpäälle

Eco Drive

39€

Kaikkiin varastomalleihin

ETUKUPONKI

50€

(etusi 34,-)

kello & kulta & kehystys

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

Etukuponki TARJOUKSET voimassa 14.12.2019 saakka
PALVELEMME JOULUKUUSSA MYÖS LAUANTAISIN
Palvelemme ma-pe 9-17, la 9-13 • www.jyrkkanen.fi

Aidosti välittävää ja asiantuntevaa palvelua Lapinlahdella

Aihetta hymyyn!
KAIKKI SUUNTERVEYDEN PALVELUT:
Perushammashoito
Esteettinen hammashoito
Hampaiden valkaisut
Purentaongelmat

Soita tai varaa aikasi kätevästi netissä!

LEPPÄVIRTA - KUOPIO - LAPINLAHTI

Tutustu lisää kotisivuillamme:

Linnansalmentie 10 LAPINLAHTI

Puh. 017 733 266
Yhteisvarauspuh. 029 123 1152

Pelkopotilaat
Implantit eli keinojuuret
Proteesihoidot

(pvm/mpm)

20
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KULJETUS
TOMMI TURUNEN OY
KULJETUS
www.kuljetustommiturunen.com
KULJETUS
TOMMI TURUNEN OY

TURUNEN
OY
KuljetusTOMMI
Tommi Turunen
Oy
tarjoaa
monipuoliset nostopalvelut ja
www.kuljetustommiturunen.com
www.kuljetustommiturunen.com
kappaletavarakuljetukset sekä muut
Kuljetus
Oy
KuljetusTommi
TommiTurunen
Turunen
kuljetuspalvelut
Pohjois-Savon
alueella.
tarjoaa
monipuoliset nostopalvelut
nostopalvelut jaja
tarjoaa
monipuoliset
kappaletavarakuljetukset sekä
kappaletavarakuljetukset
sekä muut
muut
PALVELUITAMME
OVAT
kuljetuspalvelut
Pohjois-Savon
alueella.
kuljetuspalvelut Pohjois-Savon alueella.

Maidon keräilykuljetukset
PALVELUITAMME
OVAT
Kappaletavarakuljetukset

PALVELUITAMME
OVAT
Maidon
keräilykuljetukset
Rakennustarvikkeiden
Maidon
keräilykuljetukset kuljetukset

Kappaletavarakuljetukset

Erilaiset nostopalvelut 24 tm nosturilla
Kappaletavarakuljetukset

Rakennustarvikkeiden kuljetukset

Multa-, hiekka- ja sorakuljetukset

Rakennustarvikkeiden
Erilaiset nostopalvelut kuljetukset
24 tm nosturilla
Henkilökorinostot
Erilaiset
nostopalvelut
24 tm nosturilla

Multa-,
hiekka- ja sorakuljetukset

Vaihtolavat

hiekka- ja sorakuljetukset
Multa-,
Henkilökorinostot
Kurottajatyöt
Vaihtolavat
Henkilökorinostot

Kurottajatyöt
Vaihtolavat
Kurottajatyöt
KULJETUS
TOMMI TURUNEN OY
KULJETUS TOMMI TURUNEN OY

Pysäkinpolku 1 73120 NERKOO

Pysäkinpolku 1 73120 NERKOO
KULJETUS
TOMMI TURUNEN OY

Pysäkinpolku 1 73120 NERKOO

Puhelin: 040 077 2490

Puhelin: 040 077 2490

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

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

Puhelin: 040 077 2490

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

Kiva! Asiakkaani että
olette jaksaneet minua
tämänkin vuoden.
Käy aikasikuluksi tutustumassa
uusittuihin kotisivuihini soittele
tai laita viestiä jos apuja tarvitset.

Kaarina Julkunen 050 572 5996
kaarina@markkinointivartti.fi

www.markkinointivartti.fi
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Meiltä saat mm. nämä merkit!

Tervetuloa!
Palvelemme: ark. 8-16 • Asematie 48 B, Lapinlahti • (03) 716 2201

LKV

Lapinlahden
Kirjakauppa

Kiinteistönvälitys

Harri Laitinen Oy
• Kiinteistöjen sekä asuntojen välityspalvelut
• Kauppakirjojen laatimiset
• Kiinteistöjen ja asuntojen hinta-arvioinnit
• Kaupanvahvistukset
• Vuokravälitys
• Ilmakuvaukset dronella
• Lainhuudon hakemiset
• Kiiteistörekisteriotteet,
lainhuutotodistukset,
rasitustodistukset
• ym. palvelut sopimuksen mukaan

Aito ja oikea
jo
vuodesta 1997
Esko ja Anu Sorjonen
ja lukukoira Reiska

Takuulla persoonallinen palvelu

p. 044 336 9440

Lapinlahden Kirjakauppa

Tietokatu 1, 73100 Lapinlahti
harri.laitinen@ harrilkv.fi
www.harrilkv.fi

Linnansalmentie 12 - 14
044 385 0036 • lapinlahdenkirjakauppa.fi
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Keväällä 2020

LAATULAHJAT

LINKISTÄ
•
•
•
•
•
•
•

HYDRAULIKKA
PAINEILMA
LAAKERIT
TYÖKALUT
KONEET
LAITTEET
VARAOSAT

i l m es t yy s eu r a a va
ella
lahdan maisemissa
n
i
p
is
La
a Li

SHOP&
Visit

j
tin
Ma

MYÖS LAHJAKORTIT
Katso lisää
www.teollisuuslinkki.fi

Taimikatu 4, LAPINLAHTI | ma-pe 8-17, la 9-13
P. (017) 733 394 | teollisuuslinkki.fi

Kädentaito ja luontopalvelut
www.facebook.com/
romurinsessa
Puh. 0400 405 847 / Korpijärvi

23

19
0
2
u
l
u
o
J
Arpajaisluettelo:
• Kirjalahjakortti (30 €) * Lapinlahden Kirjakauppa
• Lyhty * Realisointikeskus

Laajasta palvelutiskistä

• Intialainen päähieronta 25 min*
Fysiopalvelu Satu Kuutsa

Kalapisteen savukalat- ja kalatuotteet,
tuoresuolatut joulukinkut,
sekä muut tarjottavat juhlapöytään!

• Turvapuhelin (200 €) * HoivaSavo
• Tuotepaketti (30 €)* Markkinointivartti
• Marimekon pyyhe * Iloinen Viivi
• Tuotekori * 4H

Kahviossame voit hengähtää
hetken kiireen keskellä.

• Tuotepaketti (20 €) * tiny housen
• Korvakorut x 3 * Romurinsessa Marjut Kauppinen

Kauppa-Kahvio

• RunniRock 2020 pääsylippu
(voittajan valitsemalle päivälle)
* Yläsavolainen lehti/Ykköstapahtumat
• Sorea hopeakorusetti
* Jyrkkänen kello & kulta & kehystys
• Muikkukukko * HerkkuApaja

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

Joulun 2019 Shop&Visit esitteen sivuille on piiloitettu vetureita
Jouluisen Shop&Visit -esitteen sivuille on piiloitettu veturin kuvia. Etsi veturit.
Vastanneiden kesken arvomme 100 euron lahjakortin. Voittaja voi valita kaksi esitteessä olevaa yritystä,
käyttää lahjakorttinsa niissä. Lisäksi arvonnassa on yritysten lahjoittamia tuotepalkintoja.
Luettelon tuotteista ja lahjoittajista näet tältä sivulta.
Voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Arvonta suoritetaan tammikuun alussa.
Arvontalipun palautuslaatikot löytyvät Lapinlahden kylältä kukkakauppa Meklinistä sekä Lapinlahden asemalta.
Varpaisjärveltä st1:stä sekä HerkkuApajasta. Arvontalipun voi myös postittaa osoitteeseen:
Markkinointivartti, Tapanila-Väätti 180, 86800 Pyhäsalmi.
Palauttaminen onnistuu myös s.postilla osoitteeseen: kaarina@markkinointivartti.fi.
Laita s.postiin veturien määrä ja yhteystietosi.

Nimi: __________________________________________________________________
Osoite: _________________________________________________________________
S.posti: _________________________________________________________________
Puh: ___________________________________________________________________
Veturien määrä: __________________________________________________________
24
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TiliLappi Oy - asiakaspalvelua positiivisessa hengessä
TiliLappi oy:n omistaja Tuula Lappalainen on tehnyt yritysten taloushallinnon töitä jo 1990-luvun puolivälistä
lähtien. Hänellä on siis vankka kokemus alalta. Hän on ollut alaan liittyen työntekijänä monissa eri yrityksissä. Tuula perusti ensimmäisen tilitoimiston Kuopioon n. 15 vuotta sitten, josta hän siirtyi asiakasyritykselle ensin talouspäälliköksi ja sitten hallintojohtajaksi, toimien siellä kymmenen vuotta. Samaan aikaan hän
muutti Lapinlahden Martikkalaan asumaan.
Tällä hetkellä yrityksellä on oma toimipiste Lapinlahden lisäksi Siilinjärvellä ja Kiuruvedellä. Yrityksen palveluksessa on Tuulan lisäksi kaksi muuta henkilöä, Siilinjärvellä Helena Kärkkäinen ja Kiuruvedellä Suvi Piippo.
- Tilitoimisto mielletään helposti viralliseksi ja kankeaksi paikaksi, minne tullaan joskus vähän arastellen
ja varoen- Tuula kertoo. Halusin päästä eroon tuollaisesta mielikuvasta ja perustaa sellaisen tilitoimiston,
jossa on positiivinen, iloinen ja ihmisläheinen ilmapiiri. Asiat ovat toki tärkeitä ja tarkka pitää toimissaan olla,
mutta meillä ei turhaan nipoteta. Palvelemme asiakkaita ystävällisessä hengessä ja pyrimme räätälöimään
palvelumme juuri asiakkaalle sopiviksi, silloin ei tarvitse maksaa turhista palveluista.
TiliLapin palveluskaalaan kuuluvat kaikki perinteiset tilitoimiston palvelut laskutuksesta tilipäätökseen ja veroilmoituksiin ja kaikkea muuta siltä väliltä. Lisäksi hallinnoimme erilaisia ELY:n rahoittamia yrityshankkeita
ja -koulutuksia. Nykyaikainen tietotekniikka mahdollistaa sen, että asiakkaita palvellaan lähiseutujen lisäksi
ympäri Suomea. Kaukaisimmat asiakkaat ovat Helsingissä.
Palaute on ollut myönteistä ja kannustaa jatkamaan samalla linjalla. Asiakkaat kiittelevät tilitoimiston joustavaa palvelua ja positiivista ja iloista ilmapiiriä, joka madaltaa palvelun hakemisen kynnystä.
Millainen on sitten nainen kaiken takana?
- Asun maaseutukylässä mieheni ja koiran kanssa, ulkoilen paljon, uin avannossa ja hiihdän. Kotona meillä
on mieheni kanssa yhteinen harrastus, laulamme karaokea aina kun aikaa jää sitä harrastaa. Viihdymme
maaseudulla ja voin hoitaa yritystäni mainiosti täältä Martikkalasta käsin. Toimin lisäksi yrittäjien hallituksessa tällä hetkellä rahastonhoitajana sekä Pohjois -Savon käräjäoikeuden lautamiehenä ja olen mukana
urheiluseura Maaningan Mahdin toiminnassa.
Lisätietoja asiakasläheisen tilitoimiston palveluista, voit kysellä ottamalla yhteyttä TiliLapin henkilökuntaan,
joka palvelee sinua ystävällisesti iloisella mielellä. Tuula Lappalainen: 040 517 0586
Marja-Leena Lempinen

Tuula Lappalainen

www.tililappi.lapinlahti.net

Suvi Piippo
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Helena Kärkkäinen
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Matin ja Liisan joulutunnelmia
Keittiössä leijuivat porkkana- ja
lanttulaatikon tutut tuoksut. Liisa
rallatteli itsekseen radiosta tulevan
joululaulun tahtiin ja katseli itseensä tyytyväisenä pöydälle kertyneitä herkkuja. Lasipurkissa ikkunan
edessä piparkakku sydämet ja -tähdet odottivat ottajiaan. Tortut olivat
niin maukkaita, että teki mieli syödä
ne kerralla.
Huomenna paistan taatelikakun ja
pistän kinkun uuniin, nainen mietti
hyvää mieltä hyreksien, sillä nyt oli
taas se joulu, kun poika perheineen
tulisi heille joulunviettoon miniän
ja lastenlasten kanssa. Uutena tulokkaana joukkoon kului elokuussa
syntynyt Lumi-tyttö, joka tuli sopivasti veljesten Artun ja Aleksin kaveriksi. Hyvä mieli nosti tunnelman
korkealle. Voiko ihminen enää onnellisemmaksi tulla? Liisa mietti.
Siinä joulupuuhia toimitellessaan
Liisa sattui vilkaisemaan ulos ikkunasta. Matti oli lähtenyt pari tuntia
sitten mitään virkkamatta pihahommiin, sen näköisenä että sillä
oli selvästi jotain mielessä. Ukosta
ei koskaan tiennyt, Liisa mietti. Siitä ei näyttänyt aikuista tulevan vielä ikämiehenäkään. Jotain se näkyi
puuhailevan vanhan navetan takana olevassa kuusikossa. Lie ollut jo
kuusta katselemassa, vaikka aattoon
oli vielä muutama päivä aikaa.

Iltapäivän hämärissä mies kotiutui
takaisin tupaan muikea ilme naamallaan, nappasi purkista piparkakun ja jäi katselemaan puolison
puuhia.
- Mitä sinä siellä kuusikossa niin
salaperäisenä touhusit? Liisa kysyi
muina naisina.
- Ai, sinä huomasit, mies naurahti,
- Laittelinpahan vaan lapsia varten
muutamia juttuja.
Liisaa keljutti. Tuommoinen se oli
aina. Ei vastannut ikinä suoraan kysymykseen niin kuin kuuluisi, vaan
venkoili ja vänkyili vastaustaan tipan kerrallaan, niin ettei toinen saanut sanomisista mitään tolkkua.
- Mitä juttuja? Liisa tivasi.
- Kävin tuossa eilispäivänä vähän
kylillä katselemassa. Kiersin sen
joulupolun, jonka lapinlahtelaiset
yrittäjät ja muut porukat ovat sinne
keskustaan laittaneet. Hämmästyin
suorastaan, miten monenlaista nähtävää siltä polulta löytyi. Jouluisia
näyteikkunoitakin vaikka kuinka
paljon.
-Vai niin, etkä minua pyytänyt kaveriksi.
- En niin, kun leivoit täällä posket
punaisena kun joku pukin muori,
en hennonut keskeyttää, mutta eläpä
hättäile, minä tekaisin tässä meille
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oman joulupolun tuonne kuusikkoon. Siitä on pikkupojille iloa ja
kai se Lumikin jo jotain osaa katella,
vaikka vielä pieni onkin.
- No voi hyvänen aika sinun kanssa,
pukin muoriksi minä nyt tässä itseni tunnenkin, Liisa huokasi. - Mistä
sinä kaikkea tuommoista päähäsi
saat?
- Pukit keksii kaikenlaista, Matti
venkoili ja taputti vaimoa takamuksille.
Liisaa nauratti.
Pojan perhe tuli aattoaamuna. Talo
täyttyi puheesta, naurusta, vauvanvaipoista ja kahdesta kärsimättömästä pikkupojasta, jotka eivät meinanneet nahoissaan pysyä.
- Millon se joulupukki tulee? Arttu
tivasi.
- Illemmalla, sitten kun on ensin
käyty saunassa, isä vastasi.
- Ei me jakseta ootella, Aleksi intti,
- Ukin kello on kyllä pysähtyny kokonaan, kun aika ei kulu.
- Koetetaanpas keksiä jotakin, Matti lupasi, kun pihapiiriin alkoi laskeutua talvipäivän sininen hämärä,
- Laitetaanpa koko porukka nuttua
niskaan ja lähdetään ulos. Minulla
on siellä teille yllätys odottamassa.
Koko perhe teki työtä käskettyä.
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Matti nappasi eteisen naulasta lyhdyn, sytytti siihen tulen ja johdatteli
joukon kohti navetan takana kohoavaa metsää.
- Mitä se nyt on keksinyt? poika kysyi äidiltään.
- Mitä lie, koko toissa päivän se tuolla kuusikossa kyykki.
Pojat hiljenivät, ilmassa väreili odotus. Pieni Lumikin näytti vaistoavan
sen, katseli silmät pyöreinä lyhdyn
keikkuvaa valoa ja jokelteli miniän
sylissä jotain omalla kielellään.
- Tästä se alkaa, Matti jutteli ääntään
madaltaen. - Katelkaapa oikein tarkkaan pojat, mitä täällä mahtaa olla?
Arttu ja Aleksi kumartuivat kurkistamaan vanhan kuusen juurakon
alle, mistä tuikki vähän valoa. Juurakon kupeessa näkyi pieni punaiseksi
maalattu mökki, mökissä ikkuna ja
ovi. Oven sai auki. Pojat raottivat
sitä varovasti ja oven takaa paljastui
pieni tupa. Tuvassa oli sänky ja pöytä, pieni tuolikin sieltä löytyi. Nurkassa komeili kuusi ja kuusen alla
pikkuruisessa lyhdyssä paloi vielä
pienempi kynttilä.

- Täällä asuu tonttu, Matti aloitti. - Se
ei näytä olevan nyt kotona, sillä tontuilla on jouluna kiireitä. Jatketaanpa
matkaa, niin saatetaan vielä nähdä,
mihin tonttu on mennyt...
Kuusikko humisi. Metsän yläpuolelle avaruuteen syttyi kirkkaita tähtiä.
Pienenevän kuun sirppi kellotti kuusen latvassa, tai ainakin siltä se poikien mielestä näytti. Ukin lyhty heitti
tummia varjoja lumelle.
Liisa vilkaisi poikaa ja miniäänsä.
Jotain lämmintä liikahti sydänalassa,
kun Matti kuljetti heitä lumisella polulla kohteelta toiselle. Matkan varrelta löytyi kuusen koristenauhoilla
somistettu enkeleiden lumikappeli ja
kynttilän valaisema tähti. Pitkin polun varta vaelteli tonttuja lahjapaketit
sylissään ja joulupukki viiletti alas
lumimäkeä poron pulkassa istuen.
Mistä lienee Matti kaiken löytänytkin, Liisa mietti lapsenlapsiaan katsellen. Satu oli vienyt Artun ja Aleksin täydellisesti mukanaan. Matti
osasi kertoa joulun tarinaa mukaansatempaavasti ja jännittävästi. Liisan
täytyi oikein ihailla sitä, mihin mies
pystyi, kun jostakin oikein innostui.

Aivan viimeisenä joulupolun päästä löytyi talli, missä Maria ja Joosef
hoivasivat seimessä makaavaa Jeesus-lasta. Aasi ja lampaat nukkuivat oljilla ja kaiken yllä loisti kirkas
tähti.
- Ettei se varsinainen joulun sanoma kokonaan unohtuisi, Matti sanoi
seuralaisiaan vilkaisten.
Tutun pihakuusikon siimekseen
laskeutui hiljaisuus. Liisa katseli liikuttuneena Mattia ja ympärilleen
kokoontunutta perhettä. Jos onnen
voi jotenkin määritellä, se oli juuri
nyt, tässä hetkessä, siinä lempeässä
teossa, jonka Matti oli tehnyt perheensä iloksi.
Teksti: Marja-Leena Lempinen

Jokaisessa Shop&Visit -esitteessä Matti ja Liisa tekevät jotain mikä liittyy Lapinlahteen.
Esitteessä olleet aikaisemmat jutut löydät osoitteesta https://markkinointivartti.fi
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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
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00

Piirakkalaatikon ostajalle
Oivariini 400 g (norm.suol.)
KAUPAN PÄÄLLE

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

1 pkt/talous, rajoitettu erä

Lämmityspolttoaineet
kauttamme – kysy tarjous!

Huippusuositut joulutortut
saapuneet!

kuun
Marras-joulu
eille
aikana tilann
i
k
a
p
yllätys ett
€
15
arvo n.

Voilla leivottu ja
laktoositon.
Varmista saatavuus
ostamalla ajoissa.
tie

salmen

Linnan

Asematie

0m

~80

ltk
/ltk

(3,33
€/kg) Tällä
Tällä
3,58€/kg).
kupongilla
kuponki
kupongilla11ltk/
ltk/kuponki
31.12.2017
31.12.2019 saakka tai niin
kauan
kauankuin
kuintavaraa
tavaraa riittää.

(lahjan nouto
my ymälästä)

Tervetuloa mukavan palvelun meijerimyymälään!

e
anti

Tehta

Valmakauppa
Lapinlahden
ark. klo 8.30-15.30
ItäMaito Lapinlahden
myymälä, myymälä,
ark. klo 8.30-15.30

Tehtaantie
• puh.
050-398
8767/maataloustarv.
Tehtaantie 5,5,73100
73100Lapinlahti
Lapinlahti
• 050-398
puh. 010 1149/elintarv.
381 5263/elintarv.
010
381 5264/maataloustarv.
Maitosuomi
netissä:www.itamaito.fi
www.maitosuomi.fi
Itämaito netissä:
010-yritysnumeron
Lankapuhelimesta
+ 7,00 snt/min.,
matkapuhelimesta
010-yritysnumeron hinnat: hinnat:
Lankapuhelimesta
8,28 snt/puhelu 8,28
+ 7,00snt/puhelu
snt/min., matkapuhelimesta
8,28 snt/puhelu
+ 17,00 snt.min.8,28 snt/puhelu + 17,00 snt.min.
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