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Intiaan kuuluvalla Poh-
jois-Sentinelin saarella 
Bengalinlahdella elää al-
kuperäisheimo, joka elää 
metsästämällä, kalastamalla 
ja keräilemällä kivikautisin 
menetelmin. He ovat mah-
dollisesti ainoita maailmas-
sa, jotka pystyvät elämään 
ilman muovia. Suomessa 
muovittomuutta voi kokeil-
la muuttamalla erämaahan 
metsästämään ja kalastamaan 
perinteisin keinoin. Silloin 
pitää varmistaa, että siimat-
kin on valmistettu hevosen 
hännän jouhista. 

On harhaanjohtavaa yleis-
tää muovi kaikenkattavaksi, 
sillä muovilajeja on tuhansia 
ja niillä kaikilla on omat 
eroavaisuutensa ja ominai-
suutensa. Kuluttaja ajattelee 
muovia lähinnä pakkauksissa 
ja ne ovatkin noin 40 % kai-
kesta muovien kulutuksesta. 
Normaali nyky-yhteiskunnan 
arki olisi lähes mahdotonta 
ilman muoveja. Esimerkiksi 
tietoliikenteen kehitys, äly-
puhelimet, energianjakelu ja 
tietokoneet eivät olisi olleet 
ilman muoveja mahdollista. 
Muovi on myös täysin vält-
tämätön takaamaan potilas-
turvallisuuden sairaaloissa 
ja auttaa pelastamaan ihmis-
henkiä. Puhtaan juomave-
temme taas takaa osaltaan 
kestävät muoviputket. 

Muovien oikealla käytöllä 
pystytään hillitsemään hii-
lidioksidipäästöjä. Niiden 
avulla on pystytty keventä-
mään esimerkiksi autojen 
ja lentokoneiden rakenteita 
ja sitä myötä polttoaineiden 
kulutusta. Ruokahävikki on 
yksi pahimmista kasvihuo-
nepäästöjen lähteistä ja muo-
vipakkaus suojaa tuotetta 
pilaantumiselta. Pakkauksen 
osuus elintarviketuotannon 
päästöistä on vain 2 %. Pak-

kauksen sisällä oleva tuote 
aiheuttaa aina enemmän il-
mastovaikutuksia kuin sitä 
ympäröivä pakkaus. Jopa 
kurkku. 

Globaalin väestömäärän 
arvioidaan kasvavan kahdek-
saan miljardiin vuoteen 2030 
mennessä.  Suurimman osan 
(60 %) siitä väkimäärästä 
ennustetaan asuvan kau-
pungeissa. Tämä lisääntyvä 
ihmisten paljous vaatii voi-
makkaita panostuksia ruoan 
ja puhtaan veden saatavuu-
den varmistamiseen, infra-
struktuurin rakentamiseen, 
liikenteeseen ja energian 
saatavuuteen. Väestönkasvu 
ja globaalisti kehittyvä elin-
tason nousu lisäävät väistä-
mättä muovin kulutusta. 

Muovien globaali käyttö 
on siis lisääntymässä voi-
makkaasti. Siksi pitää kes-
kittyä ratkaisujen etsimiseen, 
jottei muovista aiheudu glo-
baaleja ympäristöhaittoja. 
Maailman merten muovista 
yli 90 % on peräisin kymme-
nestä joesta, joista kahdeksan 
on Aasiassa ja kaksi Afrikas-
sa. Suurin syy muovin ajau-
tumiseen meriin on puutteel-
linen jätehuolto kehittyvissä 
maissa. Parantamisen varaa 
on silti myös Euroopassa ja 
Suomessa. 

Roskaamiseen on puutut-
tava ankarammin myös Suo-
messa ja Euroopassa. Kuinka 
on mahdollista, että katujen 
ja teiden varsilta löytyy ros-
kia? Kouluissa ja päiväko-
deissa olisi oikeaa ympäristö- 
ja liikuntakasvatusta laittaa 
lapset keräämään roskia. Ja 
miksei myös aikuisia voisi 
aktivoida tällä tavoin? Siitä 
olisi hyötyä sekä luonnolle 
että kansanterveydelle. Kier-
rätysjärjestelmiä voidaan 
myös kehittää. Erinomainen 

 Totuuden toukokuu
Katujen korjaustyöt alkavat 
vapun jälkeen, ja niitä teh-
dään pitkin kesää. Töistä 
aiheutuu ajoittaista haittaa 
kaupunkialueen liikenteelle, 
mutta yksittäisessä kohteessa 
haitta jää kuitenkin lyhy-
taikaiseksi. Isommista koh-
teista tiedotetaan etukäteen 
erikseen.

Uudelleenpäällystystyöt 
Katualueen uudelleenpääl-
lystöitä tehdään muun muas-
sa Mukkulankadulla, Miek-
kiöntiellä, Saksalankadulla, 
Tapparakadulla, Ajokadulla, 
Karjusaarenkadulla, Väinä-
möisentiellä ja Ahtialantiellä. 
Työt ovat jo käynnistyneet 
Mukkulankadulla, ja Kar-
jusaarenkadulla aloitetaan 
vapun jälkeen.

Urapaikkaustyöt
Urapaikkaustyöt aloite-

taan maanantaina 6.5, ja ne 
kestävät kahdesta kolmeen 
viikkoa. Urapaikkaustöitä 
tehdään Lahdenkadulla, Uu-
denmaankadulla, Kiveriön-
kadulla, Kerinkallionkadulla, 
Saksalankadulla, Ajokadulla, 
Kariston Rantatiellä, Ah-
tialantiellä, Harjuviidantiellä 
ja Elementintiellä.

Ajoratamerkintätyöt
Ajoratamerkintätyöt aloi-
tetaan myös 6.5. alkavalla 
viikolla. Alkuvaiheessa työt 
painottuvat pääkatujen ja 
koulujen ympäristöjen ku-
luneiden merkintöjen kor-
jaustöihin. Myöhemmin ke-
sän kuluessa korjaustöitä 
tehdään ympäri kaupunkia 
sekä uudelleenpäällystetyillä 
kaduilla.

Varma kesän merkki: 
katujen korjaustyöt alkavat

Lahden museoiden suositut 
päiväleirit saavat jatkoa tänä-
kin kesänä, kun kesälomalle 
voi suksia tai hypätä Hiih-
tomuseon Lomalatu -päivä-
leireillä. Alakouluikäisille 
tarkoitettuja päiväleirejä on 
aiemmin järjestetty Historial-
lisella museolla ja Radio- ja 
tv-museo Mastolassa.

Hiihtomuseon päiväleireil-
lä on luvassa toimintaa niin 
museossa kuin lähiympäris-
tössä. Päiväleirillä pääsee 
kurkistamaan hiihtolajien 
historiaan ja harjoittelemaan 
sekä kisailemaan museon toi-
mintaosastolla ja lähimaas-
tossa. Leirillä retkeillään 
Urheilukeskuksen metsissä, 
tutustutaan alueen muinais-
jäännöksiin, kiivetään Suur-
mäen huipulle ja polskitaan 
maauimalassa. Lisäksi oh-
jelmassa on erilaisia pelejä, 
leikkejä, askarteluita ja tie-

tenkin uusia kavereita sekä 
muuta hauskaa toimintaa 
museossa ja ulkona.

Kesäkuun toisella viikolla, 
10.6.–14.6.2019, leireile-
mään pääsevät 7–9-vuotiaat 
ja seuraavalla viikolla, 17.6.–
20.6.2019, 10–12-vuotiaat. 
Leiritoimintaa järjestetään 
klo 9-16 välisenä aikana. 
Leiripäivään kuuluu lounas 
ja välipala. Leirien hinnat 
ovat 48 € ja 38 €.

Päiväleirit toteutetaan 
aiempien vuosien tapaan 
yhteistyössä Lahden nuo-
risopalveluiden kanssa. 
Ohjaajina leirillä toimivat 
nuorisopalveluiden kokeneet 
nuorisonohjaajat.

Leireille voi ilmoittau-
tua 6.5.2019 alkaen Lahden 
verkkokaupassa https://verk-
kokauppa.lahti.fi /fi /nuoriso-
palvelut

Kevät houkuttelee juoksuhar-
rastajat teille ja poluille! Lah-
den pääkirjaston auditoriossa 
järjestetään Juoksuilta tiistai-
na 7.5.2019 klo 18.00–19.30. 
Vieraaksi saapuu juoksija ja 
kirjailija Tarja Virolainen.

Virolainen on kirjoittanut 
kirjan Juoksijan sielu (Bazar 
2018), jossa hän kertoo oman 
tarinansa juoksijana. Kirja on 
rehellinen elämäkerta, joka 
kuljettaa lukijaa kotoisilta 
lenkkipoluilta maailman suu-
rimpiin juoksutapahtumiin. 

Virolainen avaa myös koke-
muksiaan erämaan talvivael-
luksella sekä Kenian Itenin 
juoksuleirillä. Virolainen 
aloitti juoksuharrastuksen 
vasta liki nelikymppisenä, 
mutta nyt 45-vuotiaana hän 
on ensimmäinen suomalai-
nen nainen, joka on juossut 
kuusi maailman suurinta ma-
ratonia eli World Marathon 
Majors -sarjan maratonit To-
kiossa, Bostonissa, Lontoos-
sa, Berliinissä, Chicagossa ja 
New Yorkissa.

Unelmat ovat Virolaiselle 
tärkeitä. Tällä hetkellä hän 
unelmoi juoksevansa mara-
tonin jokaisessa seitsemässä 
maanosassa ennen kuin hän 
täyttää 50 vuotta. Outdoor 
Option -nimistä juoksu- ja 
hyvinvointiblogia pitävä Vi-
rolainen on myös innokas 
vaeltaja.

Miten ja miksi juoksusta 
tuli Virolaiselle elämäntapa? 
Mikä häntä motivoi? Mitä 
hän on oppinut juoksemalla? 
Millaisia maratonmatkoja 

ja treenimuistoja hänellä on 
takanaan? Ja millaista oli kir-
joittaa kirja juoksemisesta?

Virolaista haastattelee kir-
jastonhoitaja Maisku Mylly-
mäki ja haastattelun lopuksi 
yleisöllä on mahdollisuus 
esittää kysymyksiä. Tarjolla 
myös kirjavinkkejä.

Tilaisuuteen on vapaa 
pääsy, mutta paikkoja on 
rajoitetusti.

esimerkki hienosti toimivasta 
kierrätyksestä on muovipul-
lojen panttijärjestelmä ja vas-
taavanlainen järjestelmä olisi 
hyväksi monissa muissakin 
maissa. EU:n kierrätysvaa-
timukset ovat tiukentumassa 
ja kuluttajien mahdollisuudet 
kierrättää pakkausmuovia 
ovat parantuneet myös Suo-
messa. Silti lisäpanostuksia 
tarvitaan, jotta tavoitteisiin 
päästään. 

On ensiarvoisen tärkeää 
valita kuhunkin käyttökoh-
teeseen vähiten ympäris-
töä kuormittava vaihtoehto. 
Esimerkiksi ostoskassina 
muovikassi on ylivertainen 
vähäisellä ympäristökuor-
mituksellaan. Tanskan ym-
päristöministeriön teettämän 
tutkimuksen perusteella pa-
perikassia pitää käyttää yli 40 
kertaa, jotta sen ympäristö-

vaikutukset ovat yhtä pienet 
kuin muovikassilla. Ja luon-
nonmukaisesta puuvillasta 
tehtyä kassia pitää käyttää 
20 000 kertaa. Tässä on tie-
tysti oletuksena, että ihminen 
ei heitä roskia luontoon. 
Itämeren rantavaltioissa pitää 
muistaa keskittyä myös tähän 
lähinnä olevaan mereemme. 

Muovien ajautumista me-
riin on mahdollista vähentää 
voimakkaasti. Kehittyvissä 
maissa se vaatii massiivisia 
investointeja jätehuoltoinf-
rastruktuurin kehittämiseen. 
Suomessa on toimiva jäte-
huolto. Älä siis heitä roskia 
luontoon. Kierrätä, kun mah-
dollista.

Vesa Taitto
Muoviyhdistys ry:n 
toimitusjohtaja

Kirjailijavieraana Lahden pääkirjastossa 
juoksija Tarja Virolainen

Kauppakassin sisältö on paljon olennaisempi ympäristön 
kannalta kuin itse kassi (kuva: Shutterstock).Lahden museoiden 

päiväleirit starttaavat taas 
kesäkuussa

Aika Lauantaina 4.5 ja sunnuntaina 5.5 klo 10-17.
Paikka Hollolan tori, Kuntoilijankuja 
(Virastotalon ja kirjaston vieressä)

Kuuloautossa on mahdollisuus testata kuulo ja saada 
tietoa kuulovammaisuudesta. Kuuloseula on tarkoitettu 
henkilöille, jotka epäilevät kuulonsa heikenneen, 
mutta jotka eivät käytä kuulokojetta. Lisäksi on 
mahdollista saada neuvontaa kuuloasioissa yhdistyksen 
vapaaehtoisilta.

Lauletaan Viittoen ry järjestää 
Kuuloautotapahtuman!
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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

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

Alina Lahti-Hollola

Puh. 044 455 6370
tarja.karpov@alinahoivatiimi.fi

www.alinahoivatiimi.fi

Joko Alina käy teillä? 
Alina tarjoaa monipuolisen valikoiman 

hoiva-, kotityö- ja sairaanhoitopalveluja 

sekä lapsiperheiden koti palveluja. 

Kerromme mielellämme, miten Alina 

voisi helpottaa arkea teidän kodissanne.

Tilaa ilmainen kartoituskäynti.

OLEMME 
PALVELUSETELI

TUOTTAJA.  

Kaikki LVI-työt 
ammattitaidolla 

Päijät-Hämeen alueella
- uudisrakentaminen, saneeraus ja huolto

Kalatalouden Keskusliitto 
vaatii, että puolueet huo-
mioivat alkavissa hallitus-
neuvotteluissa kalavesien 
merkityksen kotimaisen lä-
hiruuan tuottajana ja ihmis-
ten hyvinvoinnin lähteenä. 
Kalavesien ylläpito perustuu 
suurelta osalta talkootyöhön, 
mutta myös rahaa tarvitaan, 
jotta kalastettavaa riittäisi.

Hallitusohjelmaa laativien 
on tiedostettava, että osakas-
kuntatoiminnan rahoitus on 
turvattava, jotta kalavesien 
hoito ja kestävät kalakannat 
voidaan jatkossakin yllä-
pitää.

Eteläsavolainen Kai-
taisten osakaskunta sai 80 
euroa kalastonhoitomak-
suista jaettavaa omistaja-
korvausta vuonna 2017, kun 
vapaa-ajankalastajat hakivat 
vesiltä itse pyydettyä kalaa 

ja hyvinvointia parantavia 
luontoelämyksiä.

”Rahan ei voi sanoa ni-
mellisestikään korvaavan 
osakaskunnan samana vuon-
na tekemää työtä kalastajien 
venevalkamien rakentami-
seksi ja hoitokalastuksen 
suorittamisesta”, kertoo osa-
kaskunnan puheenjohtaja 
Viljo Savolainen.

Osakaskuntien toimin-
ta perustuu talkootyöhön, 
mutta talkoolaisia on vuosi 
vuodelta vähemmän. Tässä 
olisivat avuksi osakaskun-
tien yhdistämiset, mutta ne 
vaativat runsaasti varoja, 
joita osakaskunnilla ei ole. 
Suuremmat omistusyksiköt 
pystyvät paremmin hoita-
maan kalastoa ja tarjoamaan 
kalastajille monimuotoisia 
kalastusmahdollisuuksia, 
kuten on todistettu hankera-

halla viime vuosina tehdyissä 
yhdistämisissä.

”Yleiskalastusoikeuksien 
käytöstä vedenomistajille 
maksettavat korvaukset ovat 
laskeneet uuden kalastuslain 
myötä. Lain valmistelun ai-
kana luvattu neljän miljoonan 
euron vuosittainen omista-
jakorvaus ei ole toteutunut 
kertaakaan. Korvaukset on 
vihdoin saatava luvatulle 
tasolle”, vaatii Kalatalouden 
Keskusliiton toiminnanjohta-
ja Vesa Karttunen.

Uuden kalastuslain al-
kuperäisen esityksen mu-
kaan kaikki yli 18-vuotiaat 
maksaisivat kalastonhoito-
maksun. Näin ei kuitenkaan 
käynyt, vaan yhden suurim-
man kalastajaryhmän, eli 
yli 65-vuotiaiden maksuva-
pautus säilytettiin. Valtio ei 
halunnut kantaa vastuutaan 

tämän ratkaisun kustannuk-
sista. Sen sijaan raha on 
leikattu osakaskunnilta.

Tilanteen vääryys on to-
dettu myös eduskunnan si-
sällä: valtiovarainvaliokunta 
totesi joulukuussa vuoden 
2017 budjettia koskevassa 
mietinnössään, että kalata-
louden edistämisen kannalta 
on kestämätöntä, ettei kas-
vava senioriväestö osallistu 
lainkaan sen rahoitukseen. 
Nyt päättäjien täytyy ryhtyä 
sanoista tekoihin.

Jos eläkeläisten maksu-
vapautusta halutaan jatkaa, 
Kalatalouden Keskusliitto 
edellyttää tästä aiheutuvan 
maksukertymän vähenemi-
sen kompensoimista vuo-
sittain valtion budjettiin va-
rattavalla erillisellä kahden 
miljoonan määrärahalla.

Kalavesiä ei saa unohtaa hallitus-
neuvotteluissa – Osakaskuntatoiminta 
tarvitsee resursseja

Lasse Koskinen

Tiirismaan lukio ja Lahden 
kaupunginteatteri jatkavat 
yhteistyötään musiikkinäy-
telmien osalta. Uusin yh-
teistyö on Miten menestyä 
vaivatta liike-elämässä. Sen 
amerikkalainen kantaesitys 
oli New Yorkin Broadwayl-
la vuonna 1961 ja sai siellä 
uuden tulemisensa vuon-
na 2011. Tiirismaan lukion 
esityksessä on mukana 69 
opiskelijaa.

- Tätä kappaletta on esi-
tetty vain muutaman kerran 
Suomessa. Esitys välittää 
nostalgista ajankuvaa. Tämä 
ei ole pariaatteellisesti nuo-
risomusikaali, vaan tässä 
innosti vallan teema ja siihen 
liittyvä pyrkyryys, selvitti 
esityksen ohjaaja Aleksi 

Lavaste.

Koulutyön ohessa

Esitystä alettiin valmistella 
Tiirismaan koulussa viime 
marras-joulukuun vaihteessa. 
Marraskuussa oli esiintyjien 
valintakokeet, koska esiin-
tymisestä kiinnostuneita oli 
enemmän kuin rooleja näy-
telmässä. 

- Esityksessä on haluttu 
säilyttää 1960-luvun henki 
raikkaalla otteella, Lavaste 
määritti.

Ohjaaja painottaa, että 
näytelmässä ei naureta men-
neelle ajalle, vaan henki-
löiden ajattomille piirteille. 
Näytelmässä esiintyvät Tii-
rismaan oppilaat kertoivat 
tuotantoon osallistumisen 
kiinnostavaksi, vaikka se on 

vaatinut pitkiä harjoitusiltoja, 
aina kello 21 asti. 

Tiirismaan esityksessä on 
taustalla harvinaisen suuri 
orkesteri, yhteensä 14 soittaa, 
joka ei ole suinkaan tavallista 
harrastajapohjalla tapahtu-
vissa musiikkinäytelmissä. 
Tästä on annettava tunnustus 
kaikille tuotannon toteuttajil-
le. Musiikki on laadukasta ja 
monipuolista. 

Toukokuun puoliväliin

Musiikkinäytelmän ensi-il-
ta oli 25. huhtikuuta Lah-
den kaupunginteatterin Ee-
ro-näyttämöllä. Iltanäytöksiä 
on kaikkiaan kahdeksan ke-
vään aikana. Viimeinen esi-
tys on 16. toukokuuta. Esitys 
kestää kaksi ja puolituntia. 
Esityksessä on ehkä pientä 

tiivistämisen varaa, mutta 
tämä on pitkälti makukysy-
mys. Tekstien suomennos on 
Reita Lounatvuoren käsialaa 
ja laulujen suomennokset 
Ilkka  Talasrannan (2013). 

Lahden kaupunginteatteril-
le on annettava täysi tunnus-
tus tällaisesta kouluyhteis-
työstä, joka tarjoaa oppilaille 
uuden oppimisympäristön 
ja harrastuspohjaa. Jotkut 
saattavat löytää myös am-
matti-innostuksen uralleen, 
tai ainakin harrastetavoitteita 
osallistumisensa pohjalta. 
Koululaisesitykset tuovat 
vaihtelua teatterin tarjon-
taan. Toivottavasti erilaiselle 
yhteistyölle löytyy aikaa ja 
mahdollisuuksia myös mui-
den koulujen kanssa. 

Tiirismaan lukio on koonnut 
kiintoisan musiikkinäytelmän
Lahden kaupunginteatteri jatkaa onnistunutta yhteistyötä

Tiirismaan lukion musiikkinäytelmässä on tyylikkääsi läpivietyjä joukkokohtauksia.
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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

03-7344 202 

Keijutie 29, 15700 LAHTI

FAMILY CENTER
PERHEKIRPPIS

Paikka missä kauppa käy.

Pöytävaraukset myös netistä.

www.lanttila.fi

03 7344 202

MA-PE 10-18
LA-SU 10-15

IHASTUTTAVA
KALKKISTEN LOMAMEIJERI!

• Majoitusta neljässä mökissä
ja päärakennuksen huoneissa

• Rantasauna ja grillikatos isolla piha-alueella
• Hyvät tilat erilaisille pidoille ja koulutuksille

Lomameijerintie 63, 17240 Kalkkinen

OSUUSKUNTA TUOTTAJAIN MAITO
Tiedustelut arkisin

p. 050 3844 230 /Soile Paajanen

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!

 

Ruohonleikkaukset
Sammaleenpoistot katoilta

pihapuiden kaadot
pensaiden leikkaukset

ym.
 

040 8614856
www.tammitalkkari.fi

-Juhlat -Majoitus
-Kokoukset
-Luomukasvikset
-Jooga- ja pilates

Tule nauttimaan kesästä 
Niipalan tilalle!

Varaukset: 
niipalantila@gmail.com 
TAI 050 301 0025

Tuoreet salaatit ja yrtit läheltä 
- yli 40 vuoden 

asiantuntemuksella

p. 044 351 3121

LAADUKASTA SIIRTONURMEA LAMMILTA!

MYYDÄÄN POLTTOPUUTA
Sekaklapi 45 euroa/irtokuutio + rahti

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

p. 040 520 0782 / Antti Jokinen

Näillä vinkeillä kierrät jätevesiremontin 
sudenkuopat ja varmistat, että mökkisi arvo säilyy

- Tarkista, kuuluuko mökkisi asetuksen piiriin. Metrimäärä mitataan rakennuksen 
seinästä, mutta tämä voi joissain tilanteissa aiheuttaa ristiriitoja. Esimerkiksi silloin, kun 
talo sijaitsee yli 100 metrin päässä rannasta, mutta itse jätevesijärjestelmä on lähempänä 
rantaa. Usein kunnilla on omia määräyksiä itse järjestelmän suojaetäisyydelle rannasta. 

- Tarkista alueesi vaatimukset kunnalta. Kunnat saattavat vaatia tiukempaa puhdis-
tustehoa herkillä alueilla, kuten ranta- ja pohjavesialueilla. Vaatimuksien ulkopuolelle 
jäävät vain mökit, joissa veden käyttö on vähäistä, eli käytössä ei ole muuta paineellista 
vettä kuin kylmän veden hana.  

- Turvaudu ammattilaisen apuun. Jotta omaa kiinteistöä koskevat vaatimukset ja mah-
dollisuudet voidaan kartoittaa järkevästi, on hyvä käyttää ammattisuunnittelijaa. Suunnit-
telijan tehtävänä on hakea vaatimuksiin ja kunnan olosuhteisiin parhaiten sopiva ratkaisu. 

- Hyvä suunnittelu on kaiken A ja O. Suunnitelma sisältää perustelun valitulle järjes-
telmälle. Usein urakoitsijat ovat sitoutuneet muutamaan vaihtoehtoiseen ratkaisuun, joten 
on syytä varmistaa että tarjottu järjestelmä on suunnitelmasi mukainen. 

- Paperit kuntoon remontin jälkeen. Pidä huoli siitä, että saat urakoitsijalta kattavan 
dokumentoinnin tehdystä työstä. Pyydä myös selkeät käyttö- ja huolto-ohjeet sekä huol-
tokirja järjestelmän käytöstä.  

- Ennakoi, vaikka mökkisi ei sijaitse vesistön lähellä. Ranta- ja pohjavesialueiden 
ulkopuolella olevien kiinteistöjen osalta järjestelmät tulee uusia asetuksen mukaisiksi 
normaalien korjaustoimien yhteydessä tai kun jätevesijärjestelmä ei enää toimi.

Tänä keväänä mökkikentäl-
lä nousee yksi puheenaihe 
ylitse muiden: syksyllä voi-
maan astuva jätevesilaki. 
Laki edellyttää, että ranta- ja 
pohjavesialueilla olevien 
mökkien jätevedenkäsittely 
on laitettava kuntoon ennen 
lokakuun loppua. Siirty-
mäajan pidennykset sekä 
vaatimustason muutokset 
ovat saaneet mökinomistajat 
kuitenkin odottavalle kan-
nalle. Keskuskauppakamarin 
hyväksymän HTT-tavaran-
tarkastajan Antti Heinosen 
mukaan asetuksen lieventä-
minen ei ole kuitenkaan enää 
todennäköistä.

Jätevesilainsäädäntö on 
ollut poukkoilevaa, eikä nyt-
kään voida varmasti tietää, 
mitä tapahtuu. Heinosen 
mukaan näyttää kuitenkin 
siltä, että nyt määräaika tulee 
vastaan. “Asetuksen lieven-
täminen ei ole enää järkevästi 
mahdollista ilman, että koko 
asetus kumotaan”, Heinonen 
sanoo. 

Jätevesijärjestelmän on 
päästävä vähintään asetuksen 
vaatimiin puhdistustehoihin, 
mutta kunnat voivat vaa-
tia tiukempaa puhdistuste-
hoa herkillä alueilla. Muun 
muassa tästä syystä remontin 
kustannukset vaihtelevat alle 
1000 eurosta jopa yli 10 000 
euroon. “Keskimäärin va-
paa-ajan asunnolla kustannus 
lienee kuitenkin alle 6 000 
euron luokkaa”, Heinonen 
arvioi. “Hintalappu riippuu 
täysin varustelusta ja rat-
kaisusta, joka kiinteistölle 
tehdään”, hän täsmentää. 

“Jätevesiasioiden järjes-
tämisellä saattaa olla vaiku-
tusta myös mökkikauppojen 
sujuvuuteen sekä mökin ar-
voon”, muistuttaa Keskus-
kauppakamarin lakimies 

Raisa Harju. Harjun mukaan 
valtaosa ostajakunnasta on 
tätä nykyä erittäin valveu-
tunutta ja jätevesiasiat ovat 
olleet laajalti esillä. Harjun 
mukaan mökin arvoon vai-
kuttavat eniten mökin sijainti 
sekä sen kunto ja ajanmukai-
suus. Halutuimmat mökit si-
jaitsevat vesistöjen rannoilla, 
jolloin myös jätevesiasioiden 
on oltava kunnossa. 

Huonosti suunniteltu 
järjestelmä on riski  

Kiinteistön olosuhteet ja 
käyttö vaikuttavat huomat-
tavan paljon siihen, miten 
remontti on mahdollista ja 
järkevintä toteuttaa. Siksi 
Heinonen suosittelee turvau-
tumaan ammattilaisen apuun.  

“Ilman ulkopuolista suun-
nittelijaa voidaan päätyä 
tilaamaan ratkaisu, joka ei 
ole se järkevin. Huonosti 
suunniteltu ja valittu järjes-
telmä voi olla iso riski ja pa-
himmassa tapauksessa vaatia 
muutaman vuoden kuluttua 
järjestelmän uusimisen”, 
Heinonen sanoo. 

Naapurit 
ilmiantajina 

Heinosen mukaan tiedossa 
on, että kunnissa ei ole re-
sursseja lähteä aktiivisesti 
selvittämään ja sanktioimaan 
kiinteistöjä, joilla hommaa 
ei ole tehty. “Käytännössä 
selvityksiä voidaan tehdä 
esimerkiksi naapureiden il-
miantojen perusteella”, sa-
noo Heinonen.  

Sanktioinnissa on käytös-
sä normaalit hallinnolliset 
keinot uhkasakosta aina jär-
jestelmän kuntoon laittami-
seen kiinteistön omistajan 
laskuun. 

Tänä keväänä mökkikentällä nousee yksi puheenaihe ylitse muiden: syksyllä voimaan 
astuva jätevesilaki. Kuva: Unsplash 

Tavarantarkastajan vinkit 
jätevesiremonttiin 
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Tule viettämään kevätlauantai kanssamme, 

Bus Burger Salpakankaalla 
1v. syntymäpäivät 

lauantaina 11.5.2019!

luvassa livemusiikkia ja 
erikoistarjouksia! Klo 10-23

Two For The Road Bändi 
aloittaa n. klo 20

Meiltä saat tilauksesta 
kakut kevään 
ja kesän juhliin.

Linnaistentie 2, Lahti 
0400 610099

Lounaskahvila Makuria 
palvelee maanantaista 
perjantaihin klo 5.30-17

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

Kaivinkonetyöt - Raivausjyrsintä - Kivenkeruukone

Kalle Pärhä 040-5817394

Hans Pärhä 040-5610729

 

Riihimäellä vuodesta 1958 

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.

Suomalaiset ovat yhä kiin-
nostuneempia yrteistä ja 
sekä syövät että kasvattavat 
niitä ahkerasti. Yrttien osalta 
erityisen tärkeä sesonki on 
pääsiäinen. Tärkeimpänä 
yrttisesonkina perinteiset 
suosikit tilli ja persilja väisty-
vät ja erityisesti rosmariinin, 
timjamin, mintun ja basilikan 
kysyntä kasvaa.

Kaikkein suosituimmat 
yrtit ovat tilli, persilja ja 
basilika. Tärkeimpiä yrttise-
sonkeja ovat juhlapyhät.  

”Pääsiäisenä suomalais-
ten ostoskoreihin päätyy eri 
yrttejä kuin muina aikoina 
vuodesta, esimerkiksi rosma-
riinin myynti jopa kaksin- tai 
kolminkertaistuu. On poik-
keuksellista, että neljän eri 
yrtin kysyntä kasvaa yhtenä 
sesonkina merkittävästi: esi-
merkiksi jouluna ja juhan-
nuksena korostuu eniten vain 
tilli”, K-ryhmän vihannesten 
osto- ja myyntipäällikkö Lii-
sa Eronen kertoo.

Kestosuosikkiyrtit tilli, 
persilja ja basilika ovat pi-
täneet sijoituksensa vuosia, 
mutta viime vuosina suosio-
taan ovat kasvattaneet erityi-
sesti korianteri ja rosmariini. 
Niiden myynninkehitys oli 

11–12 prosenttia vuonna 
2018.

”Suosiotaan kasvattavien 
yrttien joukossa on selvästi 
näkyvissä kasvava mielty-
mys aasialaisiin makuihin. 
Aasia-trendin myötä thaiba-
silikan myynti on kasvanut 
voimakkaasti korianterin 
lisäksi. Erilaiset mintut ovat 
suosittuja etenkin kesäseson-
gin juomissa”, Eronen kertoo                                                                                                                                           

Itsekasvatuksen 
suosio kasvussa 
– basilika suosituin 

Suomalaisia kiinnostaa en-
tistä enemmän myös yrttien 
ja vihannesten itsekasvatus. 
Itse kasvatettavien yrttien 
siemenistä suosituin on ollut 
basilika. Vaikka esikasvatus 
tehdään yleensä alkukevääs-
tä, yrttien siemenet ehtii 
hyvin istuttaa vielä pääsiäi-
senäkin.

”Itsekasvatus on suosittua 
erityisesti nuorten keskuu-
dessa ja ilmiö näkyy myös 
parvekeviljelyn suosion kas-
vussa. Toki parvekkeella 
viljellään myös muutakin 
kuin yrttejä, esimerkiksi 
amppelitomaatin ja erilaisten 
kurkkujen siemenet ovat tänä 

Suomi syö yrttejä yhä enemmän 
– Tuoreen rosmariinin myynti 
moninkertaistuu 

Liikenneturva muistuttaa, 
että muiden tielläliikkujien 
on syytä valpastua huomioi-
maan moottoripyöräilijät ja 
muut kaksipyöräiset talven 
jälkeen. Motoristi voi myös 
itse parantaa näkyvyyttään 
oikealla ajotavalla ja va-
rusteilla – lisäksi kannattaa 
hakea tuntumaa ajamiseen 
tauon jälkeen.

Autolla liikkuvien on näin 
keväällä otettava huomioon 
se, että motoristit ovat teh-
neet paluun tien päälle. Vaa-
tii valpasta mieltä huoma-
ta moottoripyörät ja muut 
kaksipyöräiset, kun niitä 
ei juuri ole näkynyt liiken-
teessä pitkän talven aikana. 
Tarkkana on oltava erityisesti 
risteystilanteissa.

”Autoilijoiden on varmis-
tettava, ettei motoristi ole 
jäänyt katveeseen tai muuten 
vain huomaamatta. Mitä 
pienempi lähestyvä ajoneu-
vo on, sitä vaikeammaksi 
etäisyyden ja nopeuden ar-
viointi muuttuu. Useimmiten 
käy niin, että yliarvioimme 
etäisyydet ja aliarvioimme 
nopeudet. Kaistanvaihtoti-
lanteessa on taustapeileistä 
varmistamisen lisäksi kat-
vealueet huomioitava päätä 
kääntämällä”, muistuttaa Lii-
kenneturvan koulutusohjaaja 
Toni Vuoristo.

Moottoripyöräilijä voi 
myös itse lisätä näkyvyyt-

tään esimerkiksi sopivilla 
varusteilla. Valkoinen sekä 
kirkkaat värit erottuvat par-
haiten, ja kypärän väri on 
tärkeimmässä roolissa. Myös 
heijastinliivin voi hyvin pu-
kea ajoasun päälle. Tärkein 
asia on silti ennakoiva ja 
ennakoitava ajotapa.

”Motoristin näkyvyyteen 
vaikuttavat perinteiset asiat, 
kuten vilkkujen ja ajovalojen 
oikea käyttö sekä kunnon tur-
vaväli, jota pitämällä välttää 
ajautumasta edellä ajavan 
katveeseen. Kannattaa myös 
välttää ajamasta liian lähel-
lä tien oikeaa reunaa, jotta 
erottuu ympäristöstä parem-
min. Viimeisimpänä mutta 
ei vähäisimpänä tekijänä 
on nopeus: kun ei tee kovia 
kiihdytyksiä ja noudattaa 
rajoituksia, on paremmin 
muiden ennakoitavissa ja 
huomioitavissa”, luettelee 
Liikenneturvan koulutusoh-
jaaja Erkka Savolainen.

Ruosteenpoisto kuuluu 
motoristin kevääseen

Kokeneenkin moottori-
pyöräilijän kannattaa päivit-
tää osaamistaan ja pyörän 
hallintataitojaan uuden ajo-
kauden alkaessa. Keväisellä 
ruosteenpoistolla saadaan 
perusajotekniikka hallintaan.

”Talven jälkeen on hyvä 
hakea tuntumaa ajamiseen 
ja saada perusasiat pyörän 
hallinnasta tulemaan taas 

Huomioi motoristi ajoissa
 selkärangasta. Myös ajova-

rusteiden, erityisesti kypärän, 
kunto kannattaa tarkistaa 
ennen ajokauden alkamista”, 
muistuttaa Vuoristo.

Liikenneturvan verkkosi-
vuilta löytyy kurssikalenteri, 
johon on listattu eri moot-
toripyöräkerhojen kursseja 
ympäri Suomen. Tarjolla on 
Liikenneturvan MPEAK:n 
tai vastaavaan mallin mukaan 
toteutettuja koulutuksia. Tu-
tustu ja etsi omasi!

Motoristin viisi 
vinkkiä näkyvyyteen:
• Vältä kovia kiihdytyksiä 

ja aja nopeusrajoitusten mu-
kaan.
• Pidä riittävä turvaväli edellä 
ajavaan ja vältä ajautumas-
ta liian lähelle tien oikeaa 
reunaa.
• Anna muille mahdollisuus 
huomata sinut – älä puikke-
lehdi esimerkiksi jonoissa.
• Vältä kokomustien varus-
teiden käyttöä, esimerkiksi 
valkoinen tai värikäs kypärä 
tekee näkyväksi.
• Kaukovaloja ei tule käyttää 
päivällä, ne hankaloittavat 
moottoripyörän nopeuden ja 
etäisyyden arviointia.

keväänä olleet suosittuja. 
Minikasvihuoneet ja kas-
vatuslaatikot ovat kysytty-
jä, sillä ne mahtuvat myös 
parvekkeelle. Moni viljelee 

myös kukkaruukussa yrttejä, 
K-ryhmän piha ja puutarha 
-tuotelinjan tuoteryhmäpääl-
likkö Outi Lehto toteaa.
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SeuralaispalveluaSeuralaispalvelua

ÄLÄ OLE YKSIN!
SEURAA TARJOLLA!

LIVE 0700-411600
1,92 min+pvm. ST EROTIC PL169 TRE 10

0700 41909
1,69 min.+pvm. ST EROTIC PL169 TRE 10

Seksi & parisuhde
Luotet tavaa apua seksi- ja 

parisuhdeasioissa.
2,21€ min+pvm

KAHDEN 
KESKEN
KAHDEN 
KESKEN

0700-416 0600700-416 060

❤

st erc PL 169 TRE 10  2€/min

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

.

     

        M-Lasi KUN AUTOSI TUULILASI PITÄÄ 

            UUSIA NIIN KÄÄNNY PUOLEEMME. TEEMME SEN  

            NOPEASTI JA EDULLISESTI. SOITA 0400 836213 TAI 

            TULE KÄYMÄÄN.         

         M-Lasi Kirjavakatu 2 15300 Lahti www.m-lasi.fi 

Asennettuna ja tarvikkeenaj

  saumattomat 
sadevesijärjestelmät

  kattosillat
  tikkaat
  lumiesteet
KKKKKKouKouKouKou ttttttrut tttttuot OOOOOOe Oy

5555 5 11411411411411441141477777777777777700000000000040044004004004400400044 494949949498 18 18 188 118 184844,84,8484,84,,, 040404040040 80 80 800 80 80 865656565665

Niinan niksitNiinan niksit Niina Ojansivu
Kokki

Kevät on parsan aikaa
Joka kevät parsat saapuvat ja mikä onkaan parempaa kevään juhliin, kuin klassinen parsa 
hollandaisekastikkeella. Tämä klassikko on maineensa arvoinen ja suosittelen vaikka alkuruokana. 
Koska olen tapana pitänyt, että tällä palstalla pidetään asiat simppelinä ja helppona, niin vinkiksi, että kaupasta saa ihan kelpo 
hollandaisekastiketta valmiina, jos kastikkeen teko tuottaa tuskaa. Nautitaan keväästä ja linnun laulusta.

Viulisti Henrik Vähätalo 
pitää konsertin Felix Krohn 
-salissa keskiviikkona 8.5. 
Konsertissa esitetään viulun 
eri soittotekniikoita, mutta 
myös eri aikakausien tyylejä 
sekä tuodaan esille suoma-
laista musiikkia. 

Alkupuoli koostuu kol-
mesta kovin erilaisen viu-
lukonserton avausosasta. 
Konsertot ovat kaikki eri 
vuosisadoilta, Mozart 1775, 
Saint-Saëns 1880 ja Kabale-
vsky 1948. Monen mieles-
tä Saint-Saënsin kolmesta 
viulukonsertosta paras on 
viimeinen, konsertto nro 
3 h-molli. Teos on myös 
yksi ranskalaisen viulukir-
jallisuuden kuuluisimmista 
konsertoista. 

Konsertin jälkipuoliskon 
muodostavat kolmen tär-
keän suomalaisen sävel-
täjän 1970-vuosikymme-
nellä sävelletyt teokset. 
Sävellysajankohdalle tyy-
pillisesti liikutaan tonaali-
sen ja atonaalisen musiikin 
rajamailla. 

Aulis Sallisen viidestä 
jousikvartetosta vuodelta 
1969 peräisin oleva kolmas 
lienee kuuluisin. Peltonie-
men Hintrikin surumarssi 
on Keski-Pohjanmaalta pe-
räisin oleva kansansävelmä. 
Sallinen otti tämän sävelmän 
kolmannen jousikvartettonsa 
aiheeksi. Lisäksi Konsertissa 
kuullaan Rautavaaran ja 
Englundin säveltämät viulu-
teokset Sibelius viulukilpai-
luja varten.

Pienestä pojasta lähtien, 
klassinen musiikki on ol-
lut keskeinen osa Henrik 
Vähätalon elämää. Hän on 
käynyt lapsesta saakka yhtä-
jaksoisesti Sinfonia Lahden 
konserteissa isänsä kanssa. 
Musiikki on myös keskeinen 
osa Vähätalon perhettä. Äiti 
soittaa huilua, veli pianoa 
ja sisko kanteletta. Viulun-

Aspekteja -viulukonsertti
soittoa Henrik on soittanut 
kuusivuotiaasta saakka viu-
lua, ja on nyt valmistumassa 
Lahden konservatorion am-

matilliselta toiselta asteelta.

Aspekteja viulukonsertti
Lahden Konserttitalon 

Felix Krohn -salissa
Keskiviikkona 
8.5.2019 klo 19.00
Vapaa pääsy

1 nippu valkoista parsaa
Huuhtele parsat ja leikkaa 
1–2 cm puumaista osaa var-
ren tyvestä pois. Kuori parsa 
noin puolesta välistä alaspäin 
esim. perunankuorimaveit-
sellä. Keitä parsat sokerilla 
maustetussa vedessä tavalli-
sessa tai parsakattilassa. Li-
sää parsat kiehuvaan veteen 
nuput ylöspäin ja keitä 10–12 
minuuttia varren paksuu-
desta riippuen. Jos käytät 
vihreää parsaa se kypsyy 
nopeammin.

Helppo Hollandaise
100 g voita
2 kananmunankeltuaista 
(huoneenlämpöistä)
1 rkl viinietikkaa
2 rkl vettä
rkl sitruunamehua
0,5 tl suolaa

Sulata voi kattilassa. Va-
luta kirkas voi varovasti 
toiseen astiaan siten, että 
sakka (valkoinen proteiini) 
jää kattilaan.

Mittaa keltuaiset, etikka ja 
vesi pieneen kattilaan. Kuu-
menna hitaasti koko ajan 
sekoittaen, kunnes seos on 

vaaleaa ja kuohkeaa.
Nosta kattila pois levyltä. 
Lisää kirkastettu voi hitaasti 
ohuena nauhana samalla 

vatkaten. Mausta sitruuna-
mehulla ja suolalla.
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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

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

Kansanedustajat valittiin tehtäviin kuluneissa vaaleis-
sa mielenkiintoisten vaiheiden jälkeen.Mutta ei siitä 
sen enempää. 

Koomisinta oli, kun neljätoista valittua kansanedus-
tajaa ilmoitti heti valintansa jälkeen, olevansa ehdolla 
myös EU vaaleissa. Sen jälkeen käynnistyi melkoinen 
sirkus tiedotusvälineissä, oli syitä ja selityksiä sikin 
sokin, joku sanoi ettenhän minä mutta puolue mää-
räsi, toinen sanoi olevansa ensin Eu-edustajana kun 
Suomi isännöi puheenjohtajamaana ja sitten kansan 
edustajana, mutta jos hänet valitaan ministeriksi, huh 
mitä sitten?

Ja tämä selkeä linja jatkuu edelleen. Missä on kan-
sanedustajan vastuu ja moraali äänestäjiä kohtaan? 
Tänään ollaan tätämieltä ja huomenna kaikki muuttuu. 
Mitä miettivät ne äänestäjät jotka äänestivät kansan-
edustajaa joka meni läpi ja nyt on valmis siirtymään 
EU-edustajaksi, tai ne äänestäjät joiden äänestämä 
henkilö valitaan EU-edustajaksi, mutta ei ota tehtävää 
vastaan ja siirtää äänensä puolueelle, onkohan silloin-
kaan äänestäjän tahto toteutunut. 

Tämä on tämän hetkistä demokratiaa, mutta kuinka 
moni on sitämieltä että jättää änestämättä kun ei itse 
tiedä ketä loppujen lopuksi on äänestänyt.

Raimo Jokinen

Kaksoisrooli 
kansanedustajilla 
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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

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!

Ma-pe 8-17, sesonkina myös lauantaisin

HOLLOLAN RENGAS
JA AUTOKORJAAMO

 renkaat ja
vanteet

 rengastyöt

 renkaiden 
 asennukset

 kausisäilytys


