SHOP&
Visit
L

SHOP&Visit
lla

e emiss
d
h
a
a
l an mais
n
i
p
a
iis

j
tin
a
M

aL

Osallistu arvontaan
ja löydä esitteen sivu
ille
piilotetut P ER H O SE
T.

Arvomme
100 € lahjakortin
tuotepalkintoja.ja
Arpalipun löydät
esitteestä.

Luonto ja
kierrätys
Tietoa

Kylien kätköistä

Joulu tulee!
Anna Alinan auttaa!
Voit itse nauttia levänneenä joulusta, kun Alina
hoitaa valmistelut. Siivoukset, leipominen,
ruuanlaitto, asiointiapu… Joulun tuntu ja
tuoksu helposti kotiin!

Joulu tulee!
Anna Alinan autta

Muista myös lahjakortti! (voimassa Voit
6 kk)itse nauttia levänneenä joulusta, ku
hoitaa valmistelut. Siivoukset, leipomine
Alina Iisalmi
ruuanlaitto, asiointiapu… Joulun tuntu j
044 455 6490
tuoksu helposti kotiin!
minna.partti@alinahoivatiimi.fi
Muista myös lahjakortti! (voimassa 6 kk)
KOTITALOUSwww.alinahoivatiimi.fi

Anna Alinan auttaa!

• Kotipalvelut
• Hoivapalvelut
• Kotisairaanhoito
Tilaa ilmainen kartoituskäynti!

Olemme myös palvelusetelituottajia

Muista

VÄHENNYS!

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

Tule mukaan
aktiiviseen
toimintaan!

Hei yrittäjä !
Mikäli et ole vielä
Lapinlahden Yrittäjät ry:n
jäsen, olet erittäin tervetullut
mukaan iloiseen joukkoomme.
Meidät löytää:
https://www.facebook.com/Lapinlahdenyrittajat
https://yrittajat.lapinlahti.net/
Voit myös soittaa : 044 2371 860

LAPINLAHDEN
4H-YHDISTYS
4h@lapinlahti.fi
040 5197 211
www.lapinlahden4h.fi

Ihanaa kesää kaikille!
lapinlahdenpilkkijat.fi

TEKEVÄ-ryhmä
p. 046 656 5652
Tekemistä tekemisen ilosta!

Varpaisjärvi

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

www.lapinlahdenliikkujat.sporttisaitti.com

Lapinlahden Latu
www.lapinlahdenlatu.sporttisaitti.com
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Lämpimästi tervetuloa Lapinlahdelle
Tätä kirjoitellessani mietin sitä, että miten erikoista ajanjaksoa elämme nyt. Koronapandemia on laittanut monet asiat uuteen arvojärjestykseen mm. matkailun, asumisen ja vaikkapa läheisten ihmisten
kanssa vietettävän ajan osalta. Me itse kukin olemme jossakin määrin muuttaneet toimintatapojamme
osin omasta tahdosta ja osin pakon sanelemana turvallisempaan suuntaan. Tällä hetkellä, toukokuussa
2021, näyttää siltä, että koronan osalta pahin alkaa olla takanapäin ja pääsemme pikkuhiljaa palaamaan
esim. erilaisten tapahtumien osalta kohti normaalia. Lapinlahdella tämä näkyy mm. siinä, että yleisurheilun GP-kisat järjestetään taas vuoden tauon jälkeen heinäkuun 17. päivänä. Myös muut vuonna 2020
kalenterista poisjääneet tapahtumat palaavat näillä näkymin kesäkalenteriin.
Korona-aikana on puhuttu paljon siitä, että ihmisten luontosuhde on tiivistynyt ja esim. monissa kansallispuistoissa on ollut ihmisiä ruuhkaksi asti. Myös Lapinlahdella on useita hienoja luontokohteita ja
erilaisia virkistysreitistöjä tutustuttavaksi. Esimerkiksi Väisälänmäen kulttuuriympäristö näköalatorneineen, Tiilikkajokeen rajautuva Huuhkajan harjualue tai Petäyksellä sijaitseva Helvetin kattilan ruhjelaakso ovat mahtavia koko perheen retkikohteita. Lähiympäristöstämme löytyvät em. kohteiden lisäksi
mm. Rautavaaralla sijaitseva Tiilikkajärven kansallispuisto ja Tahkon alueen monipuolinen virkistysreitistö.
Ulkopaikkakuntalaisille tämän julkaisun lukijoille haluan sanoa, että Lapinlahti tarjoaa myös turvallisen
ja viihtyisän asuinympäristön koko kunnan alueella. Meillä on mahdollisuus asua asemakaava-alueella
tai väljästi maaseudun rauhassa. Palvelut ovat saavutettavissa kaikissa asumisen vaihtoehdoissa ja hyvät
liikenneyhteydet mahdollistavat työssäkäynnin lähestulkoon koko Pohjois-Savon alueella. Tulevana syksynä tonttitarjontamme tulee täydentymään myös omarantaisilla omakotitonteilla, joita olemme kaavoittamassa Alapitkällä sijaitsevalle Alapitkäjärvelle. 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 lasten ja nuorten palveluihin. Valio-Areenan
kupeessa sijaitsevaan Matin ja Liisan koulukeskukseen valmistui viime vuoden lopussa upouusi alakoulu ja tällä hetkellä on menossa perusteellinen uudistustyö yläkoulurakennuksen parissa. Koulukeskuksen ympäristöön Haminamäen liikuntapuiston alueelle rakennetaan kuluvana vuonna myös uusi tekonurmikenttä. Mm. näillä investoinneilla Lapinlahden kunta haluaa turvata ajanmukaisen, terveellisen
ja liikunnallisilta puitteiltaan ainutlaatuisen oppimisympäristön nuorisollemme pitkälle tulevaisuuteen.
Lapinlahdella riittää mielekästä tekemistä myös vapaa-ajalle 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.
Tervetuloa Lapinlahdelle asumaan, virkistäytymään tai vaikka ostoksille.

Janne Airaksinen
kunnanjohtaja
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Kylien kätköistä
Kesällä 2020 aloitettiin perkaamaan Lapinlahden ja Varpaisjärven kylien kätköjä. Etsintää ja esille nostoja jatketaan jälleen tänä kesänä. Tartu siis tilaisuuteen ja kerro
muille mitä innostavaa tutustuttavaa kyliltä löytyy.
Kylien kätköistä etsitään mielenkiintoisia ja tutustumisenarvoisia kohteita, paikkoja ja ilmiöitä. Tavoitteena on
löytää uusia retkeilykohteita ja liikkumiseen innostavaa
nähtävää eri ikäisille. Pieniä ja isoja ihmeitä kyliltämme.
Meille jokaiselle jotakin. Saamme löytää ihan uusia asioita kotikunnastamme. Samalla, kun näitä kohteita lähdemme ihmettelemään, kuin huomaamatta tulee liikettä
kinttuihin. Siis iloinen löytämisen riemu ja hyötyliikunta
samassa paketissa.
Tänä kesänä haastamme myös kuvakisaan, jossa kesän
mittaan nostetaan esiin kuvia eri kyläkohteista ja arvuutellaan mistä kuva mahtaa olla otettu. Kuvakisaan voi
osallistua ja sitä voi seurata Kylien kätköistä -Padletista
sekä Lastun ja Matti ja Liisa -paikallislehden somekanavista.

Voit jakaa kuvan ja/tai tarinan seuraavasti:
• Lataamalla kuvan ja kuvatekstin tai tarinan Padlet-alustalle osoitteessa https://
padlet.com/lastutoimisto/5zb31gi4tdrll5e6
• Instagramissa. Jos tilisi on julkinen ja
käytät aihetunnistetta #kylienkätköistä,
niin löydämme kuvasi ja liitämme sen
yhteiseen koosteeseen Padlet-alustalle.
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Kurkista jo jaettuja kohteita Padletista, jonne voit myös lisätä oman vinkkisi: https://padlet.com/lastutoimisto/5zb31gi4tdrll5e6. Padletiin pääset myös Lastun sivuilta www.lastu.fi etusivun Kylien kätköistä -kuvakkeesta tai kunnan sivuilta www.lapinlahti.fi Ajankohtaista-osiosta. Tutustu myös Matti ja Liisa -lehden viime
kesän Kylien kätköistä -juttusarjaan osoitteessa www.mattijaliisa.fi/paikalliset/4138660.
Kuvat ja tarinat ovat Padlet-koostessa jaoteltu eri teemoihin. Koosteesta löytyy kuvien ja tarinoiden lisäksi
monenlaista muuta materiaalia retkeilystä ja luonnosta. Kooste täydentyy vinkki vinkiltä eli kannattaa käydä
kurkkailemassa aika ajoin uudestaan ja tehdä uusia löytöjä.
Kylien kätköistä kokonaisuus on lapinlahtelaisten toimijoiden: Lapinlahden hyvinvointityön, Lastun, Lapinlahden Siniveikkojen, SPR Lapinlahden osaston, Lapinlahden riistanhoitoyhdistyksen, Matti ja Liisa -paikallislehden sekä kaikkien kohteiden keruuseen ja vinkkaukseen osallistuneiden yhteisponnistus. Mitä kaikkea
me yhdessä löydämmekään kyliemme kätköistä?
Lisätietoa osallistumiseen ja vinkkien jakamiseen:
Löytyykö sinulta tarina tai kuva, jonka haluaisit jakaa? Kutsumme vinkkamaan toinen toisillemme mitä
mielenkiintoista olet löytänyt kotikulmilta ja mihin muillakin olisi mahdollisuus tutustua. Mikä ympäristössäsi ilahduttaa sinua? Onko se ehkä parhain kiipeilykivi, huimaavin maisema, upein rakennus, leppein
lenkkimaasto tai mielenkiintoisin pyöräreitti tai ihan jotain muuta mitä olet keksinyt ja löytänyt. Kaiva esiin
kuva-arkistojesi aarteet ja parhaat tarinat tai käy nappaamassa lempikohteestasi kuva ja jaa ympäristön moninaiset aarteet yhteiseksi iloksi.
1. Mieti kohde tai asia minkä haluat jakaa ja mihin muillakin on mahdollisuus tutustua.
2. Jaa tarinasi tai itse ottamasi tai omistamasi valokuva kohteesta kuvatekstin kera. Kuvatekstissä voit esitellä
kohteen. Muistathan liittää tarinaan ja kuvaan kohteen sijainnin, jotta muidenkin on mahdollista se löytää.
Kuvat ja teksti: Mervi Eskelinen

• Lähettämällä tarinan tai kuvan ja kuvatekstin
sähköpostitse lastu.toimisto@lastu.fi. Liitämme
sen Padlet-alustalle.
• Tuomalla tarinan tai kuvan Lastun postilaatikkoon (Linnansalmentie 85) tai kunnantalon
infoon tai pääoven pielen postilaatikkoon ja
kuoreen nimi Jaana Hämäläinen. Skannaamme tarinan tai kuvan ja liitämme sen yhteiseen
koosteeseen. Tarinan tai kuvan saat tarvittaessa
takaisin, muistathan siis liittää yhteystietosi lähetykseen mukaan!

• Jos sinulla ei ole kuvaa ja tarinan kirjoittaminenkin kangertaa, mutta mielessäsi on kohde joka ansaitsisi tulla esille, niin ei hätää. Ole
meihin yhteydessä, niin käymme kuvaamassa
kohteen ja kirjaamme tarinasi. Voit ilmoittaa
kohteen Jaana Hämäläiselle puh. 040 488 3487,
jaana.hamalainen@lapinlahti.fi tai Mervi Eskeliselle puh. 050 326 7243, lastu@lastu.fi.
Kaikki kuvat ja tarinat julkaistaan Padletissa
osoitteessa https://padlet.com/lastutoimisto/5zb31gi4tdrll5e6
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Kaarina Julkunen
050 572 5996

kaarina@markkinointivartti.fi

lbgiu

www.markkinointivartti.fi

Palvelusetelituottaja
Siivousta
Kotihoitoa
Kotipalvelua
Kiireetöntä kotihoitoa, maalle ja kaupunkiin!
Kodinhoito ja kunnossapito
Asiointi-, kuljetus- ja saattajapalvelu
Siivous ja pyykkihuolto
Turvapuhelinpalvelut
Terveyspalvelut

HoivaSavo Oy

Lapinlahti • Rautavaara • Iisalmi • Siilinjärvi
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045 154 2202
hoiva@hoivasavo.fi
www.hoivasavo.fi

SHOP&Visit
Historiaa
Puutarhamyymälä Anjan Pihaputiikin avajaisia vietettiin maaliskuulla 2012 ja siitä lähtien on tuote- ja palveluvalikoima
kasvanut vuosi vuodelta. Yrittäjä Anja Eskelinen valmistui
puutarhuriksi vuonna 1997 ja siitä asti hän on ollut töissä
puutarha-alalla. Ensin hän oli vieraan palveluksessa ja viimeiset vajaat kymmenen vuotta yrittäjänä, joten hänellä
on vankka kokemus puutarha-alalta.
Anja kertoo, että työskentely puutarhamyymälässä on
erittäin mukavaa. Työtehtävät ovat vaihtelevia: välillä
fyysisiä tehtäviä ja välillä pöydän ääressä tehtäviä, kuten
tilausten tekemistä ja suunnitelmien piirtämistä.
Asiakkaiden palvelu on Anjan mielestä mukavaa ja palkitsevaa,
kun voi auttaa heitä neuvomalla ja tarjoamalla heidän tarvitsemiaan tuotteita.

Putiikin tuotevalikoima
Anjan Pihaputiikissa on laaja kattaus tuotteita puutarhan
perustamiseen ja sen hoitamiseen. Kasvivalikoima on runsas ja sisältää joka vuosi uutuuksia ja erikoisuuksia. Putiikki
pursuaa kevään, kesän ja syksyn aikana puita ja pensaita,
perennoja ja kesäkukkia. Anjan opastuksella asiakas saa kasvit kasvamaan, menestymään ja tuottamaan satoa hyvin.

Pihasuunnittelu

Puutarhan työvälineet sekä tarvikkeet, kalusteet ja grillaustuotteet kuuluvat putiikin valikoimaan. Myös ruukku- ja
koriste-esinevalikoimat ovat erittäin runsaat.

Anja ehtii tekemään putiikin pyörittämisen lisäksi puiden
ja pensaiden leikkauksia sekä muita pienimuotoisia puutarhatöitä, kuten kasvien istutusta, lannoitusta ja kalkitusta sekä haravointia.

Anja tekee puutarhan hoitoon liittyviä neuvontakäyntejä
asiakkaiden luokse sekä piirtää pihasuunnitelmia. Näitä
palveluja kannattaa kysyä. Saat hyviä neuvoja ja toimivia
suunnitelmia.

Muut palvelut

Pihakurssit asiakkaan puutarhassa

Tervetuloa putiikkiin
fiilistelemään!

Asiakkaat voivat järjestää ystävien tai työkavereiden
kanssa puutarhassaan pihakursseja. Kurssin aikana tehdään erilaisia puutarhatöitä, kuten esimerkiksi omenapuiden ja pensaiden leikkauksia sekä istutuksia. Voidaan
perustaa uusi perennapenkki tai kunnostaa vanhaa, tai
mitä kenelläkin on tarvetta teetättää porukalla omassa
puutarhassaan. Anja opettaa kurssin aikana tehtävät työt
ja yhdessä saadaan paljon aikaiseksi lyhyessä ajassa.
Eikä putiikki hiljene talven aikanakaan. Putiikilla on järjestetty pihasuunnittelukursseja syksyllä ja keväällä.

Taimikatu 4, 73100 Lapinlahti
p. 0440 733 447 • anjanpihaputiikki@gmail.com

www.anjanpihaputiikki.fi
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HARRI LAITINEN

R

KIINTEISTÖNVÄLITYS - LKV

Tietokatu 1, 73100 Lapinlahti |044 336 9440 |www.harrilkv.fi

HARRI LAITINEN
kiinteistönvälittäjä, LKV, kaupanvahvistaja

044 336 9440
harri.laitinen@harrilkv.fi

Me välitämme

TUULA LAITINEN
kiinteistönvälittäjä, LKV

050 995 0075
tuula.laitinen@harrilkv.fi

Tällä

KUPONGILLA 35 m²

-15%

KT LAPINLAHTI, KESKUSTA

1h, k, s. Rv. 1990.
Viihtyisä yksiö lasitetulla parvekkeella.
Pajuharjuntie 11 C 19. Mh. 33 000 €.

norm. hint.

RT LAPINLAHTI, VARPAISJÄRVI 77 m²
3h, k, s. Rv. 1985.
Tilava rivitaloasunto Varpaisjärvellä.
Rovastintie 17 as 9. Mh. 39 000 €

Miesten t- ja
pikee paitoja
alk.
kpl

kertaostoksesta.

Tuulis

RT LAPINLAHTI, KESKUSTA 34,5 m²
1h, k, s. Rv. 1981.
Täysin uusittu saunallinen yksiö.
Eeronkuja 2 as 4. Mh. 34 000 €.

Lapinlahdentie 3, 73200 Varpaisjärvi
040 7720 444
Avoinna: ma - pe 9-17• la 9.30-13.00

29€

Miesten
shortseja

35

Tuulis

1h,
k, s. Rv. 1980. Remontoitu saunalli- Ilmoitusvalmistus:
4h, k ,oh, ph, s, khh, var, at, pihatalo
Julkaisija:
nen yksiö Varpaisjärvellä.
Puustellintie 1. Rv. 1994
Markkinointivartti
Ky
Eco
Print
Oy
Kaartotie 8 as 2. Mh. 19 000 €
Mh. 105
000
€

Kansikuva:
Kaarina Julkunen
Toimittaja:
Marja-Leena Lempinen

RT LAPINLAHTI, KESKUSTA

65 m²

4h, k, s. Rv. 2017. Järvinäkymällä varustettu avara ja valoisa päätyasunto.
Puustellintie 13 A 1. Mh. 129 000 €

300/324 m²

6h, k, khh, et, th/pkh, työtilat, var, vh, wc,
terassi. Rv. 1981. artanomainen rantatila.
Puronportintie 177. Mh. 289 000 €

Erä

laadukkaita

juhlamekkoja
29,8 / 35 m²
alennettuun
kpl Kiva rantapaikkan
2h, oh, k, ph, s, et, varasto. Rv. 1982.
rakennuksineen sekä
Keskustassa palveluiden ääreltä.
hehtaari metsää. Rv. 1980.
€ vieressä
hintaan!
Mäkitie 18. Mh. 39 000 €
Tölväntie 475. Mh.
68 000 €
PT LAPINLAHTI, VARPAISJÄRVI
74 m²
alk.

RT LAPINLAHTI, VARPAISJÄRVI 39 m² OKT LAPINLAHTI, KESKUSTA 164 m²

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

OKT ALAPITKÄ

Katja Eskelinen, 044 700 4642
aineistot@ecoprint.info

VA LAPINLAHTI, TÖLVÄ

Tuulis Pop Up Kuopio

Kuninkaankatu 20, 70100 Kuopio
044 586 3176
Avoinna: ma-pe 10-17 • la 10-14
VA SONKAJÄRVI

62 / 117 m²

PuhdasvetisenLapinlahden
Ylä-Varpasen
rannalla
Yhteistyössä:
kunta,
reilulla n. 2,5 ha:n tontilla. Rv. 2003.
Lapinlahden
ja
Varpaisjärven
yritPaukalahdentie 84. Mh. 59 500 €

täjäyhdistykset sekä paikkakunnan
yrittäjät ja muut yhdistystoimijat

Painosmäärä: 3500 kpl
Jakelu: Liikkeet ja muut toimipisteet
Ylä-Savon alueella.

SHOP&
Visit

OKT LAPINLAHTI, KESKUSTA 234 m²

OSTOTOIMEKSIANTO

6h, k, s, phx2, 3xwc, etx3, kuisti.
Haapalaisentie 14. Rv. 1928
Mh. 185 000 €
8
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Ostetaan metsätila, jossa voi olla myös
rakennuksia ja peltoja. Tehdään arvio ja
tarjous. Ostaja maksaa palkkion ja kulut.

SHOP&Visit
HerkkuApaja on herkkusuun paratiisi
Herkkukauppa HerkkuApaja Varpaisjärvellä avasi ovensa maaliskuussa 2013 kylän
keskustassa Kauppatiellä. Myymälä on varsinainen herkkusuun paratiisi, tuotevalikoimista löytyvät niin kala-, liha- kuin leipomotuotteetkin. Ostoksiaan voin täydentää myös
paikallisilla lahjatavaroilla sekä Korpiahon hunajatuotteilla. Myymälän yhteydessä toimii
kahvio, jonka iso terassi houkuttelee kesäisin niin paikalliset kuin kesämatkaajatkin nauttimaan talon antimista. Herkkuliikettä pyörittää Anne Pitkänen, kumppanina on myös
äiti, vaikka Anne pääasiassa hoitaa liikettä. Annen isä on myös omalla tavallaan kuvioissa
mukana, sillä hänen omistamansa Kalapiste toimittaa HerkkuApajaan tuoreet kalat ja
kalatuotteet. Myymälän erikoisuuksia ovat mm. lämpimät savukalat suoraan Kalapisteen savustamolta. Lämmintä savukalaa saa useampana päivänä viikossa, mutta perjantai
on vakioviikonpäivä jolloin ”apajasta” sitä saa varmimmin. Valikoimiin kuuluvat myös
ahven-, muikku-, lohi- ja lihakukot. Ne valmistetaan Kalapisteessä käsityönä.
HerkkuApajan paistopiste ja palvelutiski tuotteineen on löytänyt jo oman paikkansa Varpaisjärvellä. Sen palveluita käyttävät niin paikkakuntalaiset kuin ohikulkijatkin ja palaute
on ollut todella myönteistä ja positiivista. Tahkon hotellialue on pienen matkan päässä
Varpaisjärveltä ja sen vaikutus näkyy myös liikkeen toiminnassa.
”Alusta saakka tarkoituksemme on ollut tarjota tuoreutta ja laatua asiakkaillemme.”
Anne juttelee. ” Toinen asia on se, että suosimme mahdollisimman paljon lähialueelta
saatavia tuotteita. Paistopisteen lämpimät piirakat ja leivonnaiset ovat hyvin suosittuja,
ihmiset osaavat jo tulla niitä täältä hakemaan. Ensikertalaiset kiittelevät sitä, että tällainen myymälä on olemassa täällä pienessä pitäjässä. Asiakkaitten positiivinen palaute saa
tietenkin hyvälle mielelle ja antaa voimavaroja jatkaa tulevaisuudessakin.”
Anne toivottaa niin uudet kuin vakioasiakkaatkin tervetulleiksi pullalämpimäisten ja
savukalan tuoksuiseen herkkusuiden paratiisiin.
Teksti Marja-Leena Lempinen. Kuvat Anne Pitkänen

Kauppa-Kahvio

Kauppatie 19, Varpaisjärvi
Puh: 040 148 9208 • www.apajasta.fi
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KukkakauppaMeklin
Itsepalvelu palvelee
vuorokauden jokaisena tuntina!
Linnansalmentie 10, 73100 Lapinlahti

045 177 8878

Sähköposti tilaukset.maklin@outlook.com
www.kukkakauppameklin.net

199€

Katso ajankohtaiset aukioloajat
www.kukkakauppameklin.net

Anna
lahjaksi
aikaa

set

k
kesähiu

EM0500-73A
Eco-Drive

199€

79€

Palvelemme
ma-pe 9.30-17.00
kello & kulta & kehystys lauantaisin rajoitetusti

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

www.jyrkkanen.fi

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

Pelkopotilaat
Implantit eli keinojuuret
Proteesihoidot

Soita
varaa aikasi
kätevästi
netissä!
Linnansalmentie 10
LAPINLAHTI
Puh. 017 733 266

vilhelmi.fi
10

SHOP&Visit
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RINKI-ekopisteet
LAPINLAHDELLA
Linnansalmentie 12
•
•
•
•
•
•

kartonkipakkaukset
lasipakkaukset
metalli
muovipakkaukset
paperi
vaatteet

Lapinlahdentie 7
•
•
•
•
•
•

kartonkipakkaukset
lasipakkaukset
metalli
muovipakkaukset
paperi
vaattet

Asematie 1
•
•
•
•

Alapitkäntie 45

kartonkipakkaukset
lasipakkaukset
metalli
paperi

• lasipakkaukset
• metalli
• paperi

Peltoniementie/Kivistöntie
•
•
•
•
•

kartonkipakkaukset
lasipakkaukset
paperi
metalli
vaatteet

asiakaspalvelu kotitalouksille 0800 133 888 (ark.7-21, la 9-18) maksuton
asiakaspalvelu@rinkiin.fi
rinkiin.fi/rinki-ekopisteet
palautteet 24/7: rinkiin.fi/ekopistepalaute

ökille
Kesäkotiin tai m
kaikkea kivaa!
isia
hyväkunto
n
ii
t
n
y
y
m
luja.
Otamme
” huoneka
n
ja
a
n
a
h
n
“va

Kesällä suljettu 25.6. - 11.7.
Kirpputori ja pajamyymälä
Tervetuloa tekemään löytöjä!

Meiltä myös takuuhuolletut kodinkoneet!

REALISOINTIKESKUS

Pitäjäntupa

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

Palveluja suurella sydämellä
Työllisyyspalvelut
Avoinna
Asematie 8, 73100 Lapinlahti • 050 571 4462

www.ritvaorvokki.simplesite.com
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YLÄ-SAVON JÄTEHUOLTO OY

SHOP&Visit

LÄMPÖKOMPOSTOREITA MYYNNI

0

LAPINLAHDEN JÄTEASEMA

Ylä-Savon Jätekeskuksella (Kierrätyskatu 15
kompostoreita. Kompostorimalli on UK-Muovi
(sis. alv. 24 %). Hinta sisältää kompostorin Yl
sekä kompostointioppaan.
VARPAISJÄRVEN JÄTEASEMA

Suoniementie 142, 73100 Lapinlahti
Avoinna: ma klo 9.00 -12.00 ja to 15.00-18.00
Jäteasema avoinna myös seuraavina lauantaina:
la 8.5. klo 9.00-11.00
la 12.6. klo 9.00-11.00
la 17.7. klo 9.00-11.00
la 14.8. klo 9.00-11.00
Lapinlahden jäteasemalla vastaanotetaan
kotitalouksilta maksutta:

Yrittäjäntie 1, 73200 Varpaisjärvi
Avoinna: ti voi
klo 15.00-18.00
Kompostorille
myös tilata kotiinkuljetuksen
Jäteasema
avoinna
myös seuraavina
Ylä-Savon Jätehuolto
Oy:n lauantaina:
toiminta-alueella (
la 8.5. klo 12.00-14.00
Pielavesi,la 12.6.
Sonkajärvi,
klo 12.00-14.00 Vieremä) 30 €.
la 17.7. klo 12.00-14.00
la 14.8. kloon
12.00-14.00
Kompostorilla
yhden vuoden takuu.
Varpaisjärven jäteasemalla vastaanotetaan
kotitalouksilta maksutta:

EKOPISTEET

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vaaralliset jätteet
sähkölaitteet
paperi
kartonkipakkaukset
lasipakkaukset (purkit/pullot)
pienmetalli (metallipurkit yms.)
käyttökelpoiset vaatteet
suuret metalliromut
painekyllästetty puujäte
puujäte (käsitelty ja käsittelemätön puu)
muut kuin pakkauslasit (esim. peilit ja ikkunalasit)

Alapitkän Eväskorin ekopiste

Alapitkäntie 41, 71910 Alapitkä
paperi, kartonkipakkaukset, lasipakkaukset,
pienmetalli

K-Market Ruokamestarin ekopiste

Linnansalmentie 12, 73100 Lapinlahti
paperi, kartonkipakkaukset, lasipakkaukset,
pienmetalli, muovipakkaukset, käyttökelpoiset
tekstiilit

Mäntylahden urheiluseurantalon ekopiste
Tikankoskentie 43, 73110 Mäntylahti
paperi, lasipakkaukset, metalli

Nerkoon entisen lähikaupan ekopiste

Nerkoontie 2, 73120 Nerkoo
paperi, lasipakkaukset, metalli, käyttökelpoiset
tekstiilit

Paloisen koulun ekopiste

Iisalmentie 41, 74470 Paloinen
paperi, lasipakkaukset, metalli

Peltoniemen ekopiste

Peltoniementie 3, 73100 Lapinlahti
paperi, kartonkipakkaukset, lasipakkaukset,
metalli, käyttökelpoiset tekstiilit

S-Market Lapinlahden ekopiste

Asematie 1, 73100 Lapinlahti
paperi, kartonkipakkaukset, lasipakkaukset,
metalli

Katso lisäohjeet
ja -tiedot Ylä-Savon Jätehuo
• vaaralliset jätteet
• sähkölaitteet
ylasavonjatehuolto.fi/kompostorimyynti
•
•
•
•
•
•
•
•

paperi
kartonkipakkaukset
lasipakkaukset (purkit/pullot)
pienmetalli (metallipurkit yms.)
käyttökelpoiset vaatteet
suuret metalliromut
painekyllästetty puujäte
muut kuin pakkauslasit (esim. peilit ja ikkunalasit)

HYVÄKUNTOISTEN KODINTAVARO
YLÄ-SAVON JÄTEKESKUKSELLA
0

Pisteen tarkoituksena on että asiakas voi jättä
käyttökelpoisen kodintavaran pisteeseen. Jos
tarpeellista, voi hän ISOKOKOISET
viedä sen
mukanaan.
JÄTTEET
Syvärinpään entisen kaupan ekopiste
Rautavaarantie 96, 73230 Syvärinpää
paperi, lasipakkaukset, metalli

Ylä-Savon jätekeskus
Palvelemme ma-pe klo 7.30-17.30
Kierrätyskatu 15, 74140 Iisalmi
p. 017 743 379

Pisteeseen vastaanotetaan siistejä, hyväk
- harrastusja kuntoiluvälineitä (suksia, luistim
Urimolahdentie
37, 73200 Varpaisjärvi
paperi, lasipakkaukset, metalli
- leluja ja lastentavaroita
Jätekeskus avoinna myös
Varpaisjärven paloaseman ekopiste
seuraavina
lauantaina:
- lemmikkitarvikkeita
(akvaariot,
häkit, kiipeily
Lapinlahdentie
7, 73200 Lapinlahti
la
8.5.
klo
10.00-15.00
paperi, kartonkipakkaukset, lasipakkaukset,
- sisustustavaroita (peilit,
la 12.6. klohyllyt,
10.00-13.00 yms.)
muovipakkaukset, metalli, käyttökelpoiset
la 10.7.
klo
10.00-13.00
tekstiilit- työkaluja (ei sähkötai polttoainekäyttöisiä)
la 7.8. klo 10.00-13.00
RISU- JA- HARAVOINTIJÄTTEIDEN
puutarhatuotteita (aurinkovarjot, yksittäiset k
VASTAANOTTOPAIKAT
Ylä-Savon Jätehuolto
Oy
pieniä puisia tai muovisia
huonekaluja
Risu-ja haravointijätteiden
Kierrätyskatu
15,
74140
Iisalmi
vastaanottopaikoille
saa tuoda:
- keraamisia
ja metallisia
astioita
017 743 379 Ylä-Savon jätekeskus
Urimolahden entisen koulun ekopiste

puiden ja pensaiden oksia ja risuja, irrallinen
puiden ja pensaiden lehti- ja ruohosilppu

040 527 3014 neuvoja-tiedottaja

(myös WhatsApp)
Katso lisäohjeet ja -tiedot
Ylä-Savon Jätehuo
- Lapinlahden risu-ja haravointijätteiden
040 526 3014 toimitusjohtaja
vastaanottopaikka
ylasavonjatehuolto.fi/tuojaviepiste
Suoniementie Lapinlahti. Vedenpuhdistamon
viereinen keräyspiste.
- Varpaisjärven risu- ja haravointijätteiden
vastaanottopaikka
Puhdistamontie Varpaisjärvi. Vedenpuhdistamon viereinen keräyspiste.

www.ylasavonjatehuolto.fi
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YLÄ-SAVON
Kierrätyskatu
Neuvoja-tiedo
Ylä-Savon jäte
www.ylasavon

Tarjoaa rentouttavaa
ja tehokasta hierontaa
asiakaslähtöisesti.

Heini Lappalainen

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

FYSIOPALVELU
SATU KUUTSA

Fysioterapia • Hieronta • Akupunktio

040 822 0811

Linnansalmentie 26, 73100 Lapinlahti
Ajanvaraus myös verkossa
www.nettiaika.fi/FysiopalveluSatuKuutsa
www.fysiopalvelusatukuutsa.com

KAIKKI ERIKOISHAMMASTEKNIKON PALVELUT: Lapinlahdella, Siilinjärvellä, Nilsiässä ja Kuopiossa

• Uudet kokoproteesit • Pohjaukset • Korjaukset

Erikoishammasteknikot:

Anssi Soininen - Antti Mykkänen - Erkki Räsänen

A J ANVAR AUK S E T:
LAPINLAHTI

SIILINJÄRVI

NILSIÄ

KUOPIO

Linnansalmentie 26
044 760 0011

Toritie 12 (torin laidalla)
044 734 6755

Nilsiäntie 84
0500 850 662

Hapelähteenkatu 41
0440 591 159
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SHOP&Visit
Ihana

Tarjoamme pesulapalveluita
yrityksille, yhdistyksille ja
yksityisille koko
Savon alueella.

Kesä

• Kodintekstiilit, matot ym.
• Myös kangaspäällysteiset
huonekalut

Varpaisjärven

PESULA

y

Luotettavaa taksikyytiä
paikalliselta yrittäjältä Lapinlahdella.

Tallisentie 1, 73200 Varpaisjärvi
Avoinna varmimmin ma-to klo 6-13 ja pe klo 6-12
p. 040 507 1658 • puhdasta@varpaisjarvenpesula.fi
Keräyspiste Lapinlahdella: KukkaMeklin Linnansalmentie 10

Varpaisjärven
www.varpaisjarvenpesula.fi

PESULA

y

Heikki 010 279 1161
Marjo 010 279 1163
Tanja 010 279 1162
Milla 010 279 1164

• Tilausajoa 19- 26- 37- ja 55paikkaisilla linja-autoilla
myös
• Taksipalvelut Inva-auto
8 hlöä ja 4 hlöä

VP Rissanen

Veli Pekka
p. 0400 175 400
Varpaisjärvi • 1+6 • Pyörätuoli ja paarikuljetukset
15

Ihmisen elämässä ehtii tapahtua vuodessa paljon asioita ja muutoksia, kuten myös yritysten, yhdistysten
ja kuntienkin arjessa. Shop & Visit Lapinlahti -esitteellä on nyt juhlavuosi. Se täyttää viisi vuotta. Tuohon
aikaan mahtuu paljon ja monenlaista.
Julkaisutyön alulle pannut ja asiaa edelleen hoitava sekä koordinoiva Markkinointivartin Kaarina Julkunen
kertoo, että kunkin julkaisun jälkeen on otettu vastaan palautetta, huomioitu se ja jälleen pohdittu tulevaa.
Esiteidea sai alkunsa alueen asukkaiden ja asiakkaiden toiveista. Pidempään puhuttiin siitä, että jotain tämmöistä alueen toimijat kokoavaa esitettä tarvittaisiin. Nyt jo viisivuotias esite on kehittynyt ajan saatossa.
- Asia oli aina puheasteella ja minä sitten laitoin puheet teoiksi. Kun yrityksen perustin, muistin tämän
toiveen, ja aloin kasailemaan ja etsimään yhteistyökumppaneita esitteen tekoon. Löimme viisaat päämme
yhteen ja aloimme kehitellä esitettä, kertoo Julkunen.
Juhlavuodesta alkaen esitteeseen on tarkoitus tulla aikaisempaa enemmän mukaan myös muuta pientä luettavaa markkinoinnin lisäksi. Julkaisulle on edelleen selkeä tilaus Lapinlahdella. Ilmestymistä jakoon ja
luettavaksi odotetaan. Aina ei taloussyistä ole voitu painaa yhtä isoa määrää, saatikka toimittaa asukkaan
postiluukkuun asti. Se on joskus harmittanut ihmisiä mutta samalla tämä on kertonut siitä, että esitettä kaivattiin eli kyseessä on ollut tavallaan niin sanottu positiivinen haaste tai ongelma.
Pieni ydintyöryhmä, mukaan lähtevät mainostilasta maksavat yhteistyökumppanit ja toisinaan saatava mahdollinen rahoitustuki vaikuttavat asiaan. Toteutukseen on vuosien varrella osallistunut joukko ihmisiä, yrityksiä ja yhdistyksiä. Kuntakin on alusta asti halunnut olla tukemassa tätä alueen toimintaa esittelevää ja
markkinoivaa esitettä eri tavoin. Sen hyödyt ja merkitys on ymmärretty.
Lehden tarinat, Matin ja Liisan seikkailut, kirjoittaa Kaarina Julkusen kirjailijaäiti Marja-Leena Lempinen.
Tarinoissa seikkailevat Juhani Ahon Rautatie-kirjasta ja TV-tuotannoista tutut Matti ja Liisa. Esitteessä he
viettävät aikaa Lapinlahdella, samalla esitellen aluetta ja sen palveluita. Rautatie-klassikkokirjan tapahtumat
sijoittuvat juuri Lapinlahdelle ja sen rautatieasemalle. Kunnassa törmää Matti ja Liisa -patsaisiin ja nimiin
usein.
Mahdoitko tietää, että esitteen tarinat kirjoittava Marja-Leena Lempinen on ansioitunut lasten- ja nuortenkirjailija? Hänen kirjoittamiaan kirjoja ovat julkaisseet ison määrän mm. OTAVA ja WSOY. Paikallisesite
on siis saanut Kaarinan ansiosta sisällöntuotantoon mukaan arvostetun kirjoittajakonkarin. Kaarina itse on
pitkän linjan monipuolinen markkinoinnin taitaja ja materiaalien tuottaja, joka tekee yhteistyötä lukuisien
eri tahojen ja ihmisten kanssa Suomessa.
Shop & Visit Lapinlahti -esitteessä on ollut usein mukana myös arpajaiset. Arpalappuja on palautettu ympäri
Suomea melko hurjiakin määriä kokonaisuudessaan, niin paperiversiona kuin sähköisestikin. Se on ollut
Julkusen mielestä erittäin hauska yllätys ja kertonut jälleen siitä, että esitettä luetaan ja käytetään niin printtinä kuin sähköisenäkin. Arpaliput toimivat siis myös hyvänä kartoitusmateriaalina siitä miten laajasti esite
tavoittaa ihmiset.
- Alueen yrittäjien lahjoittamia palkintoja on ollut suuri ilo jakaa yllättyneille voittajille, Julkunen toteaa
tyytyväisenä.
Esitteen tarkoituksena on ollut saada aikaan yhdessä tekemisen
meininkiä ja samojen kansien sisään mahdollisimman paljon alueen
palveluita ja yrittäjiä sekä muutakin mielenkiintoista sisältöä.
Esite toimii tietolähteenä paikkakuntalaisille, mökkiläisille,
muille alueesta kiinnostuneille ja matkailijoille.
Esitettä on painettuna tarjolla eri toimispisteissä
ja se löytyy myös verkosta.
Juhlavuoden kesäesitteen erikoisteemana on luonto ja kierrätys.

5
SHOP

Kirjoittaja Inka Tolonen

&
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SHOP&Visit
Arpajaisluettelo:
Hoiva Savo: 2 tuntia palveluja
Varpaisjärven Pesula: 20 € lahjakortti
Valmakauppa: juustolahjakassi
HerkkuApaja: muikku- tai lihakukko (voittajan toiveiden mukaan)
Lapinlahden automaalaus: tuotepalkinto
Jyrkkänen: *Citizen Eco-Drive naisten korukello
Realisointikeskus: tuotepalkinto
Teollisuuslinkki: 20 € lahjakortti
Kukkakauppa Meklin: tuotepalkinto
Markkinointivartti: tuotepalkinto
Kakku & Lapio: tuotepalkinto
Savon sydän: 2 x lounaslahjakortti
Kiinteistövälitys Harri Laitinen: tuotepalkinto
Tuulis: tuotepalkinto
Pitäjäntupa: makramee-amppeli toiveiden mukaan!
Anjan Pihaputiikki: 20 € lahjakortti

Kesän 2021 Shop & Visit -esitteen sivuille on piiloitettu perhosia
Kesän 2021 Shop & Visit -esitteen sivuille on piilotetut perhosia. Etsi perhoset esitteen sivuilta. Vastanneiden kesken arvomme 100 euron lahjakortin. Lisäksi arvonnassa on yritysten lahjoittamia tuotepalkintoja.
Luettelon tuotteista ja lahjoittajista näet tältä sivulta. Arvontalipun palautuslaatikot löytyvät Lapinlahden
kylältä kukkakauppa Meklinistä sekä Realisointikeskuksesta. Varpaisjärveltä Tuuliksesta 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 perhosten määrä ja yhteystietosi.
Arvonta suoritetaan elokuun lopussa ja voittajille ilmoitetaan voitot henkilökohtaisesti.

Nimi: __________________________________________________________________
Osoite: _________________________________________________________________
S.posti: _________________________________________________________________
Puh: ___________________________________________________________________
Perhosten määrä: _________________________________________________________
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Maistuva kotiruoka

LOUNAS
TARJOLLA

Savon Sydän

et
klo 11.00-14.00 Annoks aan!
myös muk

Ravintola &
Motelli

Kauppatie 31, Varpaisjärvi
p. 040 169 6549, 040 578 0605

info@ravintolasavonsydan.fi
https://ravintolasavonsydan.fi

majoitusta
juhlatilaisuudet
kokoukset

YKSITYISOPETUS & KOULUTUS

KIRJOITTAMINEN
LUOVA JA TERAPEUTTINEN
KIRJOITTAMINEN, HOITAVIA
KIRJALLISUUSMENETELMIÄ
KUVATAIDE
LUOVA JA TERAPEUTTINEN
KUVATAIDE, HOITAVIA KUVALLISIA
MENETELMIÄ
LUOVUUS OSANA MINUA & ELÄMÄÄ

MUUT ASIANTUNTIJAPALVELUT
TUEKSI KULTTUURIN, TAITEEN JA
HYVINVOINNIN PROJEKTEIHIN &
TYÖPAIKALLE
s
yö
M
ä!
n
ä
et

KYSY LISÄTIETOJA!
WWW.ARTANDHUMANITY.FI
PUH. 045 139 5578
INKATOLONEN@HOTMAIL.COM
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SHOP&Visit
Ikkuna- ja

Osta
palvelut
omalta
kylältä!

oviasennus

HEIDE
Mika Heide
040 912 9291
mikaheide@hotmail.com

LEIKKAA TALTEEN

NUOHOUSPALVELU
TEEMU VÄÄNÄNEN

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

Varpaisjärvi • Lapinlahti

P. 045 170 2220

Asematie 83, 73100 Lapinlahti
Puh. (017) 733500

LEIKKAA TALTEEN

Marko Sneck 044 533 2058
Kivistöntie 18, 73100 Lapinlahti
jarno.kuosmanen@nuohoojat.ﬁ

www.lapinlahdenautomaalaus.com

JONSAN SAHA OY

NUOHOOJA

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

Jarmo Tuhkanen
Lapinlahti
Varpaisjärvi

KYSY TARJOUSTA!
Markku Ukkonen 040 706 4808

p. 040 527 2440
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Keittiöt, kylpyhuoneet, säilytystilat,
suunnittelu, asennus ja remontointi.
Ovien vaihdot.

Saumattomat
sadevesikourut
Kattoturvallisuustuotteet

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

Saarisentie 108, 73200 Varpaisjärvi
Puh. 044 243 1255, 045 121 5303
myynti@lainekeittiot.fi
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SHOP&Visit
KAUTTAMME KAIKKI AUTOSI
HUOLTOPALVELUT

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

PIETIKÄISEN KORJAAMO OY
Linnunsalmentie 4, 73100 Lapinlahti

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

21

Matti ja Liisa luontoretkellä
Liisa seisoi portailla eikä ollut
varma näkemästään, sillä pihamaalla auton peräkärryssä kiilteli kaksi upouutta sähköpyörää.
Matti nosti toisen niistä portaiden eteen sen näköisenä kuin olisi löytänyt aarteen.
- Voi hyvän tähen sinun kanssa.
Mitä sinä nyt olet päähäsi saanut?
Liisa siunaili.
- Ostin meille hyvät kulkupelit,
kun olen täysin kyllästänyt tähän
koronahiljaisuuteen. Kukaan ei
tule kylään, kapakastakaan ei saa
välttämättä edes olutta ja iso osa
harrastuksista on tauolla. Luonnossa liikkumista ei kukaan sentään ole meiltä vielä kieltänyt, joten nyt pyöräillään! Matti vastasi.
- Mitä nuo maksoi? Liisa huolehti.
- Ei paljon. K-Raudassa oli tarjous
ja tartuin siihen.
- Olisi kai sitä eläkeläisellä tärkeämpiäkin rahanreikiä.
Sitä
paitsi minä en ole ajanut pyörällä
aikapäiviin, Liisa tuhahti.

- Ollaan laavulla yötä, jos ei jakseta yhtenä päivänä, Matti ehdotti.
Liisa ei väittänyt vastaan, sillä
totta puhuen hänkin kaipasi elämäänsä jotain vaihtelua.
Heinäkuinen aamu oli vasta alullaan, kun Liisa ja Matti läksivät
matkaan. Reppuihin oli pakattu
evästä ja vanha nokipannu kaiveltu esiin aitan pimennosta. Hyvin
pian Liisa totesi, että sähköpyörä
on metka kapine ajella. Se ei kysynyt yhtä paljon voimia kuin tavallinen poljettava munamankeli.
Mukava sillä oli huristella kylän
läpi ja sujahtaa isolle tielle, missä
liikenne oli vielä hiljaista.
- Muistatko miten retkeiltiin yhdessä silloin parikymppisinä?
Matti kysyi.
Tottahan toki Liisa muisti.
Lämpimät, mukavat, muistot
seurusteluajoilta palasivat
mieleen.
- Sinä olit komea poika silloin nuorempana, Liisa kehaisi.

- Nyt ajat. Me lähdetään heti huomenna Vongankosken parkkipaikalle ja käydään patikoimassa
Huuhkajankierros. Ei tästä kestä
ajella sinne kuin pari tuntia.
- Vaan sieltä pitää tulla takaisinkin. En minä jaksa, Liisa huokaisi.

22

- Ja sinä oikein näpsäkkä likka,
Matti naurahti, - semmoinen
vaalea tukka ja isot iloiset silmät.
Niihin minä ihastuin.
Niitä näitä jutellen pariskunta
ajeli tutulle parkkipaikalle. He
kätkivät pyöränsä metsään ja silmäilivät arvioiden edessä olevaa
maastoa.
- Ei kun menoks sitten vaan, Matti kehotti.
- Ei pidetä kiirettä, katsellaan ja
kuunnellaan kaikessa rauhassa.

SHOP&Visit
Liisa seurasi uteliaana miestään,
joka suorastaan harppoi eteenpäin. Hänen mielestä maastossa
ei ollut mitään tuttua, vaikka he
olivat silloin aikoinaan siellä käyneet. Vasta siinä vaiheessa, kun
eteen avautui kaksi pikkulampea,
hän alkoi hahmottaa seutua.
Päivä oli lämmin. Pieni tuulenvire virkisti kulkijoita, kun he kiipesivät lampien välissä olevalle
harjanteelle. Sieltä avautui upea
näkymä. Puut suhisivat tuulessa, vesi välähteli niiden lomasta
ja jostain kuului kuikan haikea
huuto. Hiljaa eteenpäin kulkiessa
mieleen laskeutui levollinen rauha. Ei ollut enää kiirettä mihinkään. Tuntui hyvältä pysähdellä,
hengittää sammalen tuoksuista
ilmaa ja kuunnella metsän ääniä,
puhallella pois pitkän koronatalven aikaista ahdistusta.
Puolen päivän tietämissä he saapuivat Huuhkajanniemen laavulle. Pari muuta patikoijaa oli
ehtinyt sinne ennen heitä. Kivien
välissä paloi jo nuotio ja mak-

karat tirisivät tikuissaan tulen
yläpuolella. Nuori pari tervehti
tulijoita ja teki heille tilaa tulen
ympärille.
- Mistäs kaukaa sitä tullaan? Matti aloitti jutustelun aitoon savolaiseen malliin, kaatoi vettä nokipannuun ja viritteli sen nuotion
loimuun omalle paikalleen.
- Kuopiosta ollaan. Me mentiin
eilen kihloihin ja tultiin tänne
juhlimaan, kun tykätään molemmat liikkua luonnossa.
Liisa vilkaisi Mattia ja hymyili.
Ne vanhat muistot…
Mikä autuus ja ihanuus, voileivät,
savun tuoksu, nokipannukahvit
ja tulen loimussa paistuvat makkarat, hiljainen ja kiireetön jutustelu toisten kanssa. Maailma oli
tässä ja nyt. Huomisesta ei ollut
huolta eikä murhetta menneestä
koronatalvesta. Ihminen ja luonto olivat hetken yhtä. Varpaat
kasvoivat kiinni karikkeeseen,
pää tavoitteli pilviä.

- Eiköhän jäädä vielä tänne? Liisa
sanoi, kun nuori pari oli jo mennyt.
- Mikäs siinä, Matti vastasi, -istutaan ja ihmetellään, käydään
katsastamassa loppumatkan näkymät ja Tiilikanjoki. Huomisella paluumatkalla käydään vielä
Älänteellä uimassa. Juuri niin he
tekivät.
Kun heinäkuinen ilta vaihtui
hämäräksi kesäyöksi ja taivaalle
ilmestynyt täysikuun mollukka peilasi kuvajaistaan vedestä,
Matti ja Liisa levittivät kahden
hengen makuupussin sammalikkoon joen tuntumaan. Vesi solisi
uomassaan, Liisa hakeutui kiinni
Matin kylkeen ja mies kietaisi kätensä vaimon ympärille. Oli hyvä
olla yhdessä ja tuntea etteivät ne
vuodetkaan olleet aivan kaikkea
muuttaneet. Siinä läheisyydessä oli jotain samaa, kuin silloin
kauan sitten.
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/shop_visit.
php PDF Matin ja Liisan maisemissa jutut.
23

Tehtaanmyymälä

Valmakauppa - monipuolinen
kauppaketju kaikille asiakkaille
- tule ja tutustu!
Valikoimissamme mm. elintarvikkeet, pesuaineet, suojaimet,
lemmikkieläinten ruoat, maataloustarvikkeet, poltto- ja
voiteluaineet - ja paljon muuta.
Valion paistovalmis ja laktoositon

Lähituottajien tuotteita

RIISIPIIRAKKA

Esim.
Kotimaiset
säilykkeet ja
paikkakunnan
hunajaa meiltä
vaikka tuliaisiksi.

45 kpl/3,6 kg/ltk

Matonpesuun!

MEIJERIN
MÄNTYNESTE 5 L
VALION
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TUUTIT
VALIKOIMISSA
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(3,06€/kg)

MEILTÄ LAAJA VALIKOIMA
5 L JÄÄTELÖITÄ
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(1,18€/l)
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Tällä kupongilla
1 ltk/kuponki
31.7.2021 saakka
tai niin kauan kuin
tavaraa riittää.

Tarjoukset voimassa 31.7.2021 saakka tai niin kauan kuin tuotteita riittää.

Valmakauppa Lapinlahden myymälä
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t
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Tehtaantie 5, 73100 Lapinlahti • puh. 050-398 1149/elintarv. 050-398 8767/maataloustarv.

Avoinna ma-pe klo 8.30–15.30
Maitosuomi netissä: www.maitosuomi.fi
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