
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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• 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

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 

 Katso kesän 

2 X GREEN FEE 55 €
4 X GREEN FEE 100 €

Sokos Hotel Vaakunasta!

Anna rannan liplattaa
Lip-Lap Laituri Oy on valmistanut laitureita  

jo vuodesta 1965. Ne on tehty alunperin varmoin 
ja konstailemattomin menetelmin kestämään 

kovia olosuhteita. Samat hyvät keinot  
pätevät vielä tänäkin päivänä nykyaikaisten  

laitureiden valmistuksessa.

Kari Savolainen
Lip-Lap Lahti

040 589 6276
Suomen Koti & Mökkikeskus  
Okeroistentie 1, 15800 Lahti

kari.savolainen@kotijamokkikeskus.fi
www.kotijamokkikeskus.fi

laiturit º pylväs º muoviponttoni º betoniponttoni 
raskasbetoniponttoni º jetti º mittatilaus º lisävarusteet º tarvikkeet

Tule käymään!

Katsotaan yhdessä paras 

laituri sinun rantaasi.

www.lip-lap.fi

Vipusenkatu 19, 15230 LAHTI
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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

Kolarikorjaamo Sorsa Oy

Me tunnemme
Toyotasi parhaiten.
Tarjoamme käyttöösi korkeatasoiset
huolto-, korjaamo- ja varaosapalvelut, esim:

KESTÄVINKIN
KAIPAA HUOLTOA

- Kaikki korjauspalvelut
- Määräaikaishuollot
- Tuulilasin kiveniskemä-
  korjaukset
- Ilmastointilaitteen huolto

- Aidot Toyota-varaosat
- Katsastuspalvelu
- Rengasmyynti
- Kaikki rengastyöt
- Sijaisautopalvelu

Luotettavaa 
autonhuoltoa

Auto Sorsa Oy

Tehtaankatu 6, Riihimäki, puh. (019) 716 620

www.autosorsa.fi

HUOLTO

Ma-pe 8-17, sesonkina myös lauantaisin

HOLLOLAN RENGAS
JA AUTOKORJAAMO

 renkaat ja
vanteet

 rengastyöt

 renkaiden 
 asennukset

 kausisäilytys

 
Käsityöpäivä 

30.6.2019 klo 10-16 
Hollolan talomuseoalue 

Rälssintie 6, 16710 Hollola kk 
Käsitöiden ja perinnetöiden taitajia sekä työnäytöksiä. 

Myynnissä paikallisten käsityöläisten tuotteita. 
 
Lisätiedot:  
Kari Rauha, p. 044 236 0263 

Postin palvelut Lahdessa 
muuttuvat syyskuun alussa. 
Postin palvelut osoitteessa 
Saksalankatu 4 jatkaa toimin-
taansa R-kioskin yhteydessä. 
Kaikki entiset palvelut jatku-
vat normaalisti, mutta Postin 
aukioloajat laajenevat ja 
Posti on jatkossa auki viikon 
jokaisena päivänä.

Postin myymälä Saksalan-
katu 4:ssa muuttuu syyskuus-
sa kumppanin ylläpitämäksi. 
Posti pysyy nykyisessä osoit-
teessaan, mutta sen auki-
oloajat laajenevat. Jatkossa 
postipalvelut sijaitsevat sa-
moissa tiloissa R-kioskin 
kanssa.

Muutoksen taustalla on 
Postin palvelupisteverkoston 
uudistaminen.  Posti kertoi 

kesäkuun alussa luopuvansa 
osasta omia myymälöitään, 
joista Lahden myymälä on 
yksi.  Oman myymälän sijaan 
Lahdessa postipalveluita 
tarjoaa Postin kumppanina 
R-kioski. Lahden Saksalan-
kadun Postissa on jatkos-
sakin täysin samanlainen 
palveluvalikoima kuin Postin 
omassa myymälässä.

- Posteissa asiointi on 
muuttunut viime vuosien 
aikana. Digitalisaatio on vä-
hentänyt printtipostin määrää 
ja verkkokauppa lisännyt 
pakettien määrää. Jopa 80 
prosenttia asiakkaista on 
noutamassa postista paket-
tilähetystään, sanoo Postin 
palvelupisteverkoston johtaja 
Lasse Huttunen.

Postin palvelut Lahdessa muuttuvat 
– Posti pysyy samassa osoitteessa, 
aukioloajat laajenevat
 

Lahti on Suomen johtavana 
ympäristökaupunkina suun-
nannäyttäjä hiilidioksidi-
päästöjen vähentämisessä. 
Kaupunginhallitus hyväksyi 
3.6.2019 strategisen tavoit-
teen Lahden hiilineutraa-
liudesta vuoteen 2025 men-
nessä.

Kaupunkikonsernin konk-
reettiset toimenpiteet, vii-
meisimpänä kivihiilestä luo-
puminen huhtikuussa 2019, 
vähentävät alueen ilmasto-
päästöjä ennakoitua nopeam-
min. Lahden on laskennalli-
sesti mahdollista saavuttaa 
hiilineutraalius jo vuoteen 
2025 mennessä. Tavoite on 

Suomen suurista kaupungeis-
ta kunnianhimoisin ja vastaa 
kaupungin tasoa ilmastotyön 
edelläkävijänä sekä Euroo-
pan ympäristöpääkaupunki 
2021 -kilpailun fi nalistina.

Lahden päämääränä on 
alueen tuotantoperusteisten 
kokonaispäästöjen vähentä-
minen 80 prosenttia vuoden 
1990 tasosta vuoteen 2025 
mennessä. Lahden kaupun-
gin toimenpiteet ilmaston-
muutokseen sopeutumisessa 
ja sen hillinnässä tukevat 
koko maakunnan ilmasto-
tavoitteita sekä luovat kiin-
nostavan kehitysympäristön 
alueen yliopistotoiminnalle 

ja paikallisille yrityksille.

Suomi kiristää ilmasto-
tavoitteitaan – Lahti 
suunnannäyttäjänä

Lahti toteuttaa eilen julkiste-
tun Suomen hallitusohjelman 
tavoitteet kymmenen vuotta 
ja EU:n tavoitteet 25 vuotta 
etuajassa. Uuden hallituksen 
tavoitteena on rakentaa hii-
lineutraali Suomi vuoteen 
2035 mennessä. Hallitus 
aikoo päästä hiilineutraaliksi 
muun muassa verotusta uu-
distamalla. EU on asettanut 
tavoitteeksi hiilineutraaliu-
den vuoteen 2050 mennessä.

Lahti aikoo jatkossa yhdis-
tää kiertotalouden tiekartan ja 
ilmastotoimien toimenpide-
suunnitelmat yhdeksi ohjel-
maksi, joka tukee kokonais-
valtaisesti resurssiviisauden, 
kiertotalouden sekä ilmasto- 
ja energiatavoitteiden ja -toi-
menpiteiden yhdistämistä.

Samalla Lahden kaupun-
ginhallitus hyväksyi Lahden 
ilmastonmuutokseen sopeu-
tumisen ohjelman vuoteen 
2030 (SECAP) sekä pää-
tettiin hakea suomalaisten 
hiilineutraalien kuntien ver-
kostoon (HINKU).

Lahdesta hiilineutraali vuonna 2025

Päijät-Hämeessä Postin 
palvelupisteiden määrä on 
lähes kolminkertaistunut 
10 vuodessa

Asiakkaat ovat toivoneet 
Postin palvelupisteiltä laa-
jaa aukioloaikaa ja sijain-
tia muiden asiointireittien 
yhteydessä. Tämän vuoksi 
Posti kasvattaa voimak-
kaasti palvelupisteidensä 
määrää. Postin palvelupis-
teverkosto koostuu Postin 
omista myymälöistä, Postin 
kumppaneiden hoitamista 
palvelupisteistä sekä pa-
kettiautomaateista. Postin 
kumppanien ylläpitämät pos-
tit ja pakettiautomaatit ovat 
palveluyritysten yhteydessä, 
jotka ovat auki myös iltaisin 

ja viikonloppuisin.
Postin palvelupisteitä oli 

maaliskuun lopussa yhteensä 
2 062, mutta ensi vuonna nii-
tä on suunnitelmien mukaan 
yli 2 800. Noin 97 prosenttia 
Postin palvelupisteverkos-
tosta koostuu Postien kump-
panien eli erilaisten palvelu-
yritysten yhteydessä olevista 
Postin palvelupisteistä.

- Päijät-Hämeessä tahti 
on ollut nopea, sillä Postin 
palvelupisteiden määrä on 
kasvanut jopa 160 prosent-
tia viimeisen kymmenen 
vuoden aikana. Nyt Päi-
jät-Hämeessä on yhteensä 65 
palvelupistettä, mutta niiden 
määrä lisääntyy lähivuosina 
edelleen. Lisäys tulee suu-
rimmaksi osaksi asiakkaiden 
suosimista pakettiautomaa-
teista, sanoo Huttunen.

Postin palvelut Saksalan-
kadulla 30.8.2019 saakka:
Posti, Kauppakeskus Valo
Saksalankatu 4
15100 Lahti
ma-pe 8-19, la 10-15, 
su suljettu
•Posti palvelee perjantaina 
30.8.2019 muuton vuoksi 
vain kello 14.00 saakka.
•Postin tiloihin tehdään re-
monttia elokuun lopussa. 
Remontti saattaa aiheuttaa 
väliaikaisia muutoksia pal-
veluaikoihin. Niistä tiedo-
tetaan tarkemmin remontin 
edistyessä.
Postin palvelut Saksalan-
kadulla 2.9.2019 lähtien:
Postin myyntipiste
R-kioski Lahti Valo
Saksalankatu 4
15100 Lahti
ma-pe 7-21, la 8-21, su 10-21
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p. 044 536 0704
 

www.hoitava.fi
hoiva@hoitava.fi

 

Lahti - Orimattila - Hollola - Pukkila - Myrskylä

Tervetuloa asiakkaaksemme!
 

Tarjoamme laadukasta ja 
asiantuntevaa hoivaa, hoitoa 

sekä terveyspalveluita 
turvallisesti ikääntyneiden kotiin.

 

Ihminen ikääntyneelle – ihminen omaiselle!

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

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.

Tule nauttimaan oleskelusta maaseudulla Taasianjoen rantamilla!
Voit majoittua hyvin varustettuun mökkiin Villa Anne tai 
Villa Henna, tai tilavaan huoneistoon Honey.
 
Lapinjärven kunnan Pukaron kylään on helppo tulla valtatie 
kuutosta pitkin, ajoaika esim. Helsingistä reilu tunti.
 
Pienen kosken partaalla sijaitseva puulämmitteinen viihtyisä 
sauna on aina vieraiden käytettävissä.

Vuokrataan kodikkaita
majoitustiloja

Näin tavoitat meidät
Kaj Silfvast    Liisa Silfvast
+358 40 0299 825  +358 50 326 7362
kajsilfvast@hotmail.com liisa.m.silfvastmail.com

SILFVASTAS HOLIDAY HOMES
Pukarontie 292, 07830 Pukaro
www.silfvastasholidayhomes.fi

Lemmikkisi
on tervetullut! 

Helsingintie 832, Hollola

KEKKILÄN MULLAN MYYNTIPISTE 
NYT UUDESSA OSOITTEESSA

Tilaa kunnon multaa kotipihaasi tai 
viherrakentamisen kohteeseen!

Avoinna ark. klo 7-16 (ruokatauko 11-12)

Tiedustelut: PERÄKÄRRYMYYNTI 040 358 5072,
URAKOITSIJA 0400 710 347

Myynti- ja tilauspalvelu 020 331 404

tilaukset@kekkila.fi - kekkilaviherrakentaminen.fi

.Oikaisutyöt mittatarkasti .Autorobot oikaisupenkeillä .Nelipyöräsuuntaukset
.Nykyaikainen MIXIT tietokone-sävytysjärjestelmä

- huollot  - korikorjaus  - varaosat  - maalaukset

Luotettavaa 
autonhuoltoa

Auto Sorsa Oy
Tehtaankatu 6, Riihimäki. 

Puh. (019) 716 620
www.autosorsa.fi

Avainkierto 23, Hyvinkää. 
Puh. (019) 268 0800

KELIEN YLÄPUOLELLA

Juhannus
TANSSIT

Pe 21.6.
Lammin Kuurikalla

Kostilantie 400
16900 Lammi

Tanssiorkesteri
Patajätkä

Liput 12€
alle 15v. ilmaiseksi

KÄTEISMAKSU

• Sisäänpääsy 
alkaa klo 19

• Orkesteri esiintyy 
20.00-01.30

• Juhannuskokko
n. klo 21 (säävaraus)

• Alueella olutpihatto 
ja kahvila

• Olutpihatossa 
karaoke

• Lapsille ohjelmaa

p. 050 540 3146
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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

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

Kaivinkonetyöt - Raivausjyrsintä - Kivenkeruukone

Kalle Pärhä 040-5817394

Hans Pärhä 040-5610729

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

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!

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

Tommiska Orimattila, puh. 040 533 1577

Häiritsevät kannot pois pihoilta ja puutarhoista
KANTOJYRSINTÄÄ

Lasse Koskinen

Lahden kaupungin tarkastus-
lautakunta kiinnitti huomiota 
vuoden 2018 tarkastuskerto-
muksessaan rakenteelliseen 
korruptioon. Rakenteellista 
korruptiota tutkinut hallin-
totieteilijä Venla Mäntysalo 
määrittelee sen epäasialli-
seksi ja luottamusta heiken-
täväksi toiminnaksi, joka 
juontuu yhteiskunnan raken-
teiden hyväksikäyttämisestä. 
Mäntysalo on tarkastellut 
asiaa korruptiota käsittele-
vässä uudessa kirjassa.  

Mäntysalo sanoo, että kun 
rakenteellista korruptiota 
havaitaan, niin sen purkami-
nen on usein hidasta monista 
syistä. Yksi niistä on se, ettei 
parempaa vaihtoehtoa nähdä 
toteuttamiskelpoisena, tai 
että ideologiset tai taloudel-
liset syyt johtavat puuttumis-
haluttomuuteen.  

Kaksoisroolit vaikeita

Päätöksenteon kaksoisroolit 
ovat Suomessa yksi raken-
teelliselle korruptiolle altis 
alue. Paljon riippuu siitä, 
osaavatko päättäjät ja viran-
haltijat ilmoittaa itsensä es-
teelliseksi päätöksentekoon 
tarvittaessa. Hallintotieteilijä 
Venla Mäntysalo sanoo, että 
kunnan ja kansakunnan edut 
voivat olla ristiriidassa, jos 
kansanedustaja toimii myös 
kuntavaltuutettuna.

Mäntysalo painottaa, että 
tapaukset joissa virka on 
poliittisesti läänitetty ja so-
piva henkilö valitaan pätevän 
tilalle, niin silloin kysy-
myksessä on rakenteellinen 
korruptio. Oikeuskansleri 
on tarttunut vuosien varrella 
joihinkin tapauksiin ja pitä-
nyt valintoja ”moitittavina”.

Lahti ottaa käyttöön omat eettiset ohjeensa rakenteellisen korruption välttämiseksi.

Rakenteellisen korruption 
toteen näyttö ei ole helppoa
Eettisyyteen kiinnitetään kunnissa lisää huomiota

”Maan tapa” kitkettävissä

Tutkija Venla Mäntysalo 
pitää hyvä veli –verkostojen 
olemassa olon näyttämistä 
hankalana. ”Maan tapaan” 
puututaan yleensä vasta, kun 
jokin tapaus nostaa sen esiin 
ja korjaamisen tarve syntyy. 
Ensimmäinen ratkaisu raken-
teellisen korruption kitkemi-
seen on sen tunnistaminen. 
Suomessa voimavarat tähän 
ovat pieniä. 

Avoimuuden ja läpinäky-
vyyden lisääminen julkisissa 
hankinnoissa, yhtiöitten siir-
täminen julkisuuden piiriin 
ja avoin tieto vaikuttajien 
eli lobbareiden vierailuis-
ta rajoittavat korruptiota. 
Tutkija Mäntysalon toteaa 
tutkimuksensa pohjalta, että 
päätöksenteon kaksoisrooleja 

pitää purkaa. Kuntatasolla 
esteellisyydestä tiedotta-
mista ja todentamista pitää 
terävöittää.

Lautakunta huomioinut

Lahden tarkastuslautakun-
ta on kiinnittänyt kahdesti 
aiemmin huomiotaan raken-
teellisen korruption huomi-
oimiseen. Lautakunta nosti 
asian esille vuosien 2014 
ja 2017 arviointikertomuk-
sissaan. Lautakunta esitti 
Lahden kaupungille raken-
teellisen korruption vastaisen 
ohjelman laatimista. 

Lahden kaupunginhallitus 
on todennut, että kuntasek-
torilla eettisten ohjeiden laa-
timinen ei ole kovin yleistä. 
Muutamilla kaupungeilla, 
kuten Helsingissä ja Es-

poossa tällaiset periaatteet 
on hyväksytty. Lahden kau-
punki on myös ottamassa 
samanlaiset ohjeet käyttöön. 
Kuntaliitto on  ottanut kantaa 
asiaan 4. lokakuuta 2018 
julkaisussaan, jossa se käsit-
telee korruptiota ja eettisyyttä 
kunnissa. 

Esteellisyyksiä valvotaan

Esteellisyys on laissa mää-
ritetty. Luottamushenkilö 
ja viranhaltija ovat yleensä 
esteellinen silloin, jos hän 
tai perheenjäsen, on jotenkin 
osapuolena asiassa. Lisäksi 
erilaiset osakkuusasiat voivat 
muodostaa esteellisyyksiä, 
jos osakas on sekä päättäjä 
että edunsaaja.

Lahdessa on tehty valitus 
Hämeenlinnan hallinto-oi-

keuteen kaupunginvaltuuston 
päätöksestä, jonka mukaan 
Lahti lähtee mukaan kahden 
miljoonan euron sijoituksella 
KymiRing –moottorirata-
hankkeeseen Iitissä. Kah-
den miljoonan pääomalaina 
myönnettiin kaupungin omis-
tamalle KOKO Lahti Oy:lle, 
jonka tytäryhtiö Lahti Events 
Oy ryhtyy vetämään radan 
ohjelmatuotantoa. Valituksen 
teki neljä kaupunginvaltuu-
tettua, kaksi varavaltuutettua 
ja lisäksi yksi yksityinen 
kuntalainen. Valituksessa 
halutaan tarkastettavaksi 
myös päätöksen esteellisyys-
kysymykset.

Kirja: Salla Nazarenko & 
työryhmä: Korruptio Suo-
messa, Into 2019.
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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

UUSI LANTTILA
AVATAAN 10.6.

 Ahtialantie 37, 15170 Lahti

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

UUDET 
KESÄRENKAAT  
alkaen

MYÖS RENKAIDEN
KAUSISÄILYTYS

175/65  R14 .... 179€
195/65  R15 .... 199€
205/55  R16 .... 219€
205/60 R16 .... 239€
225/40  R18 .... 279€
225/45 R17 .... 259€
Hinta 4 kpl asennettuna

www.nastorengas.fi

Meiltä myös:
MÄÄRÄAIKAISHUOLLOT 

JA KORJAUKSET KAIKKIIN  
AUTOMERKKEIHIN !

Laatukatu 5, 15680 Lahti • p. 040 840 5843  
• www.hm-keittio.fi • avoinna ma-pe 9-18, la 10-15 

OSINA – KOOTTUNA – ASENNETTUNA

- Komerot 
- Liukuovet  

- Kodinkoneet  
- WC-kalusteet  

- Edullinen rahoitus 

UNELMAKEITTIÖT KESÄMÖKISTÄ KIVILINNAAN

JOPA VIIKOSSA

Moni saattaa tietämättään 
polttaa kosteaa puuta. Kuivaa 
asiaa -hankkeessa muistute-
taan, että päästöjen ja ener-
giatehokkuuden kannalta 
on oleellisen tärkeää, että 
kukin polttaa vain kuivaa 
polttopuuta.

- Mistä tunnistaa, onko puu 
kuivaa vai kosteaa? Tähän 
on kolme selkeää keinoa: 
paino, halkeilu ja ääni. Kui-
va klapi on huomattavasti 
kevyempi kuin kostea klapi 
ja kuiva klapi myös halkeilee 
kärjestä. Kun kuivia klapeja 
lyödään yhteen, siitä kuuluu 
kaikuva ääni, kuvailee met-
säasiantuntija Juhani Siivo-
nen TTS Työtehoseurasta.

Helppo keino vähentää 
päästöjä – polta vain kuivaa 
puuta

Jos polttaa kosteaa polt-
topuuta, se ei lämmitä niin 
tehokkaasti kuin kuiva puu. 
Kostea puu myös nokeaa 
tulisijaa ja heikentää sen 
kuntoa.

- Puunpoltto vaikuttaa 
ilmanlaatuun, sillä siinä syn-
tyy aina päästöjä ilmaan. 
Jos poltat kosteaa puuta, 
siinä syntyy erityisen paljon 
terveydelle haitallisia pien-
hiukkasia ja PAH-yhdisteitä 
niin sisä- kuin ulkoilmaan-
kin. Polttamalla vain kuivaa 
puuta kukin voi helposti 
vähentää päästöjen määrää, 
ilmansuojeluyksikön pääl-
likkö Maria Myllynen Hel-
singin seudun ympäristöpal-
veluista kertoo.

Puunpolttoa 
ei olla kieltämässä

Kuivaa asiaa -hakkees-
sa järjestetään asukkaille 
puunpolttoinfoja ja työpa-
joja pääkaupunkiseudulla ja 
Varsinais-Suomessa. Tilai-

Vain kuivan puun poltto on energia-
tehokasta ja vähäpäästöistä – Näillä 
kolmella vinkillä tunnistat kuivan puun

Paras paikka polttopuille on tuulettuva puuvaja. Kuva: HSY 

suuksissa kerrotaan, miten 
kukin voi käyttää tulisijaansa 
nykyistä tehokkaammin ja 
vähäpäästöisemmin. Helsin-
gissä Pakilassa maaliskuussa 
pidetty asukasilta keräsi pai-
kalle noin 60 asukasta. Seu-
raava pääkaupunkiseudun 
puunpolttoinfo järjestetään 
1.10. Espoossa Lintuvaa-
rassa.

- Varsinais-Suomessa pi-
detyissä puunpolttoinfois-
sa asukkaiden keskuudessa 
nousi esiin erityisesti huoli 
puunpolton kieltämisestä 
sekä puunpolton ympäris-
tö- ja terveysvaikutuksista. 
Puunpolttoa ei olla kieltä-
mässä, vaan opastusta lisää-
mällä pyritään vähentämään 
ympäristö- ja terveysvaiku-
tuksia. Kun käytämme tulisi-

jaa oikein ja poltamme vain 
kuivaa puuta, saadaan enem-
män energiaa vähemmillä 
päästöillä, Turun kaupungin 
ilmansuojeluasiantuntija Pet-
ra Sainisto sanoo.

TTS:n, HSY:n ja Turun 
kaupungin yhteisessä Kuivaa 
asiaa -hankkeessa kehite-
tään asukkaille uusia polt-
topuupalveluita ja annetaan 
vinkkejä oikeaoppiseen säi-
lytykseen ja polttoon. Tavoit-
teena on tehostaa polttopuun 
käyttöä ja vähentää poltosta 
aiheutuvia hiukkaspäästöjä ja 
parantaa siten pientaloaluei-
den ilmanlaatua. Hanke jat-
kuu vuoden 2020 loppuun 
asti. Hanketta rahoittaa Eu-
roopan aluekehitysrahasto 
EAKR.

Näin tunnistat kuivan 
puun:
1. Paino. Kuiva klapi on 
huomattavasti kevyempi 
kuin kostea klapi. Esimer-
kiksi kuiva koivuklapi painaa 
noin puolikkaan maitopurkin 
verran ja kostea koivuklapi 
yli maitopurkin verran.
2. Halkeilu. Kuiva puu hal-
keilee kärjestä. Märkä tai 
vielä kostea puu on yhte-
näistä.
3. Ääni. Kun kuivia klapeja 
lyödään yhteen, siitä kuuluu 
kaikuva ääni. Kosteiden kla-
pien kohdalla ääni on kumea.
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PORAKAIVOT
Lämpökaivot

Pumput ja tarvikkeet
Porakaivojen huollot

www.porakaivo.com
Puh. 040 5060 706

Päijät-Hämeen
PORAKAIVO OY

www.juustokellarirasanen.fi 

Perhekirppis Lanttila muutti 
10.6. uusiin tiloihin Joutjär-
velle, entisen Spar-kaupan 
paikalle. Kiinteistö itses-
sään on jo melkoisen idylli 
ulkomuodoltaan,ei mikään 
kivikasa vaan enemmänkin 
taiteellinen luomus, joka 
ulkoasultaan poikkeaa mei-
dän perinteisestä laatikko-
mallista.

Yri t tä jä  Ari  Huovi la 
kertoi,että kunnostustyöt 
aloitettiin tämän vuoden 
helmikuussa, koska tyhjä-

nä ollessaan kiinteistö oli 
mennyt huonoon kuntoon 
sisätiloiltaan ja remontti 
saatiin valmiiksi avajaisiin 
mennessä. Sisäseiniä puret-
tiin ja kaikki pinnat menivät 
uusiksi, wc-tilat rakennettiin 
kokonaan uudelleen. 

Ari Huovila on pitkän lin-
jan yrittäjä, joka on nähnyt 
lamat ja nousut, ja aina sel-
vinnyt näissä myräköissä. 
Nykyisin Lanttila työllistää 
Lahdessa noin kymmenen 
työntekijää. Parkkitilaa pi-

hassa on 80 autolle ja lä-
histöllä on myös tienvarsi-
paikkoja lisänä. Yrittäjänä 
Huovila aloitti 25 vuotta sit-
ten kiertämällä Suomen ta-
pahtumia ristiin rastiin ja 
koko sen aikainen toimin-
ta oli saumatonta ja hyvää 
yhteistyötä vaativaa. Tänä 
vuonna he kiertävät 170 eri 
tapahtumaa, joissa tarjolla on 
omia tuotteita, kuten chilihil-
loja, leipäsipsejä, ruistikkuja 
yms. Tuotteet on valmistettu 
omalla nimellä Tartossa, Tal-

linnassa ja Liettuassa.                     
Kirppis bisnes alkoi kol-

metoista vuotta sitten ja sii-
hen on mahtunut muutamia 
muuttoja, mutta aina ovat asi-
akkaat osanneet tulla perässä. 

- Vapaa-aikana on  itselläni 
vastapainona talvella hiihto, 
aina kun lumitilanne antaa 
mahdollisuuden ja kesäl-
lä pyöräillessä voi hiukan 
ajatuksia tuuletella, toteaa 
Huovila.

Raimo Jokinen

Lanttila muutti uusiin tiloihin

Päijät-Hämeen Jätehuolto 
Oy:n (PHJ) ja Lahden Työn 
Paikka Oy:n ovat aloittaneet 
yhteistyössä asukkaille suun-
natun suurten ja tarpeetto-
miksi käyneiden tavaroiden 
noutopalvelun Nopsanou-
don. Nopsanouto noutaa 
asiakkaan kotoa huonekalut, 
kodinkoneet ja muut sähkö-
laitteet sekä muut kotitalou-
den jätteeksi menevät tavarat 
lajiteltuna jätesäkkeihin ja 
toimittaa ne asianmukaiseen 
käsittelyyn Kujalan jätekes-

kukseen.
-Saamastamme asiakaspa-

lautteesta ja meille tulevista 
jatkuvista kyselyistä olemme 
jo pitkän aikaa havainneet 
tarpeen tämän tyyppisel-
le palvelulle. Siksi on hie-
noa, että löysimme palvelun 
tuottamiseen kumppanin 
ja voimme nyt lanseerata 
Nopsanoudon palvellaksem-
me asiakkaitamme entistä 
paremmin, kertoo PHJ:n 
asukaspalvelupäällikkö Päivi 
Rahkonen.

-Tällä palvelulla haluam-
me palvella eritoten niitä 
asiakkaitamme, joiden ei 
ole mahdollista kuljettaa 
jätteitään jäteasemalle, jatkaa 
Rahkonen.

- Nopsanouto-palvelun 
avulla jätteet päätyvät suo-
raan oikeaan paikkaan, eikä 
Kierrätyskeskus Patinaan. 
Patinalla on erillinen kul-
jetuspalvelu uudelleenkäy-
tettäville tavaroille, toteaa 
Lahden Työn Paikan työpa-
japäällikkö Reetta Jänis.

Palvelun hinta muodos-
tuu jätelajikohtaisesta mak-
susta ja kuljetusmaksus-
ta. Palvelu toimii kaikkien 
Päijät-Hämeen Jätehuollon 
toimialueen kuntien alueel-
la. Nopsanouto ei kuljeta 
kotitalouksien päivittäisiä 
talousjätteitä, vaan niiden 
kuljetusta varten jokaisen 
kiinteistön tulee liittyä järjes-
tettyyn jätteenkuljetukseen. 
Lisätietoja palvelusta löytyy 
sekä PHJ:n, että Lahden 
Työn Paikan verkkosivuilta.

Suurten ja tarpeettomien tavaroiden nouto-
palvelu asukkaille aloittaa Päijät-Hämeen 
Jätehuollon ja Lahden Työn Paikan yhteistyönä
 

Suomalaisten lainanottointo 
on korkeammalla kuin ruot-
salaisten ja norjalaisten.   

Yli kolmannes suomalai-
sista (36 %) harkitsee otta-
vansa lainaa kesämenoihin 
tänä kesänä. Suomalaiset 
suhtautuvat lainanottoon 
paljon myönteisemmin kuin 
pohjoismaiset naapurim-
me Ruotsissa ja Norjassa. 
Ruotsalaisista lainanottoha-
lukkaita kesää varten on 19 
prosenttia ja norjalaisista 26 
prosenttia. Tiedot selviävät 
ohjelmisto- ja palveluyhtiö 
Tiedon teettämästä lainaba-
rometrista, joka toteutettiin 
tänä vuonna toista kertaa 
Suomessa. Yougov-yhtiön 
toteuttamaan kyselytutki-
mukseen vastasi yli 3 000 
ihmistä Suomessa, Ruotsissa 
ja Norjassa.   

Suomalaisten halu ottaa 
kulutuslainaa on kasvanut. 
Vuonna 2018 vain reilu vii-
dennes suomalaisista (14 %) 
oli kiinnostunut kulutuslai-
nan ottamisesta. Lainanotto-
halukkuutta suomalaisilla on 
erityisesti shoppailua (12 % 
vastanneista), remontointia 
(10 % vastanneista) sekä 
auton tai moottoripyörän 
hankintaa (10 %) varten.  

– Suomessa ollaan tutki-
muksen mukaan kiinnostu-
neempia lainanotosta kuin 
pohjoismaiden serkustemme 
parissa, sillä halu kulutus-
lainan ottamiseen on mer-
kittävästi kasvanut viime 
vuodesta. Tämä on linjassa 
toukokuun kuluttajaluot-
tamusindikaattorin kans-
sa, jossa kuluttajat totesivat 
oman rahatilanteensa erittäin 

hyväksi. Kenties moni kokee 
näin ajankohdan otollisena 
lainanotolle, sanoo Sami 
Uski, Tiedon pankkiliiketoi-
minnan kehitysjohtaja.  

Pohjoismaisiin kollegoi-
hinsa verrattuna, suomalaiset 
ovat kaikista perinteisimpiä 
lainatoimittajan valinnassa. 
Suomalaisista 81 prosenttia 
ottaisi lainan joko nykyi-
seltä pankiltaan tai toiselta 
perinteiseltä pankilta. Lai-
nanotossa suomalaiset arvos-
tavat sekä korkotasoa (74%) 
että lainanantajan mainetta 
(45%), kun pohtivat laina-
nantotahoa.  

– Tämä vastaa markkinoi-
den yleistä näkemystä suo-
malaisten kuluttajien pank-
kiuskollisuudesta. Moniin 
maihin verrattuna Suomessa 
pankkisuhde on vahvempi. 

Tutkimuksen tuloksista voisi 
päätellä, että kulutuslaina 
kiinnostaa niitä kotitalouk-
sia, joilla on takana pitkä-
kin pankkisuhde ja talous 
kunnossa. Ei siis niinkään 
perinteinen pikavippien koh-
deryhmä, pohtii Sami Uski. 

Lähes joka toinen suoma-
lainen (46%) on kiinnostunut 
lainaamaan ja vuokraamaan 
tavaroita kuten autoja tai 
vaatteita niiden omistamisen 
sijaan. Erityisiä motivaatioi-
ta tavaroiden lainaamiseen 
ovat rahan säästäminen (45 
%) ja valinnan vastuullisuus 
(31 %).  Käytännön toimet 
kuitenkin uupuvat vielä, sillä 
vain neljä prosenttia suoma-
laisista kertoo lainaavansa tai 
vuokraavansa tavaroita omis-
tamisen sijaan tällä hetkellä.   

Tutkimus: suomalaiset haluavat kesälainaa 
shoppailua varten

Pitkän linjan yrittäjä Ari Huovila on kokenut lamat ja nousut.
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Noutopöytä arkisin klo 11-14.
A-oikeudet, karaokea, bändejä, 
bingoa, ihan mitä vaan...

Seuraa  Facebookista

Kahvila -Ravintola
MODETTI

Erämaakohteemme rauhaa rakastaville. Kysy lisää 050 572 5856

A-oikeudet, herkulliset pizzat, pihvit, hampurilaiset,  
kanavartaat ym. Kahvi, jäätelöt, virvokkeet. 

Sahtimarkkinaviikonloppuna teltassa:
pe 5.7.  MKAC bilebändi klo 1.30 asti
la 6.7.  päivällä The Moments -> karaoke ->  
 Amorix bilebändi klo 1.30 asti

la 17.8. Modetin OLUTFESTARIT 
 ruokaa, juomaa, laulua, Trio Nahkahousut

p. 03 5562045

Tervetuloa!  040 779 6372

KelossiKelossi NURMIKKO-
TANSSIT

juhannuspäivänä 
la 22.6. klo 19-23

DJ  IPA

SIKAJUHLAT   la 27.7.  klo  19-02,    34,-
Sikahyvää  ruokaa, rentoa  meininkiä  elävän  musiikin  tahtiin

MARKO HAAVISTO & POUTAHAUKAT,  MKAC  BILEBÄNDI

Majantie 50, 17500 Padasjoki
Juhla- ja kokouskeidas 

Päijänteen rannalla
A-oikeudet, savusauna, jättilaavu

Elävää musiikkia Päijänteen rannalla 
GRILLIPUFFAT  19,-   ENNAKKOVARAUS 
PUFFAAN p. 040 5570 632 , 050 5727 856
* KE  10.7. klo 19-23 JANUS HANSKI
* PE  19.7. klo 19-24 
 kansantaiteilija ILKKA VAINIO SHOW 
 & legenda LUUMU KAIKKONEN
* KE  24.7. klo 19-23 JYRKI HÄRKÖNEN
* KE  31.7. klo 19-23 JANUS HANSKI
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 Tiffany-, sulatuslasi ja mosaiikkitöiden
materiaalit, tarvikkeet ja työvälineet
 valmiit lasityöt, sulatuspalvelu, kurssit

Karjalankatu 15     Lahti    044 236 3154
ma suljettu     ti-pe 10-17     la 10-14

lasilasi.nettisivu.org

Mansikkakesää odotellessa!
Meiltä saat

makeimmat paikalliset
avomaan mansikat

TILAMYYNTI Yrjölänkadulla
aukaisee ovensa 19.6.2019.

Facebook Koivistoisen mansikkapaikka

Vuodesta 1955

OLEMME AVANNEET
MYYNTIPISTEEMME:
• Laune Prisma
• Holma Prisma
• Citymarket Karisma
PERJANTAINA 14.6.
AVAAMME LOPUT 
MYYNTIPISTEEMME: 
• Citymarket Laune
• Hollola Prisma
TERVETULOA!

Instagram:@koivistoisenmansikkapaikka

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.

Keskimäärin joka viides auto 
hylätään katsastuksessa – uu-
simpia autoja hylätään eniten 
jarruista löytyvien vikojen ja 
puutteiden vuoksi. 

Katsastuksen vikatilastot 
kertovat eri automerkkien ja 
-mallien laadun lisäksi siitä, 
onko autoa huollettu sään-
nöllisesti ja onko kuluviin 
osiin kiinnitetty huomiota. 
Joka viides auto saa katsas-
tuksessa hylkäystuomion, 
suurimpana yksittäisenä hyl-
käysperusteena jarrut.

– Tämä on ikävä tosiasia. 
Jarrut ovat hylkäystilastoissa 
ykkösenä, vaikka niiden pi-
täisi olla auton tärkeimpänä 
turvavarusteena viimeisenä, 
toteaa Atoy Autohuollon 
Kivenlahden toimipisteen 
työnjohtaja Vesa Mattila.

Syynä hylkäykseen voi olla 
jarrujärjestelmän mikä tahan-
sa osa, tai toimimattomuus 

kokonaisuutena. Jarrujen 
teho voi olla puutteellinen, 
vaikka tunne jarrupolkimessa 
ei ole muuttunut.

– Usein kuvitellaan, että 
autojen jarrut ovat huoltova-
paat. Jarrupalat ja -levyt ovat 
kuitenkin kulutusosia. Ne 
altistuvat lialle, kosteudelle 
ja Suomen oloissa tiesuolalle. 
Uusien autojen huoltovälit 
ovat pitkiä, mikä on au-
toilijalle tietysti hyvä asia. 
Uusimpia autoja kuitenkin 
hylätään eniten jarruista löy-
tyvien vikojen ja puutteiden 
vuoksi, toteaa Mattila.

Jarrujen puoltaminen, vin-
kuminen tai muu poikkeuk-
sellinen käyttäytyminen on 
jo vakavasti otettava merkki 
turvallisuusriskistä. Enna-
koivalla huollolla estetään 
jarrupalojen kuluminen lop-
puun. Kuluneet jarrupalat 
aiheuttavat usein jarrulevyjen 

vioittumisen, jolloin korjaus-
kustannukset saattavat nousta 
moninkertaisiksi.

Onnettomuudet hirvien ja 
peurojen kanssa ovat kas-
vussa. Jarrujen testausta ei 
kannata jättää vaaratilanteita 
varten.

Hirvi- ja peurakannan kas-
vu näkyy onnettomuusmää-
rien lisääntymisenä. Eläimet 
lähtevät liikkeelle kesällä 
usein hämärän aikaan, ja 
onnettomuuksia sattuukin 
eniten noin tunti auringon-
laskun jälkeen. Autoilijan 
keskittymisellä ja reagoin-
tinopeudella liikenteessä on 
ratkaiseva merkitys onnetto-
muuksien ennaltaehkäisijänä.

– Jarrut, renkaat ja ajo-
valot. Siinä on puolestaan 
autoon liittyvä muistilista 
turvallisia lomakilometreja 
varten, summaa Mattila. 

Suomalaiset liikkuvat kesäi-
sin pitkiä matkoja erilaisilla 
kulkuvälineillä. Olosuhteet 
voivat tuntua pimeämpiä ja 
liukkaampia vuodenaikoja 
turvallisemmilta, mutta lii-
kenteen henkilövahinkojen 
määrä kasvaa kesää kohti. 
Liikenneturva muistuttaa, 
että kesäliikenteessä vaaral-

Keskimäärin joka viides auto 
hylätään katsastuksessa – 
vikatilaston kärjessä jarrut

Nuorten onnettomuusmäärissä näkyvät 
kesällä väsymys, ylinopeus ja alkoholi
 

Suomalaiset liikkuvat kesällä pitkiä matkoja erilaisilla kulkuvälineillä. Olosuhteet voivat tuntua talvea helpommilta, mutta 
vaarallisten tilanteiden välttäminen saattaa olla pienistä jokapäiväisistä valinnoista kiinni. Kuva: Nina Mönkkönen/Liiken-
neturva.

listen tilanteiden välttäminen 
saattaa olla pienistä jokapäi-
väisistä valinnoista kiinni. 
Nuorten osuus onnettomuuk-
sista korostuu kesäkuukau-
sina. Tänä vuonna huomiota 
kiinnitetään myös niihin nuo-
riin, jotka tekevät turvallisia 
valintoja liikenteessä. 

Kesä liikuttaa ihmisiä, ja 
liikenteen henkilövahinkojen 
määrä kasvaakin kesää kohti. 
Onnettomuusmäärän kasvu 
näkyy myös nuorten kohdal-
la; nuorten henkilövahinko-
jen määrä kaksinkertaistuu 
kesäliikenteessä. Viikonloput 
ja eritoten kesälauantait ovat 
tilastojen valossa tyypillistä 
aikaa nuorten liikenneonnet-
tomuuksille, joissa näkyvät 
ylinopeus, väsymys, kiin-
nittämätön turvavyö sekä 
alkoholi. Tai kaikkien näiden 
yhdistelmä.

Eri tutkimusten mukaan 
nuoria riskikuljettajia on ar-
vioitu olevan 10-17 prosent-

tia kaikista nuorista. Nuorten 
kuljettajien onnettomuusriski 
kuitenkin pienenee ajoko-
kemuksen ja iän karttuessa. 
Kokematon kuljettaja ei aina 
osaa kiinnittää huomiota 
sellaisiin seikkoihin, jois-
ta saattaa aiheutua vaarati-
lanteita. Onnettomuusriski 
kasvaa myös usein silloin, 
kun kyydissä on kavereita. 
Näyttämisen halu ja tarve 
kilpailla näkyvät eritoten 
nuorten mieskuljettajien ris-
kialttiissa ajotavassa.

Valtaosa nuorista liikkuu 
fi ksusti - kannustus auttaa

”Riskejä voi kuitenkin vä-
hentää ennakolta. Liikutaan 
sääntöjen mukaan ja tehdään 
se valinta, että laitetaan tur-
vavyö aina kiinni, ei käytetä 
kännykkää, kun ajetaan eikä 
mennä humalaisen kuljet-
tajan kyytiin”, muistuttaa 
Liikenneturvan aluepäällikkö 
Rainer Kinisjärvi.

Liikenneturva haluaa tänä 

kesänä haastaa ajatusmallia, 
jonka mukaan riskienotto 
jollain tavalla kuuluisi nuo-
ruuteen ja olisi jokaiselle 
nuorelle ominaista. Sääntöjä 
noudattavia ja toisia tienkäyt-
täjiä huomioiden liikkuvia 
nuoria tulisi kannustaa tur-
vallisiin valintoihin anta-
malla positiivista palautetta 
mallikelpoisesta toiminnasta.

”Toki on myös riskikäyt-
täytyjiä, mutta valtaosa nuo-
rista liikkuu liikenteessä 
esimerkillisen fi ksusti. Mo-
nestihan nuorta rohkaisee 
pienikin kannustus liiken-
teessä – peukku tai hymy. 
Läheisen, tutun tai ystävän 
kannustavasta kommentista 
tulee varmasti hyvä olo. 
Kehut merkitsevät paljon 
aikuisenakin, joten ne tekevät 
varmasti vaikutuksen auton 
rattiin vasta tarttuneeseen 
nuoreen”, Kinisjärvi pohtii.
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Bengtskärin ja
Russarön risteilyt
Bengtskär 18.–30.6. ja 5.–24.8.2019 maanantaista
lauantaihin sekä 1.7.–4.8. päivittäin.
Aikuiset 62 €, lapset (4–14 v.) 25 €. 
Lähdöt klo 11 Hangon Itäsatamasta.

Russarö 15.6., 29.6., 16.7., 27.7., 10.8. ja 24.8.
Lähtö klo 17. Aikuiset 37 €, lapset (4–14 v.) 20 €. 

myynti@marinelines.fi
0400 536 930
0400 689 387
www.marinelines.fi

Tule ja koe Bengtskärin
majakan yli satavuotinen
historia m/s Summersean
risteilyllä!

Vapaudenkatu 9C • 040 577 60 70
MA–PE 9–19, LA 10–16

KATSO 
TARJOUKSET

NETISTÄ!

iPhone-puhelimien korjaus, osto ja myynti.
Käytetyt iPhonet huollettuina 12kk takuulla!

Natalil oli teininä se luo-
kan nössö, joka ei mennyt 
bileisiin, vaan käytti va-
paa-aikansa viulunsoittoon 
ja balettitunteihin. Juominen 
ei kuulunut hänen suunni-
telmiinsa. Kaikki kuitenkin 
muuttui parikymppisenä, 
josta alkoi vuosikymmen 
juovana alkoholistina sekä 
lääkeriippuvaisena. Hyvän-
olontunne vei mukanaan ja 
se alkoi hallita elämää.

Juova alkoholisti voi olla 
myös loistava työntekijä 
-ainakin hetken

Ystävyys- ja sukulaissuhtei-
ta uhmaten Natalil keskitti 
kaiken energiansa juomi-
sen tuottaman häpeän kom-
pensoimiseen eli urheiluun 
ja työntekoon. Vaikka hän 
23-vuotiaana sai paniikki-
kohtauksia, niiden todellinen 
syy oli helppo sivuuttaa ah-
keran tytön kulissien kertoes-
sa aivan muuta. Natalil haki 
apua usein päivystyksestä, 
mutta rauhoittavat lääkkeet 
saivat hänet vain juomaan 
lisää, mikä oli todellinen 
syöksykierre. Häpeä ja it-
sesyytökset epäonnistumi-
sesta kasvoivat.

Illuusio omavoimaisuudesta

Natalil halusi Minneso-
ta-hoitoon jo kesällä 2017, 
mutta lähti pois vuorokauden 
jälkeen. Hän ei uskonut, että 
raitistumiseen tarvittaisiin 
terapiaa, vaan kaiken voisi 
tehdä itse, mikäli vain omaisi 
tarpeeksi tahdonvoimaa ja 
selkärankaa. Natalil sul-
ki korkin itse ja siitä alkoi 
painajaismainen kuivahu-
malakesä. Hän ei voinut 
ymmärtää, miksi paniikki-
kohtaukset vain pahenivat ja 
maailma tuntui romahtavan 
entistä pahemmin. Lopulta 
diagnoosiksi tuli keskivaikea 
masennus ja määrittelemätön 

Näyttelijä ja laulaja, Natalil Lintala 
antoi itselleen 30-vuotis lahjan 
ja lähti Lapualle Minnesota-hoitoon

WWF:n juuri julkistama 
raportti paljastaa, että eli-
mistöömme päätyy jopa viisi 
grammaa mikromuovia vii-
kossa. Muoviroska on peräi-
sin etenkin juomavedestä, ja 
WWF vaatiikin hallituksia 
ryhtymään toimeen muovi-
ongelman ratkaisemiseksi.

Muoviroska ei ole ainoas-
taan merten ja merenelävien 
ongelma, vaan mikromuovia 
päätyy huomattavia määriä 
myös ihmisten elimistöön, 
ilmenee WWF:n tilaamasta, 
Newcastlen yliopiston tutki-
mukseen perustuvasta rapor-
tista. No Plastic in Nature: 
Assessing Plastic Ingestion 
from Nature to People -ra-
portti kokoaa yhteen yli 50 
muovitutkimuksen tulokset 
ja antaa maailmanlaajuisen 
arvion muoviroskan pääty-
misestä ihmisiin.

”Tietoisuus mikromuo-
veista ja niiden vaikutuksesta 
ympäristöön on lisääntynyt, 
ja tämä raportti antaa huo-

lestuttavan esimerkin muovi-
roskaantumisen laajemmista 
vaikutuksista. Muovi ei vain 
turmele meri- ja maaluontoa, 
vaan kulkeutuu syömämme 
ruoan ja juoman mukana 
myös ihmisten elimistöön”,  
WWF Suomen meriasian-
tuntija Anna Soirinsuo sanoo.

Raportin mukaan mikro-
muovia päätyy ihmisten eli-
mistöön noin viisi grammaa 
viikossa, mikä vastaa mää-
rältään yhtä pankkikorttia. 
Kuukausittain mikromuovia 
päätyy yksittäisen ihmisen 
elimistöön noin 21 gram-
maa ja vuodessa jopa 250 
grammaa. Muoviongelma 
on maailmanlaajuinen. Ra-
portti vaatiikin hallituksia 
ottamaan vastuun tilanteesta 
ja koko ketjusta valmistajista 
kuluttajiin.

”On selvää, että muovin 
päätyminen ihmisiin ja luon-
toon täytyy pysäyttää on-
gelman alkujuurille. WWF 
vaatii maailman päättäjiä 

solmimaan kansainvälisen 
muoviroskasopimuksen, joka 
lopettaisi muovin päätymisen 
meriin vuoteen 2030 mennes-
sä”, Soirinsuo toteaa.

Selvityksestä ilmenee, että 
suurin yksittäinen mikro-
muovien lähde juomavesi. 
Mikromuovia päätyy ih-
miseen sekä pullo- että ha-
navedestä. Alueelliset erot 
mikromuovin määrissä ovat 
kuitenkin suuria. Esimerkik-
si Yhdysvaltojen ja Intian 
juomavedestä löytyi kak-
sinkertaiset määrät mikro-
muovia verrattuna Euroopan 
ja Indonesian juomavesiin. 
Tutkituista elintarvikkeista 
merenelävät, oluet ja suola 
sisälsivät suurimmat mikro-
muovijäämät.

Suomessa jätevedenpuh-
distus ja juomaveden laatu 
ovat hyvällä tasolla. Suoma-
laisetkaan eivät kuitenkaan 
saa synninpäästöä, sillä ku-
luttajien muovipakkauksista 
vain reilu neljäsosa päätyy 

kierrätykseen.
”Suomessa ovat Itämeren 

muoviroskaisimmat rannat, 
joiden roska on peräisin 
kuluttajien ja rakennusten 
käyttämästä muovista. Myös 
järvivesistä, joista juoma-
vetemme valmistetaan, on 
löydetty mikromuoveja yhtä 
paljon kuin Itämerestä. Vesi-
laitosten valmistaman juoma-
veden muovipitoisuutta tutki-
taan parhaillaan. On tärkeää, 
että Suomi yhdessä EU:n 
kanssa näyttää esimerkkiä 
muoviroskan vähentämisestä 
ja sen nykyistä paremmasta 
kierrätyksestä”, Soirinsuo 
muistuttaa.

WWF kerää parhaillaan 
allekirjoituksia kansainväli-
seen muovivetoomukseen, 
joka tähtää kansainväliseen 
muoviroskasopimukseen.  
Vetoomuksen on tähän men-
nessä allekirjoittanut yli 660 
000 henkilöä. 

Tutkimus: Mikromuovia päätyy ihmisten 
elimistöön pankkikortin verran viikossa

ahdistuneisuus sekä lähete 
tutkimuksiin kaksisuuntai-
sesta mielialahäiriöstä.

Kulissien kaataminen

Natalil aloitti kulissien kaa-
tamisen syksyllä 2017 ir-
tisanomalla työnsä. Vielä 
senkin jälkeen hän joi kuu-
kauden etsien suuntaansa. 
Onneksi niin, koska lopulta 
kuolemanpelko sai hänet 
nöyrtymään ja ottamaan apua 
vastaan. Natalil päätti itse 
lähteä Lapualle uudestaan 
myöntäen, että hän ei pystyisi 
raitistumaan yksin. Voimat 
olivat loppu. Ainaisen tah-
donvoiman tilalle tulikin 
läsnäolo ja jo kolmantena 
hoitopäivänä Natalil halusi 

sitoutua raittiuteen päivä ker-
rallaan koko loppuelämäksi. 

Miksi juuri Minnesota-hoito?

Natalil oli hävennyt omaa 
juomistaa sekä taustaansa 
alkoholistiperheen lapsena. 
Lapualla häpeä kuitenkin 
irrotti otteensa ja tilalle tuli 
ymmärrys alkoholismi sai-
rautta kohtaan. Se ei ole huo-
noa ja moraalitonta käytöstä, 
vaan päihderiippuvainen ei 
voi sairastumiselleen mi-
tään toisin kuin toipumiselle, 
joka on alkoholistin omissa 
käsissä. Intensiivinen kuu-
kausi hoitolaitoksessa loi 
pohjan henkiinjäämiselle, 
mutta raittiina elämän arvot 
menivät uusiksi. Natalil ko-

kee tärkeäksi ensimmäisen 
vuoden jatkohoidon parissa, 
jossa vertaisten kanssa käy-
tiin läpi uuden raittiin elämän 
haasteita. 

Päivä kerrallaan

Natalil on palannut työelä-
määnsä uusin voimin. On 
vapauttavaa kaataa kulis-
sit kokonaisuudessaan ja 
aloittaa puhtaalta pöydältä 
rehellisesti. Työ on kuitenkin 
vain työtä, eikä se määritä 
enää Natalilin arvoa hänen 
omissa silmissään. Elämän 
kohokohdiksi ovatkin tulleet 
eräretket perheen kanssa sekä 
yhteiset keskustelut hyvän 
ruuan ääressä. On vain tämä 
hetki.
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raimo.jokinen@jns-mediajakelut.com
Lahden Seudun Uutiset

Jakelutyötä tarjolla Hollolan kuntakeskuksessa
SOITA 0400-816 340

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

Niinan niksitNiinan niksit Niina Ojansivu
Kokki

Taas on aika raparperin
Tämä resepti on itsellenikin uutuus, sain sen työkaveriltani ja oikein mehevä hyvä piirakka tuli. 
Reseptin vaihtaminen on varsin suosittua, aina on jollakin joku hyvä resepti takataskussa. Tietenkin tällä 
alalla työskentelevillä niitä on hiukan ehkä enemmän kuin muilla. Kahvitauolla kertoillaan mieluusti ruokakokemuksia ja 
aina on joku kokeillut uusia tuotteita ja niitä sitten yhdessä kehitellään eteenpäin. 
Reseptejä jaetaan auliisti eteenpäin ja niitä kirjoitetaan vieläkin muistikirjoihin, itsekin täytän ruokamuistokirjaa, johon kirjaan 
meillä tapahtuneet juhlat ylös vieraineen ja kattauksineen, vuosien vieriessä huomaa miten ruokamuoti muuttuu. 

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

Teboil Saksala
Vanhanradankatu 4, puh. 010 7788 120
Avoinna ma-pe 6-20, la 8-17
www.saksalanteboil.fi

Tarjous voimassa 
asennuksesta heinäkuun 

2019 loppuun asti.
12 €TEHOPESU

Tervetuloa pesettämään uudella autonpesukoneellamme

Kesäherkkuja!

p. 03-782 2414A.O. Vuorinen Oy
Lahden Kauppahallista!       TERVETULOA!

Kauppahalli www.lihavuorinen.fiLihaa - laatua - palvelua

• Monttuvalmiita rosvopaisteja 
• Nastolan kotijuustoa • Wotkin´s makkaroita 

• Ilmakuivattua serranon kinkkua

19,90
/kg

17,90
/kg

2,90
/kpl

5,90
/kg

8,90
/kg

4,90
/kpl

3,50
/kg

10,90
/kg

Naudan flank steak
myös maustettuna
tuore
Suomi

Naudan entrecote
takuumurea
pakastevarastoitu
Suomi

Possun grillivarras
ulkofile/sipuli
n.200g
Suomi

Possun grillipihvi
hunajavalkosipuli
tuore
EU

Possun babyribs
myös maustettuna
Suomi

Naudan sisäfilevarras
yrttimarinoitu
n.150g
Suomi

Maalaiskananmunat
isot XL
Suomi

Vanhanajan 
Suomimakkara
Hakala

Hautaustoimisto
KUKKAHUONE

Keskuskatu 4, 15870 Hollola

040 766 8788

Kaikki palvelut samasta paikasta

Raparperipiirakka
Pohja
2 dl vehnäjauhoja
1 dl kaurahiutaleita tai leseitä
1 dl sokeria
1 tl leivinjauhetta
½ tl kanelia
1 dl sulatettua margariinia
1 kananmuna
Täyte
N. 5-6 dl raparperia
1 tlk kermaviilia
1 kananmuna
1 dl sokeria

Sekoita vehnäjauhot, hiuta-
leet, sokeri, leivinjauhe ja 
kaneli kulhossa. Lisää rasva 
ja muna sekoittaen. Levitä 
taikina piirakkavuoan (hal-
kaisija 24 cm) pohjalle ja 
reunoille. 
Levitä päälle raparperipalat. 
Sekoita kermaviili, muna ja 
sokeri. Kaada seos piirakan 
päälle. 
Paista 200 asteessa n. 25 
minuuttia.

Sunnuntaina 2.6. Lahden 
keilahallissa ratkottiin Lah-
ti-Bowlingin mestaruu-
det. Finaalissa kisattiin 6 
sarjaa.

Naisten kilpailussa jänni-
tettiin ratkaisua melkeinpä 
loppuun saakka. Lopulta 
Harrastaja-Lahden Katja 
Lahdelma vei kirkkaimman 
mitalin ennen Bayn Hannele 
Impolaa ainoastaan 15 pis-
teen erolla tasoituksellisin 
tuloksin 1338-1325. Lah-
delma piti 10 vuoden tauon 
keilailusta ja palasi takaisin 
radalle viime syksynä. Edel-
lisen mestaruuden Lahdelma 
voitti noin 10 vuotta sitten. 
Kolmanneksi sijoittui LNK:n 
Seija Beckius tasoitukselli-
sella tuloksella 1174.

Miesten M-A -kilpailussa 
tasaisen ja hyvän keilaamisen 
ansiosta PC:n Teemu Wel-
ling vei tänä vuonna voiton 
kotiin hienolla puhtaalla 
tuloksella 1375. Mestaruus 
oli Wellingille ensimmäinen. 
Toiseksi ylsi Valtin Jesse 

Launia tuloksella 1324 ja 
kolmas oli tänä vuonna GK:n 
Esa Räsänen tuloksella 1302.

Miesten B-C-D -kilpailus-
sa jännitystä riitti kilpailun 
viimeiseen ruutuun saakka. 
Vasta 14-vuotias Bayn Roni 
Leskinen ja Valtin Harri 
Rämänen taistelivat kullasta. 
Nuoren Leskisen epäonneksi 
kaatoja ei tullut viimeiseen 
ruutuun ja Rämäsen voit-
to varmistui. Lopulta eroa 
jäi vain 7 pistettä Rämäsen 
hyväksi 1295-1288. Voitto 
oli Rämäselle ensimmäinen. 
Kolmanneksi sijoittui Ou-
Kei:n Harri Tuomalainen.

Alkukilpailun yhteydessä 
kilpailtiin myös joukkue-
mestaruudet. Miehissä voi-
ton vei Bayn joukkue, jossa 
keilasivat Jarmo Ahokas, 
Jesse Ahokas, Roni Leski-
nen ja Wiljami Hämäläinen. 
Naisten joukkuekullan vei 
LNK kokoonpanolla Maritta 
Kurki, Seija Beckius, Leena 
Roivas ja Eeva Kallio.

Lahti-Bowlingin mestaruuksista 
tiukka taistelu

Lahden mestarit 2019.
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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

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
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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  

RÄYSTÄSKOURUA
NOUTOHINTAAN alk. 2€/m.

Palotikkaita alk. 75€/kpl
AINOASTAAN TIISTAISIN KLO 10-18

II-laatu räystäskourua alk. 1€/m.
Lumiesteitä, kattosiltoja ja edullisia alastuloja!

Hepolammintie 135, puh. 0400-452 187

050 0862 423

https://www.facebook.com/nastapesu

Lvi  Putkiva Oy
Putkiremontit, LVI-asennukset

• yksityisille • yrityksille • taloyhtiöille

Markus Kivelä
040 413 0294

Mustajärventie 434
16300 Orimattila
Lviputkiva@gmail.comFind us on

Facebook

Lviputkiva@gmail.com
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PARTURI-KAMPAAMO

OUTLET
FIKSAAMO

  

 

KAMPAAMO
esim.
• pikakampaus
• otsahiukset
• pitkien hiusten 
 tasaus
• hiusrajojen 
 siistiminen
• osaleikkaus
• kulmien 
 siistiminen

PARTURI
esim.
• sivut ja rajat
• koneajelu
• osaleikkaus 
• parran muotoilu

FIKSAAMOON AINA ILMAN AJANVARAUSTA, JONOTUSPERIAATTEELLA

Fiksaamosta myös 
isommat fiksaukset 
esim. värin virkistys, 

tyven häivytys

FIKSAAMO – PIKA-APU KESÄN MENOIHIN

15 €
PIKA-

FIKSAUS

maks. 15 min

HAPPY HOUR
Kesälauantaisin klo 15 eteenpäin

PIKAKAMPAUS
maks. 15 min 

10 €

HUIPPUTUOTTEITA KIMPPAHINTAAN

Yks. 6,90/kpl sh. 14,90/kpl (33,00-49,50/l)

10,-
Chooz  Sugar Spray sokeri-
suihke 150 ml ja Refreshing 
Dry kuivashampoo 100 ml

YHTEIS-
HINTAAN

Yks. 8,90/kpl sh. 14,60-17,90/kpl (22,22/l)

Color Freeze  
shampoo 250 ml ja hoitoaine 
tai hoitosuihke 200 ml 

YHTEIS-
HINTAAN 12,-20,-

Freeze ja 
Session  
hiuslakat 500 ml

yksit. 9,90/kpl sh. 29,90/kpl (13,33/l)

3 KPL

Shampoot ja hoidot 500 ml

1990
2 KPL

yks. 13,90/kpl 
sh. 16,90/kpl (19,90/l)

JÄTTI                          KOKO PERHEELLE
MIETOSHAMPOO JA 
KEVYTBALSAMI 
normaaleille ja hennoille hiuksille
PROTEIINISHAMPOO  
JA ELVYTYSBALSAMI 
käsitellyille ja kuiville hiuksille
HOPEASHAMPOO 
vaaleille hiuksille
HAIR & BODY 
hiuksille ja vartalolle
TERVASHAMPOO 
kaikille hiuksille

UUTUUS 
VAIN 

HIUSTALOSSA

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 


