
Varpulan luomutilalla tapahtuu  keväällä  2013:
Tässä Varpulan  luomumarjatilan omat sekä Järvenpään Opiston ja 

Sipoon  Kansalaisopiston Varpulassa järjestettävät kurssit: 

RUISLEIPÄKURSSIT  VARPULASSA
Ke  16.01.   íltakurssi klo 18-21 *)
Ma  04.02.  iltakurssi  klo 18-21  (ilmoittautuminen  ja lisätiedot :Sipoon Kansalaisopisto)
Ke 13.02.    iltakurssi  klo 18-21 *)
To 21.02.   Uutta! Hiihtolomalaisten ruisleipäkurssi klo 13-17  (aikuiset 20 e, nuoret 10 e)
Ke  20.03.    iltakurssi  klo 18-21 (ilmoittautuminen ja lisätiedot Järvenpään Opisto)
Ke 27.03.      iltakurssi  klo 18-21 *)
Ke 10.04.     iltakurssi klo 18-21  *)
Ke  17.04.    iltakurssi klo 18-21  (Järvenpään kaupungin hlökunta/täynnä!)
Su  28.04.    Uutta!  Koko perheen päiväkurssi  klo 13-17  (aikuiset 20 e, nuoret 10 e)
Ma  06.06.    iltakurssi klo 18-21  *)
*) Varpulan omien kurssien =  *) hinta 25 e/hlö , opistojen:  kts. opistojen kurssiohjelmat
Kaikkiin ruisleipäkursseihin sis. kurssi, tarjoilu,  kotiin vietäväksi oma leipä + juuri +ohjeet 

VÄRTTINÄLLÄ  KEHRÄYSKURSSIT
La   02.02. klo 14-18 alkeis- ja jatkokurssi  *)
Ma 11.03.  klo 17.45-21 alkeis- ja jatkokurssi (ilm. ja lisätiedot: Sipoon  Kansalaisopisto)
Ma 18.03.  klo 17.45-21 alkeis- ja jatkokurssi (ilm.  ja lisätiedot: Sipoon Kansalaisopísto)

VARPULAN  MANSIKKARIEHA SU 7.7.  klo 12-18/Vapaa pääsy!
Ohjelmaa ja kilpailuja koko perheelle,  iloista yhdessäoloa, lampaiden rapsutusta, pupuja, kahvia, 
mehua,  mansikkakakkua, mahdollisuus vaihtaa leluja,  esittää ohjelmaa ja myydä itse tehtyjä tuotteita. 

VARPULASSA   MYYNNISSÄ:
v Ruisleivän juuri, kuivattuna tai pakastetuna 10 e/annos
v Varpulan luomumansikkamehu; sokeroimaton tai luomusokeroitu , 9 e/plo
v Värttinä villan kehräämiseen 15 e, 20 e ja 25 e/kpl, härkin ruisleipätaikinalle 30 e
v Koottava puulelupakkaus; auto, bussi, traktori, jyrä tai rekka 25 e/kpl

AJO-OHJE VARPULAAN:  Lahdenväylä  >  Keravan  l iittymästä  Vanhaa Lahdentietä 
pohjoiseen 1,5 km > Talma >1,5 km vas. Talmankaari tai Satotalmantie > Talman koulun ja 
VPK:n kohdalta Kylänpääntie > heti vas. Laaksotie > Kumpare  > aja alas notkoon ,Varpula on 1.
talo oikealla pellolla! Nikkilästä/Keravalta: Martinkyläntie > Talman kohdal ta Satotalmantie > 

Kylänpääntie  > heti  vas. Laaksotie > Kumparetta alas, Varpula on oik. pellolla.

VARPULAN  LUOMUMARJATILA
Kumpare 33, 0420 Talma (Sipoo), puh. 0400 811920 

riitta.rantanen@varpula.fi www.varpula.fi
TERVETULOA!

TULE   
VARPULAAN 

VALMIILLE   
KURS SILLE  
TAI   KERÄÄ   

OMA  PORUKKA    
JA  VARAA  KURSSI AIKA!



Ruisleipäkurssilla Varpulan 1800-luvun tuvassa opitaan iloisissa 
tunnelmissa leipomaan perinteistä ruisleipää yli 100-vuotiaan 
taikinajuuren eli hapattimen avulla, ilman hiivaa. 

Jokainen kurssilainen saa mukaansa itse leipomansa lämpimän 
ruisleivän, nokareen juurta sekä kirjalliset leipomisohjeet. 

Kurssiin sisältyy myös lämpimällä ruisleivällä herkuttelua kahvin tai 
teen kera sekä tietoa ja tarinointia talon historiasta. Kurssi kestää 
reilut kolme tuntia ja sen voi  järjestää sopimuksen mukaan päivällä tai 
illalla. Ihanteellinen osanottajamäärä on  7-20 henkeä, mutta suurempi 
tai pienempikin kurssi  järjestyy. 

Kerää lähipiiristäsi porukka ja varaa teille sopiva ajankohta - tai tule 
etusivulla näkyvälle Varpulan valmiille kurssille yksin tai ystävinesi.  

Varpulassa voi helliä myös lampaita, kaneja, kissoja ja Tilda-koiraa  
sekä poimia kesällä luomumansikoita ja –mustaviinimarjoja.

Varpulan  tuvan 
tunnelmaa

Kutsu  mukaan  ystävät, sukulaiset  tai 
työtoverit  ja tuo heidät  elämykselliselle 

kurssille Varpulaan Sipooseen!



Varpulan talo   
takaa Sipoossa 
2010 (vas.)

Varpulan talo 
rakennettiin  v.1833 
Kauhavalle  Lapuan 
vanhan 1700-luvun 
kirkon hirsistä .  
V. 2003  huonokuntoi-
nen talo  purettiin ja 
siirrettiin Kauhavalta 
Sipooseen Talmaan,  
jossa se on tarkoitus 
palauttaa  pikku hiljaa 
alkuperäiseen asuunsa.
Katso talon  vaiheet 
www.varpula.fi

Varpulan talo  edestä Kauhavalla 2002 (yllä)

Varpulan talo takaa 
Kauhavalla 2003. Tuvan 
vanha uuni on  sortunut 
seinän läpi pihalle  (oik.)



Kauhavalta  huonokuntoisena siirretty  ja perinteitä vaalien  kunnostettu 
komea pohjalaistalo elää vireää uutta elämäänsä Talmassa, Sipoossa. 

Vain muutaman kilometrin päässä  Keravalta ja Nikkilästä, sopivan 
ajomatkan etäisyydellä Helsingistä, Järvenpäästä, Tuusulasta  ja 
Porvoosta  aivan GolfTalman kupeessa sijaitseva  Varpulan luomu-
marjatila tarjoaa elämykselliset puitteet  niin maalaiselämään ja kotieläimiin 
tutustumiseen, luomumansikoiden ja luomumustaherukoiden poimimiseen 

kuin myös erilaisille perinnetapahtumille, kursseille, kokouksille,  jne. 
.

TERVETULOA
POIMIMAAN   LUOMUMANSIKOITA 

JA  -MUSTAHERUKOITA  JA  KURSSILLE 
VARPULAN   LUOMUMARJATILALLE  SIPOOSEEN

LISÄTIETOJA   JA VARAUKSET:

Varpulan emäntä Riitta Rantanen
Varpulan  luomumarjatila
Kumpare 33, 04240 Talma, Sipoo
Puh. 0400 811920
riitta.rantanen@varpula.fi 
www.varpula.fi


