
Lasten tulevaisuuden uutisia Lapinjärveltä 

Vuodelta 2025  

 

Osana Lapinjärven kunnan strategian laadintaa lapset pohtivat erilaisissa 

taidepajoissa millaisen tulevaisuuden he haluaisivat Lapinjärvellä. Tässä 

alakoululaisten näkemyksiä.  

 

 
Lapinjärveläiset ovat onnellisia koska täällä on kaunis luonto 

 



            Lapinjärvellä pistettiin tuulemaan  
  

     Lapinjärvi halusin alkaa rakentaa lapsille ja nuorille enemmän tekemistä. 
Monet nuoret olivat alkaneet valittamaan Lapinjärven tylsistä tekemisistä ja 

huonosta tekemisistä. Lapinjärvi ei ole kertonut vielä mitä he rupeavat 
tekemään. He kuulemma on kysynyt lapsilta ja nuorilta ideoita joita voisi 
tehdä lapinjärvelle. Lapinjärven lapset ja nuoret ovat todella innoissaan 
uusista toiminnoista. Presidentti on innoissaan seuraamassa Lapinjärven 

kehittymistä.  
 

 

 
 

    
 

https://fi.m.wikipedia.org/wiki/Tiedosto:Lapinj%C3%A4rvi.vaakuna.svg


 

Lapinjärven talous lähti nousuun kun tänne tuli maailman suurin 
puisto.  
Kunnanjohtaja sekosi ilosta kun tänne tuli paljon ihmisiä.  
Muuttovirta  Lapinjärvelle kiihtyi kun puisto oli suosittu. 
 
 
 
 



 

 



 
 
Olisipa lapinjärvellä kasveja jotka antavat turvaa ja iloa. 
 



 

 
Lapinjärveläiset ovat suomen onnellisimmat ihmisiä, koska 
lapinjärvellä on kivaa, ja ei ole kiusaajia 
 
 

 

 

 
Lapinjärven lapset iloitsevat, 
maailman ensimmäinen hattara 
linna 

Lapinjärven talous lähti nousuun 
ihmiset tulivat katsomaan hattara 
linnaa(päässy maksaa 100.000€) 

 
Ihmiset sekosivat ilosta kun saivat 
RAHAAA Muuttovirta Lapinjärvelle kiihtyi kun 

ihmiset tulivat katsomaan hattara 
linnaa 
 

 
Maailman paras hattara linna löytyy 
Lapinjärveltä lukkarin puiston 
läheltä  
 
Tuhansia matkailijoita vetää 



 



 

 



 



 

 

 
PORLAMMIN UUSI KAUPPA 
Porlammille on tullut s market. Se on ihan 
hyvä kauppa kyläläisille. Sieltä saa kaiken 
tärkeän mitä tarvittavan ruuan tekoon.  



Lapinjärveläiset ovat suomen onnellisimpia ihmisiä,koska täällä on 
suomen paras ja suosituin ratsastuskoulu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Lapinjärveläiset ovat maailman onnellisimpia ihmisiä  
koska koronavirus loppui rokotuksien avulla  

ja syöpään löydettiin lääke joka parantaa kaikki syövät  
 



 

 

 
Olisipa Lapinjärvellä itsetäyttyvä vitamiinipurkki. 



 

 
 
Lapinjärvelle tuli jäävuoria. Lapinjärveltä tuli iso turistipaikka 
 



 
Lapinjärven talous lähti nousuun kun sinne tuli uusi hieno 
matkakohde mailman korkeimmalle vuorelle. 
 

 
Muuttovirta lapinjärvelle kiihtyi kun valtava juomapullo rakennettiin 
pellolle. 



Lapinjärven talous lähti nousuun kun tuli paljon rahaa kaikille salesta 
kun sale menestyi 

  

 

Hienoa uutisia Lapinjärveltä 

Lapinjärveläiset ovat Suomen onnellisimpia ihmisiä, koska Lapinjärvellä ei kiusata ja 
kaikilla on kavereita. 

 
Lapinjärven lapset iloitsevat, maailman ensimmäinen super pomppulinna Lukkarin 

puistossa on tehty! 
 

Lapinjärven talous lähti nousuun kun, kaikki hyvä tuli kaupalle ja kaikki alkoi 
muuttamaan tänne. 

 
Rehtori sekosi, kun Lapinjärven kunta päätti että koulutarvikkeet saisi ilmaiseksi. 

 
Muuttovirta Lapinjärvelle kiihtyi kun kaikki paikat löyty läheltä jopa kylistä ja pienistä 

kylistä. 
 

Maailman paras hengailupaikka löytyy Lapinjärveltä! 
 

Tuhansia matkailijoita vetää Lapinjärvellä puoleensa kun iso ilmainen herkkutori löytyi! 
 

Lapinjärveläinen koulu voitti 1000€ koska he tekivät videon missä sanotaan että kaikkia 
köyhiä pitäisi auttaa ja terveydestä yms. 

 
Lapinjärvellä pistettiin tuulemaan ja kaikki sekosivat siitä! 

 



Lapinjärvellä pistettiin tuulemaan. 
Lapinjärven keskustan läpi vedettiin valtatie, useita Lapinjärven keskustan 
rakennuksia jouduttiin purkamaan pois valtatien tieltä. Keskustasta purettiin 
muun muassa apteekki,terveystalo,kahvila ja rautakauppa. Raskasta liikennettä 
ohjataan kulkemaan Lapinjärven keskustan läpi vedetyn valtatien kautta. 
Kyseisellä valtatiellä ei ole sattunut tieliikenneonnettomuuksia.Valtatiellä 
kulkeen odotettua enemmän raskasta liikennettä. Lapinjärvelle rakennettiin 
myös uusi saha. Sahalla käy päivässä noin 10 puutavara-autoa. Lapinjärven 
sahalle on helppo mennä koska sinne pääsee suoraan uudelta valtatieltä. 

 
 
  

https://fi.wikipedia.org/wiki/Tiedosto:Valtatie_22_Finland_Oulu_Maikkula.jpg


TALOUS 
Talous lähti nousuun kun Lapinjärvelle rakennettiin LIDL ja K-Supermarket.  
 

 
Lapinjärvellä on nykyään asukkaita 10 000. Kaikki asukkaat ovat tyytyväisiä ja 

iloisia mihin Lapinjärvi on pystynyt.    
       

 

 Lapinjärvellä pistettiin tuulemaan ja rakennettiin McDonald’s.  
Presidentti antoi käskyn rakentaa McDonald’sin Lapinjärvelle. 
Lapinjärveläiset ovat innoissaan McDonald’sista. 

 
 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:KKK_Supermarket_Kuninkaankulma.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:McDonald%E2%80%99s_Sein%C3%A4joki_20180626.jpg


Lapinjärvellä on suomen onnellisimpia ihmisiä, koska Lapinjärvellä on 

metsiä, peltoja ja muuta luontoa. 

 

 
 
Lapinjärvellä voi viettää aikaa kavereiden kanssa tai kierrellä katsomassa 
maisemia.  
 

 
 
 

  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Katariinanpuisto_Lapinj%C3%A4rvi.JPG


Tuhansia matkailijoita vetää Lapinjärvellä puoleensa puhdas vesi 

 
Nyt Lapinjärvellä on rannalla laituri josta voi hypätä kirkkaan 

puhtaaseen veteen! 
Nyt vaikka koulun jälkeen uimaan kavereiden kanssa, kun on niin 

kirkasta vettä.  

 
 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Tiedosto:Lapinj%C3%A4rven_suomalainen_kirkko.JPG


16.4.2025 

 
Kimmeltävät vedet ja värikäs kylä 

 
Lapinjärvi on pysynyt kauniina ja vanhanaikaisena kylänä jo monia vuosia.  

Muutoksia on toki havaittu tässä pienessä kunnassa, mutta onneksemme vain 
vähän.  

Nyt on vuoden kauneinta aikaa koko Suomessa. On kevät.  
Kukat alkavat maalaamaan kaunista ja vihertävää ruohoa. Hyönteiset 

nousevat unestaan ja keräävät siitepölyä. 
Tämä kaikki kuulostaa maagiselta unelta. Kuitenkin on paikka josta löydät 

tämän ihanan unen. Se paikka on Lapinjärvi.  
 
 

 
Lapinjärven kylä kukoistaa joka vuosi loistokkaista kasveista ja lämmöstään.  

 
Lapinjärven talot ovat värikkäitä ja kesäisiä. Kun vain katsoo oikealle saattaa 

nähdä mitä kauneimman värisiä ja mainioita rakennuksia. Kahviloita, kirjaston 
tai jopa ihan tavallisen perhekodin. 

 
 
 

  



Yhdestä Lapinjärven upeimmista maisemista löydät rannasta. Se on nimittäin 
järven ranta. Lapinjärvi on saanut kohua sen puhtaasta ja kimmeltävästä 

järvestä. 

 
Järvi on upean näköinen iltaisin auringonlaskun aikaan. Perheet käyvät siinä 

uimassa kesäisin ja muuttolinnut polskivat siellä.  
 

Lapinjärvi on mainio kunta perheille, jokaisen ikäiselle ja jokaiselle. 
 

  



3.8.2025                            Kylän uudet tuulet 
 

Lapinjärven uudistukset ilahduttavat asukkaita. Kesähelteellä ihmiset 
ulkoilevat ja nauttivat yhdessäolosta. Illan hämärtyessä kylä valaistaan 

himmeällä valoilla, jotka tuovat tunnelmaa.  
 

 
Kauniit kukat ja kasvit tuovat ilmaan tietynlaista raikkautta. Jäätelöä syödessä 
aurinko paistoi kirkkaana, miltei pilvettömältä taivaalta.  
 
Lapinjärven asukkaat ottavat ihmiset, kuin eläimetkin hyvin huomioon ja 
tervehtivät aina toisia nähdessään. Luonto reiteillä näki linnun jos toisenkin, ja 
puhtaassa ilmassa oli ihana liikkua.  
 

 
 
Vierailullamme kiersimme paljon vihreässä luonnossa, ja nautimme ulkona 
olemisesta. Olimme hyvin tyytyväisiä matkallamme. Pienen kylän 
persoonallisuus on ihailtavaa.  
 

 
  



Tuhansia matkailijoita vetää Lapinjärvellä puoleensa uudistetut 
rakennukset ja kauniit maisemat 

 

Lapinjärvi on muuttunut paljon värikkäämmäksi kun rakennukset uudistettiin ja 
maalattiin. Lisäksi Lapinjärven uimarannalle on tullut laituri.  
 

 
 

 
 

  

https://fi.m.wikipedia.org/wiki/Tiedosto:Lapinj%C3%A4rven_kirkonkyl%C3%A4n_suomenkielinen_ala-aste.JPG
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lapinj%C3%A4rven_kirkko.jpg


Tuhansia matkailijoita vetää Lapinjärvelle puoleensa puhdas luonto... 
 

 
 
  
Puhdas vesi ja ranta  jossa on uusi laituri ja hyppytorni. 
 
Lapinjärvelle on tullut uusi laituri ja hyppytorni sekä puhdas vesi jossa kelpaa 
uida ja myös kalastaa.  
 

                                                  
  

https://www.piqsels.com/fi/search?q=makeaa+vett%C3%A4


Uutinen  
 
Lapinjärven  talous lähti nousuun kun Lapinjärvi sai maksettua valtiolle kaikki 
velat takaisin.Nyt  lapinjärvellä ei ole velkaa ja Lapinjärvi voi tehdä uusia 
rakennuksia. Pukaroon ja Ingermaninkylään luvassa on uusi kauppa ja 
leikkipuisto. Pukaroon rakennetaan uusi kauppa niin kuin Lapinjärven 
keskustaan.Leikkipuisto tulee Ingermaninkylään, saimme myös uusia rahan 
lahjoittajia.Kylä uudistuu ja sitä hoidetaan paljon. Vuosina 2025-2026 saamme 
myös kaupaksi k-kaupan joka näyttää tältä. 
 
 

 
 

 

https://fi.m.wikipedia.org/wiki/Tiedosto:K-Market_M%C3%A4yr%C3%A4m%C3%A4ki.jpg


Lapinjärvellä alettiin kaivamaan uusia lampia ja jokia 
 

Tänä vuonna Lapinjärvellä aloitettiin uusi projekti jonka tarkoitus on kaivaa 
lisää ja uusia lampia ja jokia jonka tarkoitus on olisi mahdollistaa uusien 
kalalajien kalastusta. Lapinjärvellä lampiin ja jokiin aiotaan istuttaa uusia 
kalalajeja esim:siikaa ankeriasta,harjusta,purotaimenta toutainta ,kirjolohta.se 
mahdollistaa sen että Lapinjärvelle tullaan kalastamaan vielä enemmän kuin 
nykyvuosina. 
 

 
 

 

https://pxhere.com/fi/photo/1101158
https://www.piqsels.com/fi/public-domain-photo-ssxyq


 

 
 

Muuttovirta Lapinjärvelle kiihtyi kun ojan pientareet ja tiet putsattiin 
roskista 

 
Lapinjärven koululaiset jaettiin pieniin ryhmiin ja ryhmät siivosivat omat 
jaetut alueensa hyvin.  
 
Ryhmät olivat n.4-5 hengen ryhmiä joissa kaikki tekivät hyvin töitä.  
 
Taukoja pidettiin paljon ja kaikilla oli hauskaa. 
 
Työssä meni yhteensä n.2 viikkoa siivota tiet ja ojat puhtaiksi. 
 
Työn päätettyään koululaiset olivat ylpeitä itsestään ja muut lapinjärveläiset 
kiitollisia. 
  

https://fi.m.wikipedia.org/wiki/Tiedosto:Lapptr%C3%A4sk_Kapellby_2008.JPG


 
 

Lapinjärvi 2025 
 
 

Lapinjärven lapset iloitsevat,Lapinjärvelle on tullut paljon enemmän 
harrastusmahdollisuuksia. 
 
Koulujen jälkeen useat lapset menevät erilaisiin harrastuksiin.  
Harrastusmahdollisuuksia on tullut paljon lisää esim:keppihevos-
,koripallo-ja jalkapallokerho. 
 
Tämä on tuonut lapinjärvelle paljon eloa ja  Lapset otetaan paremmin 
huomioon. Tässä on vielä kaiken lisäksi säästänyt paljon luontoa. 
 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Katariinanpuisto_Lapinj%C3%A4rvi.JPG

