
LAHDENKATU

KauppakatuSepo

Ve

Saimaan

Ratkaisuja tietokoneongelmiin

PC APU
®

040 74 20 200

Tarvetta mikrotuelle?
Tietoturva epäilyttää?

Apua tietokoneen hankintaan?

SAATapua!

pe 9-
ma

Kauppakatu 37
15140 Lahti

ma-to 9-17:30
pe 9-15, la sulj.

www.pcapu.fi
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Varaa aika 040 751 3774

Laaja labrapaketti
B12 vitamiini tai psa, 

kolesterolit
(KOL, HDL, LDL, Trigly),
sokeri, krea, TSH, K ja Na.

Hinta 80€
Ajokorttitodistus 60€

Laajennettu lääkärinlausunto 85€
toimistomaksu 10€

Tarjoamme kiinteistönhuolto palveluita Lahden 

talousalueella. Lisäksi suoritamme sammaleenpoistoa ja 

kantojyrsintää. Volttihuolto toimii myös konevuokraamona. 

VOLTTIHUOLTO Oy
Mika Virtanen

Puh. 0500 769190

Hirsimetsäntie 22

15200 Lahti

www.volttihuolto.fi

Vuokrattavana: 
- Pienkuormaajia alk. 50€/vrk. 

- Kaivuri alk. 120€/vrk.

- Maantiivistäjiä 90kg, 200kg, 

500kg. alk.40€/vrk.

- Peräkärryjä alk. 10€/vrk.

- Mönkijät alk. 60€/vrk.

- Oksasilppuri alk. 20€/vrk.

- Avant kuormaimiin runsaat 

lisävarusteet.

• Huollot • Korjaukset
• Ilmastointilaitehuollot
• Pakokaasumittaukset 
   – OBD + Diesel-savu
• Ohjainkulmien mittaukset 
   – 4-pyöräsuuntaus

• Ajovalojen myllytykset

• H
• 
•

•

•

LT-AUTOKORJAAMO KY
Kärrytie 17, Orimattila, puh. (03) 777 4498, 044 700 4498

ltautokorjaamo@gmail.com

www.hakevuori.fi

OSTAMME PUUTA
- Nuoren metsän kunnostukset

- Harvennukset
- Päätehakkuut

LISÄKSI SUORITAMME 
ERIKOISHAKKUITA 

- Teollisuuskohteet
- Pellonreunat 

- Tienvarret yms.

KYSY TARJOUS
Tuomo Oksanen

p. 044 077 8877 
tuomo.oksanen@hakevuori.fi

KAJALON SORAKAJALON SORA
– ORIMATTILA – NASTOLA – VILLÄHDE – LAHTI

 Sorat ja murskeet  Laadukas puutarhamulta 
 Kaivinkonetyöt

Laadukkaat kiviainekset – Täsmälliset toimitukset

kajalonsora.fi    040 501 5771

-KIVIAINEKSET

ORIMATTILA - NASTOLA - VILLÄHDE - LAHTI - HOLLOLA
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Postiosoite: Riihelänkatu 15, 15810 LAHTI

Toimitusjohtaja/päätoimittaja: 
Raimo Jokinen 
puh. 0400 816 340
raimo.jokinen@jns-mediajakelut.com

toimitus@jns-mediajakelut.com
Myyntipäällikkö: Tero Jokinen

Kustantaja: J.N.S. Company Oy, 
Y-tunnus: 0665979-7 

Painopaikka: Lehtisepät Oy

Ilmoitusmarkkinointi:  
Vesa Kurjonen
Puh. 040 9328 113
printtimainos@gmail.com
Niina Leskinen
Puh. 041 5499 878
niina.a.leskinen@gmail.com
Jorma Jokela
Puh. 040 0371 996
jojo.jokela@gmail.com

Painos: 25 000 kpl
Ilmoitusaineisto-osoite:  
ilmoitukset@jns-mediajakelut.com

Jakelualue: 
Länsi-Lahden ja Hollolan kotitaloudet

Jakelutelinepaikat:  
Lahti: ABC Renkomäki, ABC Holma, CM 
Laune, CM Paavola, Novatalo Aleksi, 
Sokos keskusta, S-Market Metsäkangas, 
Sale Jalkaranta, S-Market Jalkaranta, ABC 
Kivimaa, Neste Taukotuuli, Sale Kukkila, 
S-Market Mukkula, K-Supermarket 
Okeroinen, S-Market Solina, S-Market 
Villähde, Sale Nastola, S-Market Nastola 
ja K-Supermarket Nastola.
Hollola: K-Supermarket Hollola, S-Market 

Hollola, Sale Hollola KK ja ST 1 Huoltamo 
Kukonkoivu.
Hämeenkoski: Koskikartano ja Sale 
Hämeenkoski.
Järvelä: Neste oil Huoltamo, 
Kauppahuone Pyrhönen ja S-Market 
Järvelä.
Orimattila: S-Market, K-Supermarket ja 
Orimattilan kehräämö.
Vääksy: Route 24 Vesivehmaa, S-Market 
Vääksy ja K-Supermarket Vääksy.

Lehti ilmestyy 
kahden viikon välein.

Lehti ei vastaa epäselvistä 
käsikirjoituksista tai puhelimessa 
sattuneista väärinkäsityksistä 
aiheutuneista virheistä.
Lehden vastuu virheellisistä ilmoituksista 
rajoittuu enintään ilmoituksen hintaan.
Reklamaatiot kahdeksan (8) päivän 
kuluessa.

Ilmoitusten sisäänjättö keskiviikkona 
klo 12 mennessä.

ISSN 2490-1105 (painettu)
ISSN 2490-1113 (verkkojulkaisu)

Lahden Seudun Uutiset

Kyntömiehentie 18, Orimattila
(Peltolan alue)

joka päivä 0440 111 889
verstas avoinna ma-ke 10-18

Reipas palvelu,
tarvittaessa nouto ja palautus.

Takuutyö.

Kellohuolto ja -korjaamo
KELLO-HARA

Häiritsevät kannot pois pihoilta ja puutarhoista 
helposti ja edullisesti! 
– Työstä kotitalousvähennys.

Tommiska Orimattila, puh. 040 533 1577

Häiritsevät kannot pois pihoilta ja puutarhoista
KANTOJYRSINTÄÄ

Vuonna 1993 Suomea häm-
mästytti ja ihastutti vanhoista 
Suomi-fi lmien heinälatoro-
mantiikasta ja jatsahtavasta 
rockabillypopista ideoita 
ammentava Pääesiintyjät 
-yhtye, jonka kappaleet ”Sua 
aattelen”, ”Iiris” ja ”Älä ota 
pitkätukkaa” soivat taajaan 
radioaalloilla. Orkesteri ehti 
vielä loppuvuodesta julkai-
semaan kokopitkän albumin, 
joka oli kekseliäästi saanut 
nimen ”Pitkäsoitto”. Tämän 
jälkeen yhtye yllättäen häipyi 
maisemista yhtä nopeasti 
kuin oli ilmestynytkin. Pää-
esiintyjien kappaleet jäivät 
kuitenkin elämään fanien 
keskuuteen ja 26 vuodes-
sa yhtyeestä muodostuikin 
mystinen kulttibändi, jota 
toistuvasti on vuosien var-
rella pyydetty palaamaan 
keikkalavoille, mutta tähän 
asti turhaan.

Tänä vuonna fanien toivee-
seen vihdoinkin vastataan, 
sillä Pääesiintyjät on tehnyt 
odotetun paluun levylle. Yh-
tyeeltä on ilmestynyt alku-
vuodesta jo neljä uutta upeaa 
kappaletta. ”Sekaisin kuin 
käki ", "Paras mies”, "Aina 
kun sanon juu" ja ”Kaunis 
päivä” on kaikki otettu avo-
sylin vastaan ja mm. Tätä 
Suomi tanssii listalla kap-
paleet ovat löytyneet kaikki 
TOP 20:n joukosta. Albumin 
julkaisukin siintää jo suunni-
telmissa alkuvuodesta 2020. 

Yhtyeen kokoonpano on 
kokenut pieniä viilauksia, 
sillä alkuperäisjäsenet Mika 
Jokinen (kitara) ja Pete 
Salomaa (läskibasso) ovat 
saaneet seurakseen Agent-
sista tutun laulusolistin Vesa 
Haajan sekä rumpali Timo 
Järvisen, joka omaa vahvan 

taustan monista eri roots-or-
kestereista.

Mistä ajatus paluuseen?
- Pääesiintyjät on kyte-

nyt takaraivossa jo muuta-
man vuoden, mutta kiireet 
Francinen kanssa ovat aina 
siirtäneet toteutuksen tuon-
nemmaksi. Tänä vuonna 
kuitenkin tarpeeksi luppo-
aikaa yllättäen löytyi ja kun 
kokoonpanokin loksahti ker-
taheitolla paikoilleen, niin 
mikä ettei? Onhan tätä jo 
vuosikaudet pyydetty tuumii 
Salomaa

- Pääesiintyjät triona olisi 
ollut minulle liian suuri pala 
haukattavaksi etenkin, kun 
samaan aikaan on muitakin 
kokoonpanoja työstettävänä. 
Peten tarjoilemat selkeät 
suunnitelmat taustavoimi-
neen ja Veskun saaminen 
eturintamaan ratkaisi hom-
man lopullisesti. On hienoa 
saada vielä mahdollisuus 
työskennellä vanhojen kave-
reiden kanssa iloitsee Jokinen

Miten Vesa Haaja päätyi 
Pääesiintyjien solistiksi?

- Kävin aika tarkalleen 25 
vuotta sitten Lahdessa koe-
lauluissa, kun Pääesiintyjien 
vokalisti Mika oli jättämässä 
tehtäväänsä. Orkesteri jatkoi 
kuitenkin tuolloin Francinena 
eteenpäin ja Pääesiintyjät 
kuivahti kasaan. Kun Pete 
nyt kutsui uuteen koelauluun, 
päättelin että pestiin voisi 
olla vielä mahdollisuuksia, ja 
niin sitten kävikin velmuilee 
Haaja

- Tästä näemme, ettei kos-
kaan kannata luovuttaa, vaik-
kei heti natsaisikaan nauravat 
Salomaa ja Jokinen vieressä.

Jokisen kanssa useammas-

sakin yhteisessä bändissä 
rutinoitunut rumpali Timo 
Järvinen on myös innoissaan 
pestistään

- Kun tällaiselta ryhmältä 
käy kutsu niin silloin on men-
tävä! Vaikka paljon on uutta, 
niin mukana on paljon myös 
vanhaa ja tuttua meininkiä 
Mikan ansiosta.

Uutta musiikkia

Yksi tärkeä ehto paluulle oli 
se, että myös uutta musiikkia 
on synnyttävä.

- Olemme yhdessä valin-
neet bändin linjaan sopivia 
biisejä ja Haaviston Marko
ja Vesku ovat tehneet ansio-
kasta työtä kääntämällä nuo 
kappaleet suomeksi. Meillä 
on kymmenisen uutta biisiä 
valmiina studiota ja keikkoja 
varten kertoo Salomaa

Yhtyeen musiikillinen linja 
säilyy myös uusilla levytyk-
sillä.

- Pääesiintyjät on sven-
gaavaa rock’n’ rollia, billyä, 
rootsia ja ties mitä suomek-
si - musaa jota harvemmin 
nykypäivänä kuulee. Hyvän 
tuulen musiikkia alleviivaa 
Haaja

- Uudet biisit ovat ää-
rimmäisen mielenkiintoi-
nen leikkaus tämän porukan 
soittajien aikaansaannoksiin 
vuosien varrelta, mutta so-
vitukset ja lähestymistapa 
tulevat perintönä varhaiselta 
Pääesiintyjät -ajalta linjaa 
Jokinen.

Paluukiertue 
starttasi Lahdesta

Comeback-keikka on jo hei-
tetty Lahdessa toukokuun 
alussa hyvällä menestyksel-

lä ja muu Suomi saa oman 
annoksensa Pääesiintyjistä 
Sekaisin kuin käki- kiertueen 
muodossa, joka pitää sisäl-
lään kaikkiaan 11 keikkaa.

Mitä voimme odottaa kei-
koilta? 

- Keikkasetti rakentuu var-
mastikin niin, että puolet on 
vanhoja Pitkäsoitto-albumin 
biisejä ja toinen puolisko 
sitten näitä uusia kappaleita 
tuumii läskibassoa kurittava 
Salomaa

- Odotan innolla ihmisten 
reaktioita keikoilla. Moni ei 
varmaan Pääesiintyjiä enää 
muista tai ole koskaan tunte-
nutkaan, mutta jatketaan siitä 
mihin jäätiin 25 vuotta sitten 
miettii Jokinen

Samoilla linjoilla on myös 
kannuttaja Järvinen

- Kyseessä on sen verran 
erilainen kokoonpano aiem-
piin verrattuna että varmasti 
on tiedossa liuta itselle uusia 
keikkamestoja. Suomen-
kielisissä biiseissä on myös 
aina ihan oma fi iliksensä, ja 
viesti tavoittaa härmäläisen 
kuulijakunnan vieraskielistä 
paremmin. Uskon vahvasti 
että saadaan hyvää pöhinää 
aikaan!

- Itse odotan tulevia keik-
koja jännityksellä, pääsenhän 
tulkitsemaan vanhoja Pää-
esiintyjät-klassikoita sekä 
esittämään upouusia tulevia 
Pääesiintyjät-klassikoita, 
joiden juuret johtavat samalle 
sylttytehtaalle kuin vanho-
jenkin. Eli mm. vanhaa Fran-
cinea, sekä nyt myös Whistle 
Baitia suomeksi, paaluttaa 
Pääesiintyjien laulusolisti 
Vesa Haaja lopuksi.

Lättähattujen paluu! Pääesiintyjät vuosimallia 2019 eli Vesa Haaja, Timo Järvinen, Pete Salomaa ja Mika Jokinen.

Pääesiintyjät palasi lavoille ja levylle
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PARTURI-KAMPAAMO

OUTLET
FIKSAAMO

TALO TÄYNNÄ HUIKEITA TARJOUKSIA

Rakennetta hiuksille
Chooz  
Sugar Spray  
sokerisuihke 150 ml

590
kpl

sh. 14,90/kpl (39,33/l)

Laatua matkakokona
Dry Texture Spray rakennesuihke 
60 ml ja Perfect Defense 
lämpösuojasuihke 75ml

sh. 14,50-24,90/kpl (132,00-165,00/l)

990
kpl

Tuotteita hiuksille ja parralle

OSTA 2, TOINEN -50%

Hyvinvointia hiuspohjalle
Bio+ tuotteet  
75-200 ml 
yksit. 8,90/kpl  sh. 17,90/kpl (32,25-86,00/l)

12902kpl

Uutuus  
miehille

Värin kirkkautta
Reflection  pigmenttihoidot 
200 ml ja -shampoot 300 ml

yksit. 9,90/kpl  sh. 16,90/kpl (22,22-33,33/l)
20,-3kpl

Miesten suosikki
StyleSign  
Roughman matta- 
voidevaha 100 mlvoidvoidoididevahevahevahevahvahvahahahhh 10a 10a 10a 10a 10a 10a 10a 10aa 100 m0 m0 m0 m0 m0 0 00 mlmmlmlml

990
kpl

sh. 19,90/kpl (99,00/l)

  

Palvelulupaus
Meiltä saat aina hyvää asiakaspalvelua. Mikäli emme lunasta 

lupausta, Sinun ei tarvitse maksaa käynnistä. 
Palaute tulee antaa ennen maksutapahtumaa. Jälkikäteen annettua palautetta emme hyvitä.

Etu palveluasiakkaille 

Osta 2 Redken 
tuotetta saat toisen 

-50% 
 (alennus 

edullisemmasta)

Ystävällinen
tervehtiminen

Kättely
Toiveiden 

huomioiminenhu

Hiusten ja 
hiuspohjan 
analysointi

Rentouttava
5 min 

hiuspohjan 
hieronta

Kotihoito-
tuotteisiin 

opastaminen

PAAVOLA (Citymarket ) 
p. 03 7349 900 ark. 9–20 la 8–16

KARISTO (Citymarket) 
p. 03 5899 313 ark. 9–20 la 8–18, su 12–18

LAUNE (Citymarket) 
p. 03 7353 100 ark. 9–20 la 8–16 

ARABIAN ASTIOITA: 
Valencia, Sointu, Krokus, Faenza, Kirsikka, Gardenia, Kastanja, Ali, Myrna, Signapore, 

Maisema, Kesäkukka, Suomenkukka, Kilta, Maire, Kultakoriste, Raija, Pitsi, Leena, Kimmel, 
Uhtua, Ruija, Kosmos, Pirtti, Otso, Meri, Saara, Kaira, Taika, Anemone, Airisto, Harlekin, 

24H jne.! Maitokannuja, hillo- ja maustepurkkeja, voipyttyjä…! Seinälautasia: Kalevala, 
Tomula, Alariesto, Von Wright, Heljä Liukko-Sundström, Vuosilautasia, Joululautasia, 

Romanttinen puutarha ym.  

IITTALAN LASEJA: 
Kekkerit, Niva, Festivo, Asklak, Kalinka, Pisaranrengas, Jäänsärkijä, Helminauha, Vellamo, 

Tsaikka ( kulta, lila), Kastehelmi, i-lasi, Pioni, Apila, Herttua ym.  

PALJON VANHAA- JA KERÄILYTAVARAA: 
Huonekaluja, Valaisimia, lampunkupuja, valaisinkristalleja, aterimia, avaimia, 

naulakoita, ryijyjä, Riihimäen lasin maljakoita ja laseja, lasipurkkeja, Savitorppa, koulun 
opetustauluja, emaliastioita, patoja, peltikahvipurkkeja, kuparipannuja, mortteleita, 

Lomonosovin eläimiä.  Ja paljon muuta! 

TRIKOO MATONKUTEITA: 
Värit:  Valkoinen, musta, sininen, harmaa. 3 euroa/kg. 

Ompelutarvikkeita:  Nappeja, vetoketjuja, nauhoja, pitsejä, kankaita ym. 

KAIKKI LOPUT KANKAAT 2 EUROA / METRI! 
Puuaskartelutarvikkeita:  Palloja, helmiä, pyöriä, tappeja ym. 

SAVIAHON MYYMÄLÄ HYVINKÄÄLLÄ
Hämeenkatu 37, p. 019-469 324 
Avoinna: ark. 10 – 17, la 10 – 14 

VANHAN TAVARAN KAUPPA 

OSTAMME KUOLINPESIÄ JA MUUTTOIRTAINTA! Valaisimia 

Arabian kahvikuppeja 

Lomonosovin eläimiä 

Arabian seinälautasia

Arabian astioita 

Riihimäen lasia

ON THE ROAD
ISUZU / FIAT -TAVARA-AUTOJEN KOEAJOTAPAHTUMA

Yhteistyössä:

Orimattila
Trailerikeskus,
Orivillentie 6

Ke 8.5. klo 10-17

Heinola
Teboil, 

Vanha Lahdentie 1
To 16.5. klo 10-17

Lahti
Launeen AutoCenter, 

Alavankatu 4
Ke 15.5. klo 10-17

Padasjoki
K-Market Ruokapata

Kauppatie 1
Ke 22.5. klo 10-17

Hämeenkoski
Koskikartano, 

Tampereentie 632
Pe 31.5. klo 10-17

Tervetuloa koeajolle! 

Voit voitt aa arvonnassa moott orisahan. 1 saha/paikkakunta

Launeen PakuCenter
Alavankatu 4 C, Lahti.  Puh. 010 323 1711

avoinna ark. 9-17.30, la 10-14
www.launeenautocenter.fi 
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SekalaisiaSekalaisia

Selvänäkijä
Stiina Sahari
0700-9-3009

2,95€/min.+pvm. pl50 hki 25

EnnustajiaEnnustajia

Lappilainen näkijä, parantaja

jo kolmannessa polvessa

“Myös ihmissuhdekriisit”
2,17€/min+pvm, roy, PL 52, Tre

0700-512411
Katariina

2,39€

 ★ Aito ★ Varma ★ Näkijä ★

2,34/min + pvm

Jenny
0700-51014

Myös luotettavat rakkaustulkinnat
2,39/min+pvm

Ruohonleikkaukset
Sammaleenpoistot katoilta

pihapuiden kaadot
pensaiden leikkaukset

ym.
 

040 8614856
www.tammitalkkari.fi

LAADUKASTA SIIRTONURMEA LAMMILTA!

Leirejä, kursseja ja Leirejä, kursseja ja 
irtoratsastustunteja irtoratsastustunteja 

kaikenikäisille turvallisillakaikenikäisille turvallisilla
ja hyvin koulutetuilla ja hyvin koulutetuilla 

hevosilla.hevosilla.

Tutustu tarjontaan Tutustu tarjontaan 
nettisivuillamme!nettisivuillamme!
040 526 8837040 526 8837

miia.lahtinen@saunalahti.fi miia.lahtinen@saunalahti.fi 

Kirjonurmen tallijj
Laadukas ratsastuskouluLaadukas ratsastuskoulu

www.kirjonurmentalli.net                    TERVETULOA!

APUVÄLINEPALVELU

- Fystek helpottaa arjessa selviytymistä
- Apuvälinepalvelu
- Fysioterapiapalvelut
- Kotipalvelut

Yhteystiedot:
Apuvälineet  Jan  040 842 6015
Fysioterapia  Lois  044 239 4886
   Liisa  044 239 5554

Autohuolto Janne A Tmi
VÄÄKSY (toimialueena Päijät-Häme)

www.autohuoltojanne.fi

LIIKKUVA AUTOHUOLTO
- huollot - korjaukset - rengasmyynti
ja renkaanvaihdot - apuvirtaa - ym.

Rengasmyynti ja -vaihdot 
asiakkaan luona!

p. 0400 467 595 24 h joka päivä!

RANTAHUVILA ja/tai MÖKKI
rantaoikeudella n. 150 km säteellä H:gistä.
Miel. tie ja sähköt. Sopivasta kauppa heti.

Luottamukselliset tarj.
Vihdintie 4, 00350 Helsinki
(09) 241 8498
www.tuomontupa.fi

Kaikki LVI-työt 
ammattitaidolla 

Päijät-Hämeen alueella
- uudisrakentaminen, saneeraus ja huolto

Ratsastusjousiammuntaa 
varten tarvitaan perinteinen 
käsin viritettävä jousi, jossa 
ei ole tähtäimiä tai nuolihyl-
lyä. Ampuminen tapahtuu 
kilpailutilanteessa aina lau-
kasta, harjoitustilanteessa 
myös paikaltaan, käynnistä 
tai ravista. Lajissa on am-
munnan nopeuden ja tark-
kuuden lisäksi oltava hyvä 
kehonhallinta, ratsastus- ja 
hevosmiestaito, sillä jousen 
käyttöä varten on ohjat pääs-
tettävä roikkumaan vapaasti 
hevosen kaulalle.

Lajissa on paljon erilai-
sia ratoja joissa ammutaan 
yhteen tai useampaan tau-
luun. Ampumamatka vaih-
telee muutamasta metristä 
40metriin. Ratoja on myös 
erimittaisia, ja niille on mää-
ritelty ihanneaika jossa rata 
suoritetaan kisoissa. Lajia 
voi hyvin harjoitella myös 
ratsastuskentällä.

Ampujan tulee osata am-
pua niin eteen, sivulle kuin 
taaksepäinkin. Joissain ta-
pauksissa myös ylös, alas tai 
hevosen ”väärälle puolelle”.

Jousiammunta onkin hyvä 
opetella ensin maasta am-
puen, ja sitten alkaa harjoi-
tella hevosen selästä.

Hevonen täytyy totuttaa 
jouseen ja muihin välinei-
siin ja niistä lähteviin ää-
niin, jotta ratsastaja pystyy 
keskittymään ampumiseen 
turvallisesti.

Hevosta ohjataan pelkil-
lä painoavuilla, ja äänellä. 
Nuolet ratsastajalla on nuo-
liviinessä, joka voi olla kiin-
nitetty reidelle, vyötärölle tai 
selkään. Yksi tapa joillakin 
radoilla on pitää kädessä 
valmiina nippu nuolia. No-
peimmat ampujat pystyvät 
ampumaan nuolen 2-3sekun-
nin välein.

Ratsastusjousiammunnan 
historiaa

Sodankäynnistä ja metsäs-
tyksestä syntyneellä rat-
sastusjousiammunnalla on 

pitkä historia alkaen ajan-
laskumme alusta. Historiasta 
muistamme parhaiten ehkä 
skyytit, hunnit ja mongolit.... 
myöhemmin myös intiaanit 
toisella mantereella. Näin 
ollen tänä päivänä lajissa on 
erilaisia jousiammuntaväli-
neitä, ja erilaisia ammunta-
tyylejä.

Maissa missä lajilla on 
pitkät perinteet on tapana 
pukeutua perinteisiin asuihin 
tapahtumissa ja kisoissa. 
Esimerkiksi tänä vuonna 
Etelä-Koreassa järjestetään 
15 kertaa MM-kisat, siellä 
nähdään monen eri maan ja 
kulttuurin perinteisiä asuja.

Ratsastusjousiammunta 
Suomessa

Lajiliitto Suomeen perustet-
tiin vuonna 2010 muutaman 
ihmisen voimin.

Nyt Suomessa lajin har-
rastajia on muutamia sato-
ja. Enemmän harrastetaan 
omaksi, ja hevosenkin iloksi 
vähän erilaisempaa lajia, 
mutta Suomesta löytyy myös 
aktiivisesti lajissa kisaavia 
harrastajia.

Ensimmäiset SM-kisat 
järjestettiin vuonna 2015, 
tänä vuonna kisat järjestetään 
elokuussa Harjun oppimis-
keskuksessa.

Hiljalleen lajiin on tullut 
lisää harrastajia, ja alaseuroja 
perustettu eri puolille Suo-
mea, ja lajin harrastaminen 
on siten tullut helpommaksi 
kun harjoittelumahdollisuuk-
sia on enemmän.

Lajiliitolla on jo muuta-
mia omia kouluttajia, jotka 
pitävät tunteja ja kursseja 
talleilla.

Muutamana vuonna Suo-
meen on saatu myös ulko-
mailta kouluttajia pitämään 
kursseja, kuten tänäkin ke-
sänä.

Lisää lajista

Suomen ratsastusjousiampu-
jain liiton sivuilla on kartta, 

Mitä on ratsastusjousiammunta

josta löytyy ratsastusjou-
siammunnan yhteistyötalleja, 
liiton jäsenseurat ja viralliset 
kouluttajat sekä vapaaehtoi-
sia tuutoreita, jotka auttavat 
lajissa alkuun.

Facebookissa Suomen rat-

sastusjousiampujain liiton, 
tai Etelä-Suomen ratsujou-
siampujien sivuilta löytyy 
tulevia alkeiskursseja, joita 
järjestetään useita kertoja 
vuodessa. Lajia harrastaak-
seen ei välttämättä tarvitse 

olla omaa hevosta, vaan 
melkeinpä kaikilla kursseilla 
on tarjolla vuokrahevosia 
ja välineet jousiammuntaan 
lainaksi opetuksen ajaksi.

Tanja Laine

Tanja Laine ja Reino hevonen Orimattilan SM-kisoissa 2017 (Kuva: Petra Rimpinen)
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Meiltä saat tilauksesta 
kakut kevään 
ja kesän juhliin.

Linnaistentie 2, Lahti 
0400 610099

Lounaskahvila Makuria 
palvelee maanantaista 
perjantaihin klo 5.30-17

Avoinna MA-PE 9-19, 
LA 9-16, SU 11-16
Rajakatu 2, 15100 Lahti
www.vihertalovarpula.fi

Palvelevaa taimikauppaa Lahdessa, vuodesta 1967
Meiltä laadukkaat kesäkukat, 

vihannekset, puut, pensaat, perennat, 
havut, ruusut ja köynnökset.

Joukossa paljon erikoisuuksia 
ja harvinaisuuksia!

 

www.konepalveluparha.fi
Korjaamme energiapuuta, 
pellon reunat ja tienvarret

Kaivinkonetyöt - Raivausjyrsintä - Kivenkeruukone

Kalle Pärhä 040-5817394

Hans Pärhä 040-5610729

NASTO-RENGAS
Tiilitie 2, Nastola.         Puh.  (03) 7625 635

UUDET KESÄ-
RENKAAT alk.
175/65  R14 .... 179€
195/65  R15 .... 199€
205/55  R16 .... 219€
205/60 R16 .... 239€
225/40  R18 .... 279€
225/45 R17 .... 259€ H
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www.nastorengas.fi

Meiltä myös:
• autohuollot ja -korjaukset
• vikakoodien luku
• tarvikkeet ja varaosat

KYSY TARJOUS 
UUSISTA RENKAISTA

RENGASTUONTI
Puh. 03-884 5151
Höylääjänkatu 2, LAHTI

Avoinna: ark. 8-17, la 9-13

Runsaasti merkkejä/kokoja.

Renkaiden kausisäilytys.
Renkaiden asennus ajanvarauksella 

/odottaessa.

MYYDÄÄN POLTTOPUUTA
Sekaklapi 45 euroa/irtokuutio + rahti

Koivuklapi 55 euroa/irtokuutio + rahti
4-6 kuution kuormissa

p. 040 520 0782 / Antti Jokinen

 

Riihimäellä vuodesta 1958 

www.nordicsale.fi

Kuusitie 1 Bosund
(06) 721 0111
sale@nordicsale.fi

2500 kpl
uusia eri mittaisia
IKKUNOITA
ja OVIA edullis

esti 

ja heti

4000 kpl

Lahden kaupunginhallitus 
ei hyväksynyt urheilukes-
kuksen rinnekatsomon pe-
rusparannuksen rahoitusta. 
Kaupunginhallitus päätti 
muuttaa konserni- ja tila-
jaoston päätöstä siten, ettei 
rinnekatsomon perusparan-
nukselle varattua rahoitusta 
koroteta 1,1 miljoonasta eu-
rosta 1,3 miljoonaan euroon.

Kaupunginjohtaja käytti 
aiemmin hallintosäännön 
mukaista otto-oikeutta kon-
serni- ja tilajaoston päätök-

seen ja saattoi asian kaupun-
ginhallituksen käsiteltäväksi.

Urheilukeskuksesta 
kokonaissuunnitelma

Kaupunginjohtaja Pekka 
Timosen mukaan urheilu-
keskuksen kehittämistä mo-
nipuolisena tapahtumakes-
kuksena tulee tarkastella 
kokonaisuutena. Yksittäiset 
peruskorjaustarpeet on syytä 
käydä läpi ja valmistella 
osana alueen laajempaa, pit-

käjänteistä kokonaissuun-
nitelmaa. Samalla alueen 
hallinnointia sekä käyttö- ja 
muiden kustannusten jakoa 
tulee arvioida uudelleen. 

Kaupunginhallituksen tah-
totila on, että rinnekatsomon 
peruskorjausta ei toteuteta 
tänä vuonna, vaan urheilu-
keskuksen kokonaisuuden 
tarkastelu ja suunnitelma on 
tehtävä ja tuotava päätöksen-
tekoon ennen tätä.

Asiaan liittyen Lahden 
kaupunginvaltuusto käsitte-

lee tänään talousarviokirjaan 
jäänyttä virheellistä merkin-
tää. Kaupunginhallitus esittää 
kaupunginvaltuustolle, että 
valtuusto poistaa talousar-
viokirjaan 2019 sivulle 83 
kirjautuneen virheellisen 
maininnan ja korvaa sen seu-
raavalla maininnalla: ’Urhei-
lukeskuksessa varaudutaan 
rakennusten ja rakennelmien 
kunnosta johtuviin korjauk-
siin ja perusparannuksiin.’

Lahden  kaupunki  va l -
mistautuu Euroopan ym-
päristöpääkaupunki 2021 
-loppukilpailuun esittele-
mällä vesiensuojelua ja ve-
si-innovaatioita EU:n vih-
reällä viikolla Brysselissä 
14.−17.5.2019.

Lahti järjesti tiistaina 14.5. 
Helsinki EU Offi cessa Water 
management innovations 
from City of Lahti -tilaisuu-
den, jossa markkinoidaan 
kaupungin monipuolista ve-
sistöosaamista. Kaupungilla 
on lisäksi vesiensuojelurat-
kaisuihin keskittyvä ständi 
EU:n vihreän viikon (EU 
Green Week) -konferenssissa 
15.-17.5. Lahden vahvuutena 
ympäristöpääkaupunkikil-
pailussa on erilaisiin olosuh-
teisiin soveltuvien ympäris-
töratkaisujen tarjoaminen 
muille kaupungeille.

Lahden alueen ympäristö-
tutkimus lähti 
Vesijärven suojelusta

Vesijärven kunnostus alkoi 
Kariniemen jäteveden puh-
distamon käynnistämisestä 
1976. Kansainvälisesti kiin-
nostava biomanipulaatiohan-
ke toteutettiin vuosina 1987–
1994. Kunnostuksen toinen 
vaihe käynnistyi 2000-luvun 
yhteistyössä naapurikuntien 
ja Helsingin yliopiston kans-
sa. Vesijärvisäätiö perustet-
tiin vuonna 2007 Vesijärven 
ja Lahden alueen vesistöjen 
suojelemiseksi.

Vesijärvitutkimus loi pe-
rustan Helsingin yliopiston 
ympäristötieteiden laitoksen 
alueella tekemälle monimuo-
toiselle ympäristötutkimuk-
selle. Vesijärvi-ohjelman 
suora rahoitus tulee nykyisin 

pääosin Lahti- konsernilta, 
tänä päivänä 250 000 euroa 
vuodessa. Lisäksi kaupunki 
rahoittaa ohjelmaa ympä-
ristöpalvelujen kautta lähes 
samalla summalla. Myös 
muut kunnat, yritykset sekä 
yksityishenkilöt rahoittavat 
toimintaa.

Innovatiivisia hulevesi-
ratkaisuja ja virtavesien 
kunnostustoimenpiteitä

Lahdessa kehitetään uusia 
luonnonmukaisia ratkaisuja 
puhdistamaan hulevesia. Ve-
sistöihin kulkeutuu huleve-
sien mukana päästöjä, kuten 
raskasmetalleja, ravinteita ja 
mikromuoveja. Vesijärven 
päästökuormitusta vähenne-
tään johtamalla kaupungin 
keskusta-alueen hulevedet 
käsiteltäväksi laajoihin bio-

suodatusaltaisiin.
Virtavesikunnostuksissa 

purouomia on parannettu 
mm. lisäämällä kiviä ja soraa 
perattuihin koskipaikkoihin 
sekä poistamalla ihmisten 
rakentamia kalojen nousues-
teitä. Hävinneitä taimen-
populaatioita on palautettu 
mätirasiaistutusten avulla.

Brysselin matkalle osallis-
tuvat kaupunginhallituksen 
puheenjohtaja Pekka Komu, 
varapuheenjohtaja Aleksi 
Mäntylä, yhteysjohtaja Mari 
Kuparinen, ympäristöjohtaja 
Saara Vauramo, vesiensuo-
jelupäällikkö Ismo Malin, 
hulevesi-insinööri Juhani 
Järveläinen sekä viestinnän 
edustajat. Lisäksi mukaan 
lähtee Vesijärvisäätiön ohjel-
majohtaja Heikki Mäkinen.

Lahti esittelee vesistöosaamista 
Brysselissä

Lahden kaupunginhallitus ei hyväksynyt 
rinnekatsomon rahoitusta
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HAMMASHOITO OY S. ALATUPA
- UUTUUTENA 
  soodapuhdistus
- Hampaiden 
  valkaisu
- Särkypotilaat
  nopeasti
- Ilta- ja
  viikonloppuaikoja
- Myös proteesityötNastola: Timpurintie 2       

Lahti: Yrjönkatu 1 
Vastaanotot katutasossa      

Hammaslääkärit:
Seija Alatupa
Minna Fredriksson
Elena Gustafsson

Suuhygienisti:
Taru Tuomala

Puh. 044 062 4270
Puh. 044 051 0805

Kasvohoito 85€ 
sekä kaupanpäälle kestovärjäys 
kulmiin (norm. hinta 15€)

Teen myös 
kotikäyntejä 
ja jalkahoitoja.

puh. 050 084 6508

.

Asennettuna ja tarvikkeenaj

  saumattomat 
sadevesijärjestelmät

  kattosillat
  tikkaat
  lumiesteet

KKKKKKKKKouKouKouKou ttttttrut ttttuot OOOOOe Oy
55555 5 11411411441144114114777777777777777700000000000000400400400400400440040000 494949494494998 18 18 18 188 18 18 8484,84,84,884,8484,8 ,,, 0404040404004000 0 80 80 80 80 80 8800 8656565656565665

Niinan niksitNiinan niksit Niina Ojansivu
Kokki

Kookos-persikkabroileri
Itämaisesta ruuasta olen pitänyt aina, siinä mausteisuus ja samalla kuitenkin pehmeys yhdistyvät 
mukavassa harmoniassa.  Matkoilla käydessä innolla odotan paikallisia makuja, välillä hullaantuen 
välillä pettyen, aivan kuin suomeenkin tulevat matkaajat varmaankin kokevat.  Ohjeessa on maltillisesti chiliä, joten, jos 
tykkäät tulisemmasta laita reippaasti lisää.

Onko sinulla joku mieliresepti, jonka haluat jakaa lukijoille? 
Lähetä se minulle, niin kokeilen sitä ja maukkaimmat niistä julkaistaan lehdessämme.
s-posti: niina@jns-mediajakelut.com

Tiirismaanlatu ja Lahden 
Sydänyhdistys Ry järjestivat 
"pikkuveskulla" lauantaina 
11.5. ulkoilupäivän. Tapah-
tuman toteuttaminen vaati 
että paiskattin kättä ja luotiin 
iloinen monipuolinen ja ih-
misen terveyttä edesauttava 
tapahtuma. Mukana oli mo-
nenlaista ohjelmaa, alkaen 
polkujuoksutapahtumalla, 
jonka jälkeen oli vuorossa 
tavispyöräretki. Lisäksi oli 
puistojuppatuoki, ja lopuksi 
Lanunpuistoretki kävellen. 
Joten liikunnallista ohjelmaa 
riitti jokalähtöön.

Paikanpäällä juontajana 
oli Tiirismaanladun  puheen-
johtaja Hannu Backman ja 
Lahden Sydänyhdistyksen 
puheenjohtaja Maija-Liisa 
Lindqvist, jotka jakoivat 
sujuvasti juontovuorot. Ta-
pahtuma järjestettiin ensim-
mäisen kerran.

Maija-Liisa Lindqvist to-
tesi, että kiirettä pitää olihan 
tämä tapahtuma hänelle jo 
neljäs samalla viikolla. 

Sydänyhdistys tekee tär-
keää työtä tämän päivän 
stressaavassa yhteiskunnas-
sa ja keskittyy ikääntyvien 
ihmisten tarpeisiin.

Unelmien liikuntapäivä 
pikkuvesijärven puistossa

Kookos-persikkabroileri
1 pkt (4-6kpl) miedosti 
suolattua broilerinfi lettä
1 sipuli
3 valkosipulinkynttä
1 tlk persikanpuolikkaita
3 rkl chili-valkosipuli-
kastiketta
1 prk kookoskermaa
ripaus suolaa

Pilko sipuli ja valkosipuli, 
paista pannulla broileri ke-
vyesti kummaltakin puolelta, 
lisää sipulit, anna pikkusen 
hautua ja lisää chilikastike 
ja kookoskerma. 
Anna taas hetki hautua ja 
lisää suola ja persikka vii-
paleet. 
Kokonaisaika n. 30 min.
Tarjoa jasminriisin kanssa.

Camping Messilä
- Terassit avattu
- Piitsikentät, minigolf, hieno uimaranta,   
   mökkejä
 
Avoinna; Toukokuussa;
ma-to klo 14-21, pe-su klo 9-iltamyöhään
1.6 alkaen olemme auki jokapäivä 
klo 9-iltamyöhään
 

Satamapolku 2, 
15980 HOLLOLA  
puh. 03-876 290 

Hämeen ELY-keskus on 
antanut päätöksen Lahden 
Pirttiharjussa Koneharjun-
katu 3:ssä sijaitsevan entisen 
kuljetusliikkeen maaperän 
puhdistamisesta. Maaperää 
on pilannut polttoaineena 
käytetty öljy. Tontilla toimi-
nut kuljetusliike on lopetta-
nut toimintansa, rakennukset 
on purettu ja alue muutetaan 

asuinkäyttöön. Öljyllä pi-
laantunutta maata on arviolta 
noin 1400 tonnia. Maaperä 
puhdistetaan tänä kesänä. 
Puhdistamisesta vastaa Lah-
den kaupunki, joka omistaa 
kiinteistön.

Pilaantunut alue on puh-
distettava, etteivät maape-
rässä olevat öljyhiilivedyt 
pääse haihtumaan tontille 

rakennettavien rakennusten 
sisäilmaan, eivätkä rajoita 
alueen maankäyttöä. Hämeen 
ELY-keskus edellyttää pää-
töksessään, että pois kaivetut 
maat toimitetaan kaatopai-
kalle tai pilaantuneiden mai-
den käsittelylaitokseen. Ym-
päristöteknisen asiantuntijan 
tulee valvoa maan puhdis-
tustyön laatua. Pilaantuneet 

maat on kaivettava, lastattava 
ja kuljetettava pois niin, ettei 
työstä aiheudu ympäristölle 
haittaa. Puhdistuksen lopuksi 
maaperän puhtaus selvite-
tään maaperästä otettavilla 
näytteillä ja puhdistuksesta 
laaditaan raportti.

Lahden Koneharjunkadulla 
puhdistetaan öljyn pilaamaa maaperää 

Pirjo Hukka ja Päivi Virtanen valmistautumassa pyöräret-
kelle.

Puheenjohtaja Hannu Backman Suomenlatu/Tiirismaanlatu. 

Maija-Liisa Lindqvist Lah-
den Seudun Sydänyhdistys 
Ry :n Puheenjohtaja.
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PALVELUHAKEMISTOPALVELUHAKEMISTO

Öljysäiliöiden huoltoa

Metsänhoito & kotipalvelu

NIITTYLÄ

Arja-Liisa p. 040 588 8003
Antti p. 0400 754 657

* siivoukset, kodinhoito
* puutarhatyöt
* mökkitalkkarintyöt
* metsänhoitopalvelut

Automyyntiä

Kaihtimia

puh. 03 782 7783

AUTOMYYNTI IMONE
n. 40 kpl hyväkuntoisia edullisia henkilöautoja

Kehräämön takapihan sisätiloissa.
www.nettiauto.com/yritys/autoimone/vaihtoautot
044 239 2551 - Pakaantie 1 - Kehräämö (takapiha)

Painonpudotusta arkiruoalla!
Ti 9.00, Ke 11.00, To 16.00 ja La 10.00

To 18.00 Miesten ryhmä
Kauppakatu 2 A, LAHTI

puh. 044-515 4414, painonpudottajat.fi
posti@painonpudottajat.fi

Painonhallintaa

Metsänhoitoa&
kotipalvelua

Ostetaan autoja

Polttoöljyä

Paketti-ja Henkilöautot,myös 
matkailuautot ja-vaunut. 
Kaikki merkit ja mallit 
kiinnostaa. Soita ja tarjoa 
rohkeasti p. 040 218 0992

OSTETAAN TOYOTIA vientiin ja purkuun. 
Ostamme myös PickUp- ja pakettiautot. 
Kaikenkuntoiset vm. 88-2010. 
Katso www.vientiautot.fi  tai 
puh. 044 7979000 
nouto, maksu käteisellä.

OSTETAAN AUTOJA! 
PAKETTI, HENKILÖ, 
MAASTOAUTOT. MYÖS 
EPÄKUNTOISET KÄY.
P. 040-7256 789

Pianojen viritystä

Kattoremontit

Ostetaan
kaikki Toyotat
Myös pakut
ja lava-autot.
Nouto 
kotipihasta.
044 - 9204248

Ilmalämpöpumppujen huoltoa

Puh. 040 759 5782
03-780 5088

www.hollolankalustemaalaamo.net

Kaluste-
maalaamoja

Puh. (03) 715 2800, 040-585 7431

LAAKSOTIE 55, HEINOLA

*AUTOJEN KORJAUKSET JA HUOLLOT
*PYÖRÄSUUNTAUKSET

TUO AUTOSI 
MEILLE HUOLTOON!

*PPG-MAALIT
*RENKAAT
*FORD-VARAOSAT
*OBD-MITTAUKSET

HINAUKSET

PELTI-, TIILI JA HUOPAKATTOJEN
MAALAUKSET

alk. €/m2

Puh. 044 966 8331

Kattotöitä

myynti.jh@gmail.com
www.rakennusmaalarit.com

Hiustenleikkaus
13 - 17 €

TALO / MÖKKI MAALTA
Ympärivuotiseen lomakäyttöön.

Sopivasta kauppa heti.

Vihdintie 4, 00350 Helsinki
(09) 241 8498 - www.tuomontupa.fi 

Kiinteistöt

Maalaustöitä

Pelti- ja tiilikattojen
pesut ja maalaukset

RAKENNUSAPU
MARTTINEN

www.rakennusapumarttinen.fi
Puh. 0400-948 260

Päijät-Hämeen 
Lokapalvelu Ky
puh. 0400 352 762
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Valitse luotettavin - Valitse SanFors
SanFors

Hintaesimerkki:

Pyydä tarjous.

Omakotitalouden 
täysisukitus  
alk. 10 000 e  

tai paikkakorjaukset
alk. 1 600e

Etelä-Suomen edustajasi:  SanFors Oy, Höylänlastu 1, 06150 Porvoo  

 SULKAPALLO
                   • Ark. 16,20 14,20 10,40
                   • La-su 14,40 12,80 8,80

KUNTOA  •  TERVEYTTÄ  •  HYVINVOINTIA
JOUTJÄRVEN

PALLOILUKESKUS
LIIKUNTASETELIT KÄYVÄT, ENTISET HINNAT

ALAKENTÄT
(9 m kork.)

YLÄKENTÄT
(6 m kork.)

ETUKENTTÄ
(5 m kork.)

VARAA VAKIOVUORO
Kuntoilusta tulee säännöllistä. Saat
sopivan vuoron. Ei jatkuvaa tilaamista.
Estetapauksissa siirto-oikeus.

Hinnat kenttähintoja/t. Myös 11/2 t vuoroja varattavissa.
Yritysvuorot joko vakio- tai kertavuoroja. Yritys maksaa
joko kokonaan tai puoleksi, laskutus kk:tain.

KUUKAUSI-
KORTIT
• Kaikki ajat 36,20

 KUNTOSALI    SOLARIUM    SQUASH
 • Kk-kortti 24,20     • 10-kortti 28,00   • Kaikki ajat 10,90
 • 10-kortti 26,60     • 5-kortti   18,30
 • Kertam.    4,30      • Kertam.    4,80

PUH. 010 387 8880  KISÄLLINKATU 3
ma-to 16-21, pe 16-19, la 15-18, su 15-19

Kulttuuri- /liikuntasetelit käyvät, entiset hinnat

050 0862 423

Ma-pe 8-17, sesonkina myös lauantaisin

HOLLOLAN RENGAS
JA AUTOKORJAAMO

 renkaat ja
vanteet

 rengastyöt

 renkaiden 
 asennukset

 kausisäilytys

Taivaanrannan, Kannaksen alueen 
jokaiselta tontilta voi ihailla järvi- 
näkymiä. 

Alue jakautuu kahteen osaan: Kois-
kalantien pohjoispuolelle Kärkjär-
ven rannalle muodostuu yksi koko-
naisuus ja tien eteläpuolelle Kymi-
järven rantaan, kaksi pienempää 
asuntoaluetta.

Kärkjärven rannanpuoleisilla oma-
kotitaloilla on oma ranta ja estee-
tön järvinäköala. Maantien puolei-
sista kaksikerroksisista, rinteeseen 
portaittain rakennettavista rivi- ja 

omakotitaloista avautuu upeita 
näkymiä viheralueen yli järvelle.

Kymijärven rannassa sijaitsevan 
asuntoalueen talot ovat valkoisia 
rapattuja kivi- ja puutaloja. Taloista 
avataan isoja lasipintoja Kymijärven 
suuntaan, mikä mahdollistaa myös 
aurinkoenergian käytön. Alueen 
yhteydessä Kymijärven puolella on 
kaunis luonnontilainen hiekkaranta.

RAKENNUSVALMIIDEN tonttien 
rajalla sähkö, kunnallistekniikka 
sekä aluelämpö liitännät ja alueen 
tieverkosto on valmiina!

Orimattilan OP-Kiinteistökeskus Oy LKV
Mika Nyman LKV, YKV
0400 347758 
mika.nyman@op.fi
www.opkk.fi/orimattila
Erkontie 11, 16300 Orimattila

OKT tonttien pinta-alat 853 – 1992 m²
Tonttien hinnat 42.500 – 90.000 €. Rantatontit 120.000 – 135.000 €
Rivi- ja paritalo AP- tonttien varausehdot erikseen neuvoteltavissa! 

70 vuoden kokemuksella

ESITTELY 
ke 26.4 klo 17-19.00
esittelypiste 
os. Koiskalantie 525, Villähde
 

Paikalla Jukkatalo -edustaja 
Lari Kuikka p. 050 5718377

Lisätietoja, varaukset ja myynti:

www.op-koti.fi 

OKT tonttien pinta-alat 853 – 1858 m²

Tonttien hinnat 35.000 – 90.000 eur.

Rantatontit 120.000 – 130.000 eur.

https://www.facebook.com/nastapesu


