
Lapinlahti-Seura



Lapinlahden kirkonkylän menneisyyteen voi tutustua 
rakennusten ja muistomerkkien avulla. 

Kävelykierroksen reitin kirkonkylän keskustassa voit 
suunnitella opetussuunnitelman tavoitteiden, 
oppilaiden iän ja käytettävissä olevan ajan mukaan. 

Kävelykierroksen voi toteuttaa myös Taidekatua 
seuraillen (erillinen aineisto Pulkka-sivuilla).





 Sirenin koulu

 Nimensä tämä rakennus on saanut 
suunnittelijansa, arkkitehti J.S. Sirenin mukaan. 
Talo valmistui vuonna 1954 kansakouluksi. 

 Lukio ja yläaste toimivat täällä v. 1985 - 2004. 

 Nykyisin se on Matin ja Liisan koulun yläluokkien 
käytössä. 





 Rautatie Kuopio-Iisalmi valmistui v. 1902, samoin rautatieasema. 
Juhani Ahon ”Rautatie” ilmestyi jo 18 vuotta aikaisemmin - ihmeen 
hyvin Aho ennakoi tapahtuman. Kirjan ilmestyessä lähimmät 
rautatiepaikat olivat Kouvolassa ja Haapamäellä. Kun rataa 
suunniteltiin Pohjois-Savoon, oli kaksi vaihtoehtoa: itäinen (nykyinen 
linjaus) ja läntinen (vesistön länsipuolella Maaningan ja Pielaveden 
kautta Iisalmeen).  Haminamäen korkeimmalla kohdalla, 
Kiikarimäellä, erottuu ”junamonttu”, josta on otettu radan 
rakennustyöhön tarvittavaa soraa. 

 Asemarakennuksen pohjoispäässä oli asemapäällikön asunto, 
eteläpäässä odotushuone ja toimisto. Rakennusta laajennettiin v. 1927 
rakentamalla uusi odotushuone. Vuonna 2000 korjatun 
asemaravintolan keittiön paikalla on ollut postitoimisto vielä 1940-
luvulla. Huomaa asema-alueella olevat muutkin rakennukset, mm. 
asemamiesten asuinrakennus, ns. kaksoisvahtitupa, sauna, maakellari 
ja ulkorakennukset. Asemarakennuksen ja makasiinin välissä oli 
aikanaan myös pieni kioski.



 Höyryveturit tarvitsivat halkoja ja vettä. Halkovaraston 
yhteydessä oli vedenantoputki eli viskuri. Nykyisen 
juustolan lämpökeskuksen paikalla oli pumppuasema, 
josta johdettiin vettä asemalle vesiviskuriin. Pumppu toimi 
höyryvoimalla, ja vettä piti nostaa 2 - 3 kertaa päivässä. 
Näistä ajoista muistuttaa meitä vielä Pumppurannantie, 
jonka paikkeilla vesiputki oli (ja on ilmeisesti vieläkin) . 
Viskuri siirrettiin Matin ja Liisan Aseman yhteyteen, mutta 
nyt se on taas asema-alueella. 

 Junaliikenteen alkaessa postijunan matka Lapinlahdelta 
Kuopioon kesti 2t 12 minuuttia ja Iisalmeen 50 minuuttia. 
”Tiputtaja”, joka pysähtyi pysäkeillä ja seisakkeilla 
muutaman kilometrin välein, kulki vieläkin hitaammin.





 Asematien varrella asui kuvanveistäjä Eemil Halosen veli, 
Arttu Halonen, joka oli Suomen ensimmäisiä taidevalajia.  
Veljekset aloittivat valutoiminnan Nerkoolla 1900 -luvun 
ensi vuosina Uudispiha-nimisellä tilalla. 

 Arttu muutti kirkonkylään 1919 hankittuaan Arttulan. 
Täällä on valettu mm. Jussi Mäntysen Hirvi-patsas, joka on 
Viipurissa, Eemil Halosen Minna Canthin patsas Kuopiossa 
ja Felix Nylundin Kolmen sepän patsas Helsingissä. Tässä 
pihapiirissä Arttu jatkoi taidevalajana vuoteen 1958 saakka. 

 Artun sukulainen Eljas Halonen perusti oman valimon, ja 
siellä valettiin mm. Aimo Tukiaisen veistämä 
Mannerheimin ratsastajapatsas 1959 – 60 Helsingissä 
Kiasman vieressä.





 Nykyisen Yritystalon paikalla sijaitsi Lapinlahden 
apteekki vuoden 1900 tienoilta alkaen aina vuoteen 
1950. Silloin apteekkari Ilmari Hyvärinen muutti 
apteekkinsa viereiselle tontille rakennettuun 
uudisrakennukseen, nykyisen valtion virastotalon 
paikalle. 

 Vanhasta apteekkitalosta saatiin muutamiksi vuosiksi 
kovasti kaivatut tilat Lapinlahden yhteiskoululle, joka 
oli perustettu vuonna 1948. Kuva on tuolta ajalta.





 Kunnan virastotalon paikalla oli alun perin Lotta Svärd -
paikallisjärjestön Lottala. Siihen perustettiin sota-ajan 
jälkeen 1940-luvun puolivälissä matkustajakoti 
Yhteiskunta.

 Kunnan virastotalo on arkkitehti Olavi Norosen 
suunnittelema, ja se valmistui vuonna 1981. Sen ideana on 
lentoon lähtevä lintu, pää asettuu aulan kohdalle. 

 Aulassa on lasimaalaus Fuuga Savonia. Sen osat ovat
- alhaalla ”Matkalla”, ”Crescendo”, joka kuvaa Telppäsniityn
tapahtumia vuonna 1796, kun savonjärveläiset
heinäntekijät kokivat hengellisen herätyksen ja ”Tyyntyy 
iltaan”
- keskellä ”Sodan harmaa raita” kuvaa sota- ja evakkovuosia
- ylhäällä ”Heinäpouta” kertoo kylän nykypäivästä





 1900-luvun alussa kolme yhdistystä, Sampo-seura, 
vapaapalokunta ja työväenyhdistys ryhtyivät puuhaamaan 
yhteistä kokoontumistilaa. Haminamäen pohjoispäähän 
valmistui vuonna 1907 seuraintalo, joka tunnettiin 
myöhemmin nimellä Mäentalo. 

 Kolmen yhdistyksen yhteistyö ei kuitenkaan onnistunut. 
Rakennuslainaa ei saatu hoidetuksi ja talo jouduttiin 
myymään kahden vuoden kuluttua. Kansalaissodan (1918) 
jälkeen talon omistajaksi tuli Lapinlahden suojeluskunta ja 
talosta näin Suojeluskuntatalo. Siellä järjestettiin sen oman 
maanpuolustustyön lisäksi monenlaista toimintaa. 
Urheiluseura Lapinlahden Veto perustettiin vuonna 1932, ja 
Mäentalo oli sen toiminnan keskipiste 30 vuotta. 





 Kun suojeluskunnat määrättiin jatkosodan jälkeen 
(1944) lakkautettavaksi, Mäentalo lahjoitettiin 
manttaalikunnalle. Veto lunasti talon itselleen vuonna 
1953. Talon omistajina ehtivät vielä myöhemmin olla 
helluntaiseurakunta ja kunta. Se purettiin kun alueelle 
alettiin rakentaa terveyskeskusta 1970-luvun 
alkupuolella. 

 Mäentalon pihapiiriin itäreunalle rakennettiin sodan 
jälkeen parakkimainen elokuvateatteri, Inva-Tupa, jota 
sotainvalidien paikallisjärjestö piti yllä 1950 – 1960-
luvulla.





 Mäentalon paikalla kunnan virastotalon yläparkkipaikan vierellä 
on sotaan lähteneiden muistomerkki. Lokakuun alussa v. 1939 
Moskovasta tuli kutsu neuvottelemaan ”konkreettisista 
poliittisista kysymyksistä”. Neuvotteluthan tunnetusti päättyivät 
tuloksettomasti - talvisotaan. 

 Epävarmassa tilanteessa pantiin toimeen yleinen 
liikekannallepano: reserviläiset kutsuttiin ylimääräisiin 
kertausharjoituksiin. Alkoi YH:n aika. Lapinlahden reserviläiset 
kutsuttiin Mäentalolle, ja täältä miehet siirrettiin 14.10. junalla 
Kuopioon ja hevoset pari päivää myöhemmin ajaen. Kuopiosta 
siirryttiin Suistamon Leppäsyrjän asemalle (huomaa: meillä 
Lapinlahdella on Leppäsyrjäntie). Lapinlahtelaisia oli mukana 
noin 650 miestä. Samoin jatkosodan edellä kesäkuussa 1941 tuli 
käsky YH:ta varten ja pian lähtö kohti Nurmesta ja itärajaa. 
Kutsut toimitettiin korteilla yleensä kädestä käteen, 
polkupyörällä, hevosella tai jalan kulkien.





 Lapinlahden kirkko valmistui vuonna 1880.

 Neljännesvuosisata ehdittiin koota rahoja uuden 
kirkon rakentamista varten. Se haluttiin tehdä puusta, 
sillä kivestä tehtynä se olisi tullut ”mahdottoman 
kalliiksi”. Kirkon suunnitteli arkkitehti A. F. Sjöström, 
ja se vihittiin käyttöön 1880. Kivijalka ym. kivet 
louhittiin Huorpojanmäeltä (Rommeikonmäeltä). 
Kansan parissa on elänyt tarina, jonka mukaan 
Lapinlahden ja Kajaanin kirkkojen piirustukset olisivat 
vaihtuneet. Tämä on syytä unohtaa, tänne tehtiin 
kirkko ihan oikeiden piirustusten mukaan ja ne ovat 
nähtävillä kirkkosalin takaseinällä.



 Alttaritaulu Kristuksen kirkastus on Alvar Cawénin
maalaama vuodelta 1931.

 Oman pitäjän pojalta Pekka Haloselta ei tilattu 
alttaritaulua, vaikka hän sitä tarjosikin. Halonen oli 
tuolloin kolmikymppinen, jo mainetta niittänyt taiteilija. 
Miksi ei? Yksi syy oli seurakunnan niukat rahavarat, toinen 
syy kateus ja epäily ”Salamen Pekan” kyvyistä. Toisaalta 
taiteilija ei ollut kertonut hintaa eikä päättäjillä ollut 
selkeää kuvaa, millainen alttaritaulusta olisi tullut. 

 Kirkon sakastin yläkertaan on perustettu pieni 
kirkkomuseo. Nimi Bassin kirkkomuseo tulee entisen 
rukoushuoneen suunnittelijan mukaan.





 Talvisodan jälkeen sankarihaudoilla oli valkoiset puuristit.

 Mykkälän tilasta oli saatu alue sekä uutta kirkkoa että 
hautausmaata varten ilmaiseksi. Vanhaa hautausmaata 
käytettiin vuosina 1832 - 1883. 

 Kansalaissodan kahdeksan lapinlahtelaista vainajaa haudattiin 
vanhan hautausmaan eteläpuolelle - paikalle pystytettiin Arttu 
Halosen graniittinen sankaripatsas (1920). Talvisodan aikana 
kaatuneita vainajia on haudattu tänne 102 ja jatkosodan vainajia 
173. Arttu Halonen suunnitteli haudat lopulliseen kuntoon ja 
hänen tekemänsä on läntisellä sivulla polvistunutta soturia 
kuvaava reliefi (1941). Lähellä sankaripatsasta on Pajujärveltä 
kotoisin olleen jääkärikapteeni Kosti Kauppisen hauta. Hän on 
tiettävästi ainut lapinlahtelainen Saksassa 1. maailmansodan 
aikana koulutuksen saanut jääkäri.





 Kunnalliskodin tulipalon uhrien 
hautamuistomerkkinä Eemil Halosen veistos Semper
Excelsior (”Yhä korkeammalle”).

 Vanhan hautausmaan itäreunalla on kunnalliskodin 
mielisairasosaston tulipalossa 30 menehtyneen 
viimeinen leposija. Tulipalossa menehtyi 31 henkilöä –
yksi on haudattu muualle. Palo syttyi illalla 22.4.1966, 
mahdollisesti jonkun asukkaan varomattomasta tulen 
käsittelystä. Tämä katastrofi aiheutti lainmuutoksen 
eduskunnassa: enää ei saanut jättää potilaita 
valvomatta varsinkaan lukkojen taakse.



 Nälkävuosina 1867 - 1868 rakennettiin ”hätäaputöinä” 
mm. Nerkoon kanavaa. Alikuntoiset työläiset 
sairastuivat helposti kulkutauteihin, mm. lavantautiin. 
Mahdollisesti jopa 200 kanavatyömaalla menehtynyttä 
ja heidän omaisiaan on haudattu vanhalle 
hautausmaalle. Kerrotaan, että vainajia kuljetettiin 
heinähäkeittäin työmaalta ja sairastuvasta.







 Kotiseutumuseo, entinen pitäjänmakasiini, on vuodelta 1859. Kuvassa 
oikealla näkyy nimismies R.V. Räsäsen 1920-luvun puolivälissä 
rakennuttama talo. Siihen tehtiin tuolle ajalle tyypillinen mansardi- eli 
taitekatto. Yläkerrassa oli toimistohuoneet. 

 Haapalaisentie on ollut vanhan kirkon aikana etelästä kirkkoon vievä 
tie. Nimensä se on saanut musikaalisen Haapalaisen perheen mukaan 
(mm. säveltäjä Väinö Haapalainen), joka asui tien varrella. Vanhan 
hautausmaan länsipuolella on kotiseutumuseo, entinen 
pitäjänmakasiini eli lainajyvästö. Sellaisia alettiin rakentaa katovuosien 
varalle 1800-luvun puolivälin jälkeen. Lapinlahdelle se saatiin vuonna 
1859. Täältä saattoi huonoina satovuosina lainata siemen- ja leipäviljaa. 
Aluksi toiminta kuului kirkolle, kunnan perustamisen jälkeen (1874) 
kunnalle.

 Kotiseutumuseon omistaa Lapinlahti-Seura, ja siellä säilytetään 
paikkakunnalta saatua museoesineistöä. Nykyisin sitä ei pidetä 
avoinna, sillä kotiseudun historiasta kertova näyttely Elettiin sitä ennen 
vanhaan on Eemil Halosen museossa.





 Kuvan taustalla näkyvässä talossa on toiminut 
Lapinlahden ensimmäinen kirjakauppa 1900-luvun 
alkuvuosikymmeninä. Myöhemmin siinä oli 
kunnanlääkärin asunto ja vastaanottotilat. 

 Vanhan hautausmaan pohjoispuolella oli seurakunnan 
rukoushuone vuosina 1826 – 1881. Puisen rakennuksen 
suunnitteli tunnettu kirkonsuunnittelija Carlo Bassi. 
Tilaa siinä oli noin 400 hengelle. Lämmityslaitteita ei 
ollut, rakennus oli muutenkin hatara ja ahdas. Kun 
uusi kirkko valmistui, vanha purettiin ja sen hirsiä 
käytettiin juuri perustetun kansakoulun 
rakentamiseen (nykyisen lukion vanha puoli).





 Mykkäläntie oli vilkas kauppakatu. Kuvassa takana vasemmalla 
Honkaniemen rautatiesilta ja Honkaniemi. Vasemmalla Kalle 
Halosen, myöhemmin Penttisen kauppa. Rannalla keskellä 
Kettusen nahkurinverstas ja oikealla Pajuniemi (nykyinen Luova 
Puu). Oikealla Lapinlahden Rautakauppa ja sen takana Anni 
Höltän kauppa.

 Sekatavarakauppoja oli kirkonkylällä useita ja kaikilla oli omat 
uskolliset asiakkaansa. Lähinnä Mykkälää oli Halosen, 
myöhemmin Penttisen kauppa. 2000-luvulla remontoidussa 
keltaisessa talossa toimi muutaman vuoden (1903 – 1905) 
Lapinlahden osuusliike, myöhemmin Anni Höltän 
kangaskauppa ja vuodesta 1952 Venäläisen sekatavaraliike. Tällä 
tontilla asuivat presidentti Urho Kekkosen vanhemmat vuonna 
1908, ja silloin Urho-poika aloitti kansakoulunsa. Kouluaika 
Lapinlahdella jäi reiluun kahteen kuukauteen, koska perhe 
muutti Iisalmeen. 





 Mykkälä oli tunnettu kievari eli majatalo.

 Mykkälässä oli kievari 1830-luvulta alkaen aina 1900-
luvun alkupuolelle saakka. Iisalmi-Kuopio -maantiellä 
oli vilkas liikenne, myös Varpaisjärven suuntaan 
tehtiin kyytejä. Vielä 1930-luvulla majatalon hyvä 
ruoka ja siistit huoneet ovat houkutelleet matkustajia. 
Rautatiet ja alkava autoliikenne tekivät kievarit 
tarpeettomiksi.





 Vilhusen nahkaverstas toimi yli 50 vuotta 1900-luvun 
alkupuolella.

 Rannalla oli Vilhusen ja Kettusen nahkurinverstaat. 
Molemmille yrittäjille oli riittävästi töitä useiden 
vuosikymmenien ajan. Kun nahkurin työt sitten 
vähenivät, molemmat liikkeet lopetettiin ja 
verstasrakennukset purettiin.





 Pietikäisen kellosepänliike oli kirjastoa vastapäätä 
olevan kerrostalon paikalla. Aiemmin talossa oli 
toiminut mm. puhelinkeskus ja Aku Kähkösen 
kauppa. Tämän talon hirsiä on käytetty Väisälänmäen
Karjamajakahvilan rakennukseen.

 ”Kauppakadun” varrella nykyisten kerrostalojen 
paikalla olivat myös Lapinlahden Rautakaupan 
paikalla myöhemmin Purjesalon kauppa ja Siposen 
Kauppayhtiö. Linnansalmentien varrella oli Ylä-Savon 
osuuskauppa ja nykyisen torin paikalla Aro Venäläisen 
sekatavarakauppa.







 Pekka Pitkäsen sekatavarakauppa viitostien risteyksen 
luoteiskulmassa, vastapäätä hautausmaata.

 Viitostien ja keskustaan johtavan tien risteys on 
tunnettu ”Hallmanin mutkana”. Kuopiolaisen 
liikemiessuvun jäsen eläinlääkäri Risto Hallman kuoli 
täällä syyskuussa 1952 tapahtuneessa 
liikenneonnettomuudessa. 

 Ylikulkusillan kupeessa on Olli Halosen Tähystäjä,
'Kuikuilija' kuten savolainen vääräleuka sen nimesi, 
1996. 





 Hautausmaalla on lukuisia Eemil ja Arttu Halosen 
sekä muidenkin tekijöiden pronssiveistoksia ja 
reliefejä. 

 Kuvassa Eemil Halosen Äiti ja lapsi, 1915

 Torilla on Olli Halosen Valusuppilo, 1994. Teos viittaa 
Lapinlahden taidevaluperinteeseen.





 Kirjastotalon suunnitteli Olavi Noronen, ja se 
valmistui vuonna 1992. 

 Pihamaalla on Kaarlo Haltian Aino-patsas vuodelta 
1895.





 Eemil Halosen Kivenhakkaaja, kunnallishallinnon 
muistomerkki kirjaston vierellä. 

 Veistos on vuodelta 1907, mallina on ollut Eemil 
Halosen serkku Viljam Halonen. 

 Lapinlahden kunta itsenäistyi vuonna 1874 Iisalmen 
pitäjästä. 

 Tämä Halosen työ valettiin pronssiin Halosvalimolla
kunnallishallinnon 120-vuotisen historian kunniaksi.









 Kirjastotaloa edelsi tällä paikalla vuonna 1927 
rakennettu kirkonkylän ensimmäinen kivitalo. 

 Kivitalossa oli Veljekset Kettusen Nahkatehtaan 
nahka-ja jalkineliike. Vasemmalla on Namus-Kustin, 
Kusti Jääskeläisen, myyntikoju, oikealla Teuvo 
Kaikkosen leipomo ja kahvila.  Rakennus tuhoutui 
tulipalossa 1940-luvun loppupuolella, ja paikalle 
rakennetussa talossa toimi 1950-luvulla Kauko 
Hannilan vaatekauppa Pukimo.

















 Tämä tienoo oli merkittävä kirkonkylän hallinnollinen ja 
kulttuurikeskus: täällä oli ensimmäinen kauppa, kansakoulu, 
meijeri ja mylly sekä kunnantalo. Myös kirkkoherran pappila oli 
lähellä. Isoilla maatiloilla oli vielä viime vuosisadan alussa oma 
meijeri, mutta silloin alkoivat osuusmeijerit tehdä tuloaan. 
Lapinlahdelle se saatiin 1907. 

 Meijerin oma laiva Uhri ja myöhemmin Onkivesi kuljettivat 
kermaa järven takaisista kylistä kirkonkylään. Venäjän vallan 
aikana on Lapinlahden voita viety Pietariin saakka. 
Meijerirakennus edustaa samoin kuin vieressä oleva mylly
funkkis-tyyliä. Meijerin toiminta loppui v. 1975, ja maidot 
menivät tästedes paikkakunnan maidonjalostustehtaille.

 Pihamaalle on nostettu meijerin kirnu muistuttamaan meijerin 
menneisyydestä. Kirkonkylälle saatiin sähköä meijerin 
sähkövoimalasta vuodesta 1918 alkaen siihen saakka, kun Savon 
Voima perustettiin 1947.













Lapinlahden ensimmäinen kansakoulu perustettiin 
kirkonkylään 1881. Parin vuoden kuluttua se sai oman 
koulutalon, jonka rakentamiseen käytettiin myös 
puretun rukoushuoneen hirsiä. Tunnetuin tässä talossa 
koulua käynyt on ollut presidentti Urho Kekkonen 
(reilun kahden kuukauden ajan). Hänestä muistuttaa 
reliefi eteläisellä seinällä. Vuonna 2004 remontin jälkeen 
talo uudisrakennuksineen siirtyi peruskoululta lukiolle. 
Pihamaalla Kaarina Kaikkosen Korkea veisu, 2004. 
Päädyssä kuvataidelukiolaisryhmän toteuttama Kurvi,
2006.





 Nykyisen Rovastilan paikalle rakennettiin 1880-luvun 
puolivälissä yhdeksän huoneen pappilan ”puustelli” 
sekä kaikki tarpeelliset talousrakennukset. 

 Puinen rakennus purettiin 1960-luvun alussa ja 
paikalle rakennettiin uusi pappila.

 Seurakuntatalon valmistuttua rakennus myytiin 
kunnalle. 

 Nykyisin siinä toimii päiväkoti ja esikoulu.



 Komea pappilan kivinavetta on vuodelta 1900. Se toimi 
talvisodan aikana lähiseudun asukkaiden 
pommisuojana, jonne hälytysten tullessa juostiin. Se 
oli vaarassa hävitä, kun 1960-luvulla rakennettiin 
Saaristotietä ja aiottiin ottaa navetan kivet tien 
pohjaan. Kirkkoherra Kauko Hirvonen esti hankkeen. 

 Vuonna 1971 perustettiin Halosten Museosäätiö 
Halosen taiteilijasuvun muiston ja taiteen 
vaalimiseksi. Eemil Halosen alkuperäiskipseille saatiin 
paikka pappilan kivinavettaan. Eemil Halosen 
museoksi se kunnostettiin v. 1975.



 Seuraava ponnistus oli taidekeskuksen uudisrakennus 
eli nykyinen taidemuseo. Siellä on ollut 
ympärivuotisesti näyttelyjä, ja kesänäyttelyihin 
panostetaan erityisesti. 

 Taidemuseo jouduttiin kuitenkin sulkemaan keväällä 
2014 home- ja kosteusvaurioiden vuoksi. Kun museon 
korjaus- ja laajennustyö valmistuu vuonna 2016, Eemil 
Halosen veistoskokoelma saadaan asianmukaisiin 
tiloihin. 





 Taidemuseon takana on Riihiateljee, joka oli Nerkoon
Uudispihan tilan riihi. 

 Vuosina 1903-10 Uudispihan omisti kuvanveistäjä 
Eemil Halonen, ja hän muutti riihen 
työskentelytilakseen. 

 1930-luvulla riihi siirrettiin Nerkoolta kirkonkylälle 
Tervolan pihapiiriin, missä rakennus palveli Eemil 
Halosen kipsiveistosten varastona. Tervolan väki 
kutsui paikkaa kuvaliiteriksi. 

 1980-luvun alussa riihi siirrettiin nykyiselle paikalleen, 
Halosten Museosäätiön tontille.



 Tokmannin kohdalta alkaen etelän suuntaan alkava alue on 
rakennettu suurimmalta osalta 1940-luvulla ja sen jälkeen. 
Sodan jälkeen luovutettiin Karjalan siirtolaisille ja 
rintamamiehille ”kylmiä tiloja” maanviljelykseen ja 
omakotitontteja asutuskeskuksista. Puolitoistakerroksiset 
puutalot ovat juuri näitä siirtolaistaloja. Ennen 
myöhemmin tehtyjä saneerauksia ne muistuttivat kovasti 
toisiaan - käytettiinhän samanlaisia tyyppipiirustuksia. 
Alakerrassa oli kaksi huonetta ja keittiö, yläkertaan 
saatettiin rakentaa toinen kahden huoneen asunto.

 Ortodoksisen kirkon on suunnitellut arkkitehti Ilmari 
Ahonen. Se valmistui rukoushuoneeksi vuonna 1959 ja 
vihittiin myöhemmin kirkoksi.





 Väärnin pappilassa syntyi syyskuun 11. päivänä 1861 nuoreen 
Thedor Brofeldtin pappisperheeseen poika, josta tuli kirjailija 
Juhani Aho. 

 Theodor oli silloin täällä apupappina, ei suinkaan vielä mikään 
Ukko Ruuhveltti, jona hänet sitten myöhemmin Iisalmen 
seudulla tunnettiin. Kerrotaan hänen saarnanneen 
kansanomaisesti savon murteella ”Elekee työ iisalamelaeset
luulla, että kepulkonstilla taevaaseen piäsöö”. Me lapinlahtelaiset 
olemme omineet Juhani Ahon, vaikka perhe muutti täältä pois 
Hannen (niin häntä kutsuttiin) ollessa vajaa nelivuotias. 

 Brofeldtin perhe asui sivurakennuksessa, jota ei enää ole. Mutta 
Juhani Aho ja Rautatie-romaani elävät vielä täällä mm. katujen 
nimistössä: Juhani Ahon tie, Ruuhveltintie, Matin ja Liisan tie, 
Kehruukuja. Paikallislehti on Matti ja Liisa, Matin ja Liisan 
Asema pyydystää turisteja 5-tien varressa, peruskoulu on Matin 
ja Liisan koulu.


