PC APU

Sa
im
aa
n

AT

U

Tarvetta mikrotuelle?

H

pa
ka
o

tu

Sep

up

Ve

Ratkaisuja tietokoneongelmiin

SAA
apu T
a!

Ka

Apua tietokoneen hankintaan?

DE

N

K

Tietoturva epäilyttää?

040 74 20 200
ƒ

Kauppakatu 37
15140 Lahti
ma-to
9-17:30
ma
pe 9-15,
la sulj.
9-

LA

ƒ
ƒ

®

www.pcapu.fi

Markkinoilla
tavataan
3.7.

Lahden Seudun Uutiset
myynti@marinelines.ﬁ
0400 536 930
0400 689 387
www.marinelines.ﬁ

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 €.

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

N:o 13/2019
Viikko 26

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

LT-AUTOKORJAAMO KY
Kärrytie 17, Orimattila, puh. (03) 777 4498, 044 700 4498
ltautokorjaamo@gmail.com
www.ltautokorjaamo.fi
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Hautaustoimisto

KUKKAHUONE
Keskuskatu 4, 15870 Hollola

040 766 8788
ZZZNXNNDKXRQHKROOROD¿
Kaikki palvelut samasta paikasta

KANTOJYRSINTÄÄ

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

Tommiska Orimattila, puh. 040 533 1577
E MAIL SJTOMMISKA PHNETFI s KOTISIVU WWWJYRSIIFI

Tervahaudanrakentaja Kari Rauha:

”On tärkeää säilyttää vanha suomalaiskansallinen perinne jälkipolville”
Hollolan seurakunta on värvännyt Kari Rauhan rakentamaan tervahaudan Hollolan kirkonkylälle. Pientä
tervahautaa rakennetaan
parhaillaan ja se sytytetään
juhlallisesti Sadonkorjuu- ja
perinnepäivän yhteydessä
31.8. Tervahauta palaa silloin
muutaman päivän ajan.
- Hollolan keskiaikaisen
kirkon paanukatto on tarkoitus tervata vuonna 2019 vielä
muualta hankitulla kotimaisella hautatervalla. Tulevien
vuosien tervauksia varten
haluamme testata, kuinka
onnistumme valmistamaan
itse aitoa hautatervaa.
Rauhan mukaan pienemmän tervahaudan poltolla on
tarkoitus selvittää tervanpolton sielunelämää.
- Rakennamme kolmen

Mansikoita
myös hernettä
*itsepoimien
*valmiiksi poimittuna

HEINJOEN MANSIKKATILA
VT24:n varrella
p. 03-556 1270 tai 040 561 2443

Kellohuolto ja -korjaamo

KELLO-HARA
Kyntömiehentie 18, Orimattila
(Peltolan alue)

joka päivä 0440 111 889
verstas avoinna ma-ke 10-18
Reipas palvelu,
tarvittaessa nouto ja palautus.
Takuutyö.

vuoden päästä ison tervahaudan ja haluamme onnistua
sen rakentamisessa sekä tervan poltossa yhdellä kerralla.
Iso tervahauta on halkaisijaltaan yli viisi metriä.
Sinne on kolottava paljon
mäntypuuta, joita kaadetaan
seurakunnan omistamasta
metsästä.
- Haluamme elvyttää tervanpolttoa Hollolassa. Tämä
perinne olisi hyvä saada
siirtymään myös seuraaville
sukupolville.
Tervahauta projektiin tarvitaan myös talkoolaisia ja
Rauha toivookin, että hänellä
puhelin soisi paljon tämän
hyvän asian vuoksi.
- Tervahaudassa on useita
eri työvaiheita, joten jokaiselle löytyy aivan varmasti
tekemistä.

Pihkasta saadaan tervaa
- Kun mäntypuu kolotaan,
niin sen jälkeen puu alkaa
muodostamaan pihkaa. Tästä
muodostuu tervahaudassa
kuumennusprosessin yhteydessä tervaa.
Koska tervahauta on aina
rakennettava huolellisesti,
sen rakentaminen vie paljon
aikaa.
- Alueelle on siirretty
maa-aineita tervahaudan
muotoilemiseksi. Kun muoto on saatu valmiiksi ja tervahalssi tehdyksi, vuorataan
haudan pohja savella. Savipohjan muotoilemista on heinäkuussa mahdollista päästä
kokeilemaan paikan päällä
kyläkahvien yhteydessä.
Perinnemies Rauha muistuttaa, että tervahauta raken-

netaan yleensä rinteeseen.
- Tervahaudan pohjaan
sijoitetaan valutusputki ja
haudan reunalle rakennetaan
halssi, jotta valmis terva on
mahdollista kerätä pois.
Perinteisestä suomalaisesta
tervanpoltosta kiinnostuneilla ihmisillä olisi nyt mahdollisuus osallistua tärkeään
talkootyöhön.
- Haluan itse kertoa lapsenlapsille tarinoita, että vaari oli
tekemässä tervaa silloin, kun
kirkon paanukatto tarvitsi
uuden pinnan.

Ota yhteyttä Kari Rauhaan
0442360263, jos haluat mukaan rakentamaan tervahautaa Hollolan kirkonkylälle.

Kiinteistöpäällikkö Keijo Kokko:

”Suomesta on vaikea löytää
hautatervan valmistajia”
Hollolan seurakunta päätti
rakentaa kokeiluluonteisesti
tervahaudan kirkonkylälle,
jotta Hollolan keskiaikaisen
kirkon paanukatto olisi tulevinakin vuosina mahdollista
tervata laadukkaalla hautatervalla.
- Suomesta on vaikea löytää enää hautatervan valmistajia, jolloin hyvälaatuisen
kotimaisen hautatervan saatavuus on erittäin heikkoa.
Tämän vuoksi haluamme
opetella tervanpolton tu-

levien vuosien tervauksia
varten. Näin olisi mahdollista
pystyä turvaamaan tervan
saanti ja saamaan juurrutettua
tervanpolttoperinnettä uudelleen Hollolaan.
Hollolan seurakunta huolehtii kirkkojensa tervauksesta Hollolassa ja Kuhmoisissa
sekä hautausmaan läpikäytävän osalta Hämeenkoskella.
- Emme ole päässeet tekemään kaikkia tervauksia,
koska tätä vanhaa kunnon
suomalaista paanujen suo-

ja-aineitta ei ole ollut saatavilla.
Kiinteistöpäällikön mukaan seurakunnan harvennushakkuista on mahdollista
korjata mäntypuuta talteen
projektia varten.
- Tulevaisuudessa haluamme olla omavaraisia hautatervan suhteen. Tervaa olisi
aina varastossa riittävä määrä
paanukattojen säännölliseen
tervaukseen.
Hollolan keskiaikaisessa
kirkossa on tällä hetkellä

noin 100 vuotta vanha paanukatto.
- Terva on ainoa oikea suoja-aine paanukatolle. Vain
terva pysyy siellä. Teolliset
aineet eivät pysy paanukatossa.
- Jos paanukatto pidetään
hyvässä tervassa, niin sen
tekninen käyttöikä voi olla
jopa 200 vuotta. Kirkon pinta- ja pohjatervaus vaatii
yli 3000 litraa tervaa ja sen
aiomme valmistaa täällä
kirkonkylällä.
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Mammuttinorsu Veeti saapui
Willa Fanttiin Kaivolan perinnetilalle
Veeti on "pikku"mammuttinorsu, strategiset mitat,
paino ?, korkeus 4,10 m,
muut mitat on paras käydä
tarkistamassa paikanpäällä.
Veeti saapui Nastolaan Ylikiimingistä Mammuttihirren toimittamana ja selvisi
reissusta ilman vaurioita.
Veeti halusi Willa Fanttiin
koska Kaivolanperinnetilan
rakennukset ovat tehty 200
vuotta vanhoista hirsistä,
mikä todistaa sen, että on sitä
osattu ennenkin, vaikkei ollut
nykypäivän hömpötyksiä
olemassa.
Auli Jyllinvuori-Mäkinen
on ollut yhteydessä niin kotimaassa kuin sen ulkopuolellakin aina suurlähettiläistä
konsuleihin asti ja saanut
huomiota isolle työlleen,
jonka on tehnyt tukenaan
miehensä Jarmo Mäkisen
kanssa. Juttu menee helposti
ja luontevasti vanhaan kulttuuriin ja kädentaitoihin sekä

Tervetuloa asiakkaaksemme!
Tarjoamme laadukasta ja
asiantuntevaa hoivaa, hoitoa
sekä terveyspalveluita
turvallisesti ikääntyneiden kotiin.
Ihminen ikääntyneelle – ihminen omaiselle!

p.

044 536 0704
www.hoitava.fi

hoiva@hoitava.fi

Lahti - Orimattila - Hollola - Pukkila - Myrskylä

perinteisiin josta esimerkkinä
on päreen veisto "kone", joka
on sataviisikymmentävuotta
vanha laite, jolla aikoinaan
ja nytkin veistetään kattopäreet.Kattopäreet veistettettiin
mieluummin vähäoksaisesta
haavasta. Haapapölkyt kaa-

dettiin keväällä ja päreet
veistettiin ennen kuin pölkkyjen päihin ilmestyi kuivumisesta johtuvia halkeamia.
Nyt veistettävistä päpeista
tehdään muisto esineitä jotka
ovat käsityönä tehtyjä joko
valmiita tai asiakkaan toivo-

muksesta tehtyjä toteutuksia. Itsellänikin on kyseinen
päre merkkipäivän johdosta
näkyvillä, mutta kukat on
kuihtuneet.Joten voisi sanoa,
että päre on ikuinen.
Raimo Jokinen

KEKKILÄN MULLAN MYYNTIPISTE
NYT UUDESSA OSOITTEESSA
Helsingintie 832, Hollola
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

Vuokrataan kodikkaita
majoitustiloja
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.

Lemmikkisi
on tervetullut!
Näin tavoitat meidät
Kaj Silfvast
+358 40 0299 825
kajsilfvast@hotmail.com

Liisa Silfvast
+358 50 326 7362
liisa.m.silfvastmail.com

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

Tarjoamme kiinteistönhuolto palveluita Lahden
talousalueella. Lisäksi suoritamme sammaleenpoistoa ja
kantojyrsintää. Volttihuolto toimii myös konevuokraamona.
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.

VOLTTIHUOLTO Oy
Mika Virtanen
Puh. 0500 769190

Hirsimetsäntie 22
15200 Lahti
www.volttihuolto.fi
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Ennustajia
Selvänäkijä
Stiina Sahari
0700-9-3009
2,95€/min.+pvm. pl50 hki 25

Lappilainen näkijä, parantaja

Katariina

jo kolmannessa polvessa

0700-512411
“Myös ihmissuhdekriisit”
2,39
€
2,17€/min+pvm,
roy, PL 52, Tre

★ Aito ★ Varma ★ Näkijä ★

Jenny

0700-51014

Myös luotettavat rakkaustulkinnat
2,39/min+pvm
2,34/min
+ pvm

Sekalaisia
Etsimme
omakotitaloa
Hollolan
kuntakeskuksen
läheltä.
Remontoitavakin
käy.
Yhteys:
Niina Leskinen
p. 041 5499 878

Ruohonleikkaukset
Sammaleenpoistot katoilta
pihapuiden kaadot
pensaiden leikkaukset
ym.
040 8614856
www.tammitalkkari.fi
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”Tämän päivän matkaaja on aktiivinen
ja vaatii harrastus mahdollisuuksia”
Camping Messilä elää parhaillaan kesäsesongin vilkkainta aikaa. Leirintäalueella
vierailee kotimaisten matkailijoiden lisäksi paljon ulkomaalaisia turisteja. Camping
Messilä on helppo tulla eri
puolilta Suomea, koska sen
sijainti on karavaanareiden
mielestä loistana.
- Pääkaupunkiseudulta on
vain 100 kilometriä matkaa
meidän leirintäalueelle. Tämän paikan saavutettavuus
on erinomainen, yrittäjä Päivi
Saarela kertoo.
Saarelalla on pitkäaikainen
kokemus leirintäalueen hallinnoinnista, sillä hän aloitti
työt Camping Messilässä jo
1990 -luvulla.
- Silloin vaunupaikkoja oli
noin 30, mutta nyt alueella majoittuu huomattavasti
enemmän matkailijoita.
Parhaimmillaan Leirintäalueella on ollut yli 200 vaunupaikkaa, mutta nyt niiden
määrä on rajoitettu 160.
- Kesällä pitkäaikaispaik-

koja on luonnollisesti vähemmän kuin talvella, koska
matkailijoille on löydyttävä
aina tilaa leirintäalueelta.
Suurin osa kausipaikkavaunujen omistajista on kotoisin pääkaupunkiseudulta.

Ravintolatilat
laajentuneet paljon
Vuosituhannen vaihteessa
Camping Messilän ravintolatiloja laajennettiin. Sen myötä leirintäalueen ruokailutarjonta laajeni huomattavasti.
- Tällä hetkellä ravintolassa tarjoillaan lähiruokaa
ja kaikki ruoat valmistetaan
puhtaista lähialueella tuotetuista raaka-aineista.
Kortteliliigan Beach
Volley turnaus järjestetään
heinäkuun ensimmäisenä
viikonloppuna Messilän rannalla. Mukaan on ilmoittautunut 158 joukkuetta ja
turnausta pelataan 10 eri
kentällä.
- Myös Enonsaari on ke-

Päivi Saarela
säaikaan vilkas lomakohde.
Siellä on muun muassa luontopolku ja rantasauna, jota
leirintäalueelta vuokrataan.
Keski-Euroopassa lomaillaan elo- ja syyskuussa.
- Se näkyy myös meidän

leirintäalueella. Viime vuonna lämmintä ilmaa riitti aina
syyskuun loppuun saakka ja
Messilä Camping oli auki
syyskuun loppuun saakka.
Kosmetologi Sirpa Kaartti

ja yrittäjä Päivi Saarela
nähdään heinäkuun alussa
AlfaTV:n Hetki saaristossa
– ohjelmassa.
Raimo Jokinen

”Ihminen kaipaa hyvää oloa
ja joskus myös hemmottelua”
- Tämän päivän elämä on
hektistä. Ihminen kaipaa joskus hyvää oloa ja hemmottelua. Sen vuoksi meillä kosmetologeilla on iso merkitys
ihmisten hyvinvointipalvelujen tuottaja, kosmetologi
Sirpa Kaartti toteaa.
Yrittäjäksi Kaartti heittäytyi vuonna 2003, kun hän oli
valmistunut diplomikosmetologiksi.
- Meistä jokaisen on huolehdittava ihon hyvinvoinnista. Iho ei voi hyvin silloin,
kun ihminen syö huonosti ja
on stressaantunut.
Kosmetologi auttaa aina
kaikkiin ihoon liittyvissä

LAADUKASTA SIIRTONURMEA LAMMILTA!

ZZZODPPLQVLLUWRQXUPLÀLQIR#ODPPLQVLLUWRQXUPLÀ

kysymyksissä asiakkaitaan.
- Kosmetologi opastaa
asiakkaat myös erilaisten
ihohoitotuotteiden saloihin.

massa siellä lomaileville
matkustajille neuvoa ihonhoitoasioissa.

Kotikäynnit on osa työtä

Poika mukana
yritystoiminnassa

- Yrittäjän on pakko olla
joustava ja siksi teen myös
kotikäyntejä.
Kosmetologin on helppo
pakata niin sanotun työkalupakkinsa autoon.
- Minulla on ollut jo ptikään myynnissä erilaisia
ihonhoitotuotteita, joita
myyn asiakkaille.
Kerran viikossa vierailen
Camping Messilässä anta-

- Poikani on kouluttautunut
liikunnanohjaajaksi sekä
urheiluhierojaksi. Myöhemmin hän on valmistunut vielä
personal traineriksi.
Hieroja Janne Kaartti on
terveydenhuoltoalan moniosaajaa.
- Hän taitaa myös kuppauksen salat. Poika toimii
myös FC Lahti -jalkapallojoukkueen hierojana.

Meiltä saat tilauksesta
kakut kevään
ja kesän juhliin.
Lounaskahvila Makuria
palvelee maanantaista
perjantaihin klo 5.30-17
Linnaistentie 2, Lahti
0400 610099
P\\QWL#PDNXULD¿
ZZZPDNXULD¿

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

Autohuolto Janne A Tmi
www.autohuoltojanne.ﬁ

p. 0400 467 595 24 h joka päivä!

APUVÄLINEPALVELU
ZZZI\VWHN¿
- Fystek helpottaa arjessa selviytymistä
- Apuvälinepalvelu
- Fysioterapiapalvelut
- Kotipalvelut
Yhteystiedot:
Apuvälineet
Jan
040 842 6015
Fysioterapia
Lois 044 239 4886
Liisa 044 239 5554

Autolasien ammattilainen
nyt myös Lahdessa

Avajaistarjouksena

Rengasmyynti ja -vaihdot
asiakkaan luona!
VÄÄKSY (toimialueena Päijät-Häme)

Janne ja Sirpa Kaartti.

TUULILASIT -40%

PORAKAIVOT

Lämpökaivot
Pumput ja tarvikkeet
Porakaivojen huollot

Päijät-Hämeen

PORAKAIVO OY
www.porakaivo.com
Puh. 040 5060 706

ZZZSRUDWHNÀ

Mestarinkatu 16, Lahti
ODKWL#WXXOLODVL¿
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Yrittäjä Janne Sillgren:

KATSO
TARJOUKSET
NETISTÄ!

”Työt unohdetaan saunassa
aivan varmasti”
- Sport & Music Bar Pelurissa on joka keskiviikko
yleinen sauna. Haluamme
olla rakentamassa uuden
sukupolven saunakulttuuria
Lahteen. Tämä on meille
vain yksi palvelumuoto,
eikä missään nimessä bisnes,
yrittäjä Janne Sillgren toteaa.
Sillgrenin tietojen mukaan
Lahdessa ei ole ollut yleistä
saunavuoroa 1960 -luvun
lopun jälkeen.
-Meillä on 450 neliötä
sauna- ja oleskelutilaa ravintolan yhteydessä. Tähän
kokonaisuuteen kuuluu neljä
erikokoista saunaa. Sen lisäksi samassa tilassa on kaksi
poreammetta, joissa voi rentoutua löylyjen jälkeen.
Lahtelaisravintola on mukana myös Ylen Saunapäivä-kampanjassa.
- Juhlistamme Saunapäivää 27.7. myös ravintolassa. Silloin on mahdollisuus
myös peräkonttisaunomiseen Pelurin terassin vieressä. Sellainen elämys kannattaa myös kerran elämässä
kokea.
Yrittäjä Sillgren on iloinen
siitä, että he ovat päässeet
mukaan ohjelmaan, joka
kerää suomalaisten saunakokemuksia.
- Jokaisella on omia tarinoita kerrottavaksi saunaan

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

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

UUDET
KESÄRENKAAT
alkaen
Yrittäjä Janne Sillgrenin mukaan Sport & Music Bar Pelurissa on monipuolinen mahdollisuus rentoutua ja saunoa. – Joka keskiviikko meillä on myös yleinen sauna, jota olemme
kokeilleet tämän kesän ajan.

liittyen. Ohjelmassa on myös
mukana tavallisten suomalaisten koti- ja mökkisaunoja.
- Suomessa on yli 3 miljoonaa saunaa ja asukkaita täällä
vain 5,5 miljoonaa. Missään
muualla maailmassa ei ole
näin paljon saunoja. Kyllä
sauna ja saunominen on yksi
suomalaisen kulttuurin erityispiirre.

Sauna on paras
nollauspaikka
- Henkilökohtaisesti sauna on

minulle tärkeä paikka. Siellä
nollataan aina ajatukset ja
työstressi.
Yrittäjä kertoo olevansa
intohimoinen saunoja varsinkin omalla vapaa-ajanasunnollaan.
- Siellä minulla on aito
puusauna, jossa saunon joka
päivä. Sen lämmittäminen on
myös oma erityinen juttunsa.
Työt unohdetaan aina silloin, kun pääsee maalle katselemaan saunanikkunasta
suomalaista sinistä järvimaisemaa.

- Sen terapeuttisempaa
maisemaa ei Suomessa ole.
Suomalaiseen saunakulttuurin Sillgren on päässyt
syvemmin tutustumaan saunamestari Timo Kaukosen
kautta.
- Tässä samassa tilassa
saunamestari Kaukonen tekee kuppaus- ja turvehoitaja.
Silloin, kun Timo kertoo
omia tarinoita suomalaisista
saunoista, niin kuuntelija
hiljenee aivan varmasti.
- Ne tarinat ovat hauskoja
ja värikkäitä.

Autoharrastaja Esa Tuominen:

”On jännä lähteä mukaan juttuun,
josta ei itsekään tiedä läheskään kaikkea”
Kumipallo 4000-tapahtuma
on 80 ainutlaatuisen urheiluauton Euroopan-kiertue.
Nyt jo seitsemättä kertaa
järjestettävän tapahtuman
lähtöpaikkana on Helsingin
Narinkkatori, jossa yleisö
pääsee tutustumaan matkaan
osallistuviin autoihin ensi
sunnuntaina.
Tapahtuma on saanut nimensä ympäri maailman jo
parinkymmenen vuoden ajan
ajetusta vastaavanlaisesta
Gumball 3000 -ajosta. Mukaan viikon kestävälle lähes
4 000 kilometrin matkalle
ilmoittautui 80 autokuntaa.
- Tämä on ennen kaikkea
autoharrastajien kokoontuminen, jonka suurin arvo
on samanhenkisen porukan
yhdessäolo ja urheiluautojen vieminen tien päälle.
Tavoitteemme on nauttia
autoista ja hienoista teistä,
muuta virkistäytymistä ja
rentoutumista unohtamatta,
toteaa tapahtuman järjestäjä
Markus Piironen.
Tapahtuman reitti paljastuu kuljettajille kahdesti
päivässä jaettavista etappikorteista. Lisäksi ajopäivien
aikana järjestetään monia
erikoistehtäviä, joiden toteuttajista parhaat palkitaan.
- Jokaisessa autossa on
kahden-kolmen hengen miehistö, joka palaa Suomeen 7.
heinäkuuta.

Lapsuudenhaave
toteutuu nyt
Lahtelainen Esa Tuominen
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osallistuu ensimmäistä kertaa
Kumipallo 4000 -tapahtumaan.
- Tämä on ollut sellainen
lapsuudenhaave. Ostin vuosi
sitten Porsche Panameran ja
päätimme kaverin kanssa,
että nyt on aika osallistua
tähän tapahtumaan.
Tuominen kertoo, että
Burt Reynoldsin tähdittämä Smokie and the bandit
-elokuva on yksi syy, miksi
hän pikkupoikana kiinnostui
urheiluautoista.
- Tässä elokuvassa mustalla Trans Am -autolla pyyhkäistiin halki Amerikan ja se
oli mielestäni todella hienoa.
Aiemmin Kumipallo
4000-tapahtuma oli puhdas
urheiluautotapahtuma.
- Säännöt ovat vuosien saatossa hieman laventuneet ja
nyt se on urheiluauto- ja GT
-tapahtuma. Minun Porsche
Panmera on neliovinen ja en
ehkä olisi sen vuoksi aiemmin päässyt tähän juttuun
mukaan.

Suuntana tuntematon
- Kukaan ei tiedä, mihin
sunnuntaina lähdetään. Reitti
on salainen ja meille jaetaan kaksi kertaa päivässä
etappikortti, joiden avulla
suunnistamme seuraavaan
kohteeseen.
Autofriikki Tuomisen mukaan on jännä lähteä mukaan
juttuun, josta ei itsekään tiedä
läheskään kaikkea.
- Eri kaupungeissa on erilaisia tehtäviä, joita mei-

175/65
195/65
205/55
205/60
225/40
225/45

R14 .... 179€
R15 .... 199€
R16 .... 219€
R16 .... 239€
R18 .... 279€
R17 .... 259€

Hinta 4 kpl asennettuna

www.nastorengas.fi

Meiltä myös:

MÄÄRÄAIKAISHUOLLOT
JA KORJAUKSET KAIKKIIN
AUTOMERKKEIHIN !
MYÖS RENKAIDEN
KAUSISÄILYTYS

NASTO-RENGAS
Tiilitie 2, Nastola.

Puh. 03 7625 635

z Tiffany-, sulatuslasi ja mosaiikkitöiden

materiaalit, tarvikkeet ja työvälineet
z valmiit lasityöt, sulatuspalvelu, kurssit

Karjalankatu 15 Lahti 044 236 3154
ma suljettu ti-pe 10-17 la 10-14
lasilasi.nettisivu.org

MYYTÄVÄNÄ

Esa Tuominen omistaa Kumipallo 4000 -tapahtumaan
mukaan lähtevän kaverin kanssa Mustangin avoauton
Floridassa. - Olemme jo aiemmin viihtyneet hyvin autossa
yhdessä ja siksi uskallan kaverin kanssa lähteä tähänkin
matkaan mukaan. Nyt ajamme reitin kuitenkin minun
Porsche Panmeralla.

dän on suoritettava. Suunta
meillä on kuitenkin sama.
Tapahtumaorganisaatiolta
saamme karttaohjelmiston,
josta näemme kaikkien autojen sijainnin reitin varrelta.
Kumipallon 4000-tapahtuman slogan on suuntana
tuntematon ja sen vuoksi
kenelläkään ei kerrota etukäteen, minne matka päättyy
seitsemän päivän päästä.
- Päätösjuhlat järjestetään
jossain Euroopan maassa
kuitenkin 6.7.
- En tiedä, missä autot
lastataan rekkoihin, mutta
me tulemme yksityiskoneella
takaisin Suomeen.
Tuominen myöntää, että
tapahtumaan osallistuminen

ei ole halpaa. Osallistuminen
maksaa yhdeltä autokunnalta
lähes 4000 euroa ja myös
polttoainekustannuksista
vastaa jokainen itse.
- Kaikki hauska maksaa,
mutta rahalle saa varmasti
vastinetta.
Tuomisen kaveripiiristä
kukaan ei ole vielä osallistunut tähän tapahtumaan.
- Itse olen seurannut tapahtumaa aiempina vuosina
lähinnä vain sosiaalisen median kautta.
Voit seurata Esa Tuomisen
etenemistä Kumipallo 4000
-tapahtumassa Facebookissa
melkein reaaliajassa osoitteessa thedukesofstuttgart.

KT, Lammi, Evontie 8,
1h+alkovi+kk+psh 33,5 m2.
Näppärä yksiö lasitetulla parvekkeella. Parveke rauhalliselle
sisäpihalle päin. Taloyhtiössä
vesikeskuslämmitys. Ei lain ed.
e-tod. Hp: 33.500 €.

1205 m2. Rak. oik. 180 m2. Hp
120.000 €.

RANTATONTTI, Padasjoki,
Auttoinen
Kaksi määräalatonttia Monivalonjärven rannalla. Määräalojen
pinta-alat n. 5000 m2/tontti.
Rantaviivaa n. 50 m. Rak.oik.
200 kem2. Määräalat saavat
KT, Lammi, Linjatie 3, 3h+k+- venevalkamaoikeuden Kauttisruok.tila+vh+psh/wc+parveke järvelle. Hp 29.000 €/kpl.
78,0 m2. Rak. 1978. Tilava
ja valoisa kolmio Lammin
KESÄMÖKKI, Padasjoki, Kalatie
keskustassa isolla lasitetulla
Auttoinen
parvekkeella. Taloyhtiössä
2mh+oh+k+vh+wc+psh
kaukolämpö. Ei lain ed. e-tod. +s+et+kuisti+parvi n.91,0/105,0
Hp 49.000 €.
m2. Ympärivuotiseen vapaa-ajankäyttöön soveltuva
OKT, Lammi, Keksijäntie 6.
hirsirakenteinen v. 1996 raken3mh+oh+k+vh+wc+khh+psh nettu mökki. Pihapiirissä lisäksi
+s n.120,5/144,5 m2. Varasto/
24 kelomökki m2 ja kesäkeittiö.
tekn.tila n. 12,5 m2. Autokatos. Hieno kokonaisuus isolla 6235
Uusi vielä rakenteilla oleva
m2 tontilla.
omakotitalo, valmiusaste
Hp 115.000 €.
n. 65 %. Ulkopuoli lähes valmis
ja sisällä väliseinät rakennettu. Katso muutkin kohteetVesikiertoinen lattialämmitys
www.lamminkiinteistokesputkisto asennettu. Tontti
kus.fi

LAMMIN
KIINTEISTÖKESKUS [A]
Mommilantie 6, 16900 Lammi, Y 1022488-4
040 530 7584 / 0400 482 225
henri.vilen@lamminkiinteistokeskus.fi
erkki.vilen@lamminkiinteistokeskus.fi
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Niinan niksit

Niina Ojansivu
Kokki

Simpukat
Hieman erilaista pikaruokaa, tekeminen on nopeaa ja loppu tulos maittavaa. Kokeile rohkeasti, tulet
yllättymään. Itse valmistin nämä simpukat grillin sivukeittimellä ja vieläpä pakaste simpukoista.
Meitä oli neljä henkilöä ja ostin pakastealtaasta kaksi 700g rasiaa, hyvin riittivät alkuruuaksi. Yksi tärkeä sääntö, älä syö
simpukkaa, jos se ei ole avautunut kuumentaessa, heitä pois ne jotka ovat kiinni. Jos käytät tuoreita simpukoita puhdista ne
hyvin ja huuhtele kunnolla.

Kermaiset simpukat

Viinaralli Virosta vilkastuu?
Onpas mielenkiintoista huomata kuinka historia toistaa
itseään, eipä tarvitse almanakkaa kauan käännellä taaksepäin, kun Suomen hallitus
päätti kertaheitolla hoitaa
talouden kuntoon. Nostettiin
alkoholiveroa oikein kunnolla, mutta miten siinä sitten
kävikään ns. viinaralli lähti
vauhtiin Viron ja Suomen välillä. Joka joidenkin mielestä
oli hyvä bisnes. No se olkoon
omassa arvossaan. Mutta
sitten meidän hallitus päätti,
että tuontiveroa on laskettava, että tuonti rauhottuisi. Ja
rauhoittui.

Kun nyt meidän uusi hallitus muodostettiin. Voihan
vitsi, siinähän se oli viisastenkivi, alkoholiveron
korotus ja samaan aikaan
naapurimme Viro tiputtaa
kyseistä veroa...ja ralli jatkuu. Onhas mielenkiintoista
nähdä kuka vetää pidemmän
tikun? Liettua on jo jonkin
aikaa nauttinut niin Suomen
kuin Viron ostoksista Nyt
tilanne tasoittuu Viron ja
Liettuan kesken Mutta Suomi
pelasi itsensä pihalle yksinkertaisella ratkaisulla.
Raimo Jokinen

Jakelutyötä tarjolla Hollolan
kuntakeskuksessa
SOITA 0400-816 340
Lahden Seudun Uutiset
raimo.jokinen@jns-mediajakelut.com

4:lle
n. 1,4 kg tuoreita tai pakastettuja simpukoita
1 iso salottisipuli tai makea
sipuli
2 valkosipulinkynttä
nokare voita
1 kalaliemikuutio
n. 1-2 dl valkoviiniä
n. 1 dl kermaa
hienonnettua persiljaa
Hienonna sipuli ja valkosipuli, kuullota kasarin pohjalla, lisää kalaliemikuutio ja
valkoviini. Kuumenna liemi
kiehuvaksi ja lisää simpukat kuumaan nesteeseen,
anna hautua kannen alla
3-5 minuuttia, simpukoiden
avautuessa, lisää kerma ja
persilja. Tarjoa rapeakuorisen leivän kanssa.

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

Keilailu harrastuksena
Keilailu sopii kaikille, sillä
sen harrastamiseksi ei ole
fyysistä vaatimusta.
Keilailu on Suomessa
laajalle levinnyt harrastus,
keilahalleja on maassamme 140 Hangosta Kittilään.

Keilaratoja on yli 1400, joten
keilailu on kaikkien saavutettavissa.
Keilailu on helppo oppia ja
vaikea hallita, koskaan ei tule
täydelliseksi. Siksi laji ottaa
helposti pauloihinsa.

Kilpaileminen tulee kuvioihin jo alkuvaiheessa.
Aluksi kilpaillaan kavereiden
kanssa ja moni siirtyy pian
kisaamaan virallisemmikin.
Useissa keilahalleissa järjestetään epävirallisia kilpailuja

ja sarjoja, joihin osallistumiseen ei vaadita rekisteröitymistä.
Teksti: Suomen Keilailuliiton
nettisivut

Haastattelu Roni Leskinen 14 v. Hollolasta

HAMMASHOITO OY S. ALATUPA
- UUTUUTENA
soodapuhdistus
- Hampaiden
valkaisu
- Särkypotilaat
nopeasti
Suuhygienisti:
- Ilta- ja
Taru Tuomala
viikonloppuaikoja
Nastola: Timpurintie 2 - Myös proteesityöt
Lahti: Yrjönkatu 1
Puh. 044 062 4270
Vastaanotot katutasossa
Puh. 044 051 0805
Hammaslääkärit:
Seija Alatupa
Minna Fredriksson
Elena Gustafsson

Tervetuloa pesettämään uudella autonpesukoneellamme

TEHOPESU
Tarjous voimassa
asennuksesta heinäkuun
2019 loppuun asti.

Teboil Saksala

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

12 €

Milloin ja miten aloitit keilailun?
- Aloitin keilailun helmikuussa 2014, olin silloin
8-vuotias. Harrastin silloin
judoa ja hiihtoa, mutta halusin kokeilla viellä jotain
uutta. Äiti löysi netistä Lahden keilahallin sivuita Erkki
Salmisen vetämän koululaisten keilakerhon, jonne menin
ja siitä se sitten alkoi.
Vaikuttiko valintaan vanhempien harrastus vai valitsitko keilailun joltain muulta
pohjalta ?
- Vanhemmilla ei ole keilailutaustaa, mutta nyt hekin
ovat vähän innostuneet keilailemaan.
Mikä on nyt muuttunut kun
olet saanut henkilökohtaisen
valmentajan, Krista Pölläsen
(moninkertainen Suomen
mestari ja arvokisamitalisti)?
- Nyt tulee treenattua keilailua monipuolisemmin ja
oikein. Valmentajan kanssa
suunnitellaan kauden kulkua.
Onko sinulla muita harrastuksia ja liittyykö ne keilailuun ?
- Kisakaudella keilailun lisäksi luistelen, ja alan nyt
syksyllä myös käymään kuntosalilla. Kesällä aika kuluu
keilailun lisäksi scoottaamassa, jalkapallokentällä,
lenkkeillen ja uimassa.

Krista Pöllänen ja Roni Leskinen.
Paljonko aikaa kuluu viikossa kilpailuihin ja harjoituksiin ?
- Kisakaudella kilpailuihin
kuluu keskimäärin 4-6 h ja
harjoituksiin 5-6 h, kesällä
otan vähän rennommin.

- Tämän vuoden toukokuussa
voitin hopeaa Lahden Bowling mestaruuskilpailuissa. Ja
muutamia erikoiskilpailujen
voittoja tullut. Myös viime
kesältä kahden kesäkisan
voitto, toteaa Roni Leskinen.

Onko sinulla haaveita tai
tavoitteita keilailun suhteen?
- Tavoitteena saada vihdoinkin sarjaennätykseksi 300 ja
tulevaisuudessa päästä junioreiden maajoukkueeseen.

Valmentaja Krista Pöllänen

Tähänastiset parhaat saavutuksesi omasta mielestäsi?

Millainen Roni on valmennettavana?
Roni on kunnianhimoinen
ja motivoitunut nuori, joka
ei pelkää työntekoa. Hänen
kanssaan on helppo työskennellä, hän tarttuu rohkeasti

haasteisiin sekä kokeilee
uutta.
Mitä yhteisiä tavoitteita teillä
Ronin kanssa on?
Seuraavalle kaudelle on tavoitteena löytää motivoiva
alkuverryttely, aloittaa ohjattu kuntosaliharjoittelu,
opetella keilailussa uusia
teknisiä asioita ja kehittyä
pelitaidoissa. Näin myös
tulostavoitteet eli ensimmäinen 300 sarja kisassa ja uusi
kuuden sarjan kisaennätys
1400, on realistista saavuttaa.
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Arto Paasilinna • Ohkolan teatteri
Ohjaus Pekka Laiho • MUSIIKKI IIVO JOHANSSON

Onnellinen

mies

Öljymäen kesäteatteri • Öljymäenkuja 1
04530 Ohkola/MÄNTSÄLÄ
Lippuvaraukset 050 435 6330 • liput 18€/15€ •
www.ohkolannuorisoseura.fi
Pe 12.7 Ensi–ilta klo 19.00
Su 14.7 klo 18.00 • Ke 17.7 klo 19.00
Pe 19.7 klo 19.00 • Su 21.7 klo 18.00 • Ke 24.7 klo 19.00
Pe 26.7 klo 19.00 • Su 28.7 klo 18.00 • Ke 31.7 klo 19.00
Pe 2.8 klo 19.00 • Su 4.8 klo 18.00 • Ke 7.8 klo 19.00
Ke 14.8
14 8 klo 19.00
19 00 • La 17.8
17 8 klo 18.00
18 00

Hiustenleikkaus
13 - 17 €

PALVELUHAKEMISTO
Kattoremontit

Maalaustöitä

Pelti- ja tiilikattojen
pesut ja maalaukset

Metsänhoitoa&
kotipalvelua

Kaihtimia

Metsänhoito & kotipalvelu

RAKENNUSAPU
MARTTINEN

NIITTYLÄ

www.rakennusapumarttinen.ﬁ

* siivoukset, kodinhoito
* puutarhatyöt
* mökkitalkkarintyöt
* metsänhoitopalvelut

Puh. 0400-948 260

puh. 03 782 7783

Pianojen viritystä

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

Ilmalämpöpumppujen huoltoa
Automyyntiä

AUTOMYYNTI IMONE
Ostetaan autoja
Painonhallintaa

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

n. 40 kpl hyväkuntoisia edullisia henkilöautoja
Kehräämön takapihan sisätiloissa.
www.nettiauto.com/yritys/autoimone/vaihtoautot
044 239 2551 - Pakaantie 1 - Kehräämö (takapiha)

Kattotöitä

Polttoöljyä

PELTI-, TIILI JA HUOPAKATTOJEN
MAALAUKSET
alk.Ţ€/m2

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

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

Puh. 044 966 8331
myynti.jh@gmail.com
www.rakennusmaalarit.com

Kalustemaalaamoja

Öljysäiliöiden huoltoa
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.

Kiinteistöt
TALO / MÖKKI MAALTA
Ympärivuotiseen lomakäyttöön.
Sopivasta kauppa heti.

Puh. 040 759 5782
03-780 5088
www.hollolankalustemaalaamo.net

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

Hintaesimerkki:
Omakotitalouden
täysisukitus
alk. 10 000 e
tai paikkakorjaukset
alk. 1 600e

NOUTOHINTAAN alk. 2€/m.
Palotikkaita alk. 75€/kpl

AINOASTAAN TIISTAISIN KLO 10-18
II-laatu räystäskourua alk. 1€/m.
Lumiesteitä, kattosiltoja ja edullisia alastuloja!

Pyydä tarjous.

Hepolammintie 135, puh. 0400-452 187

Lvi Putkiva Oy

SanFors
Valitse luotettavin - Valitse SanFors

Etelä-Suomen edustajasi:


SanFors Oy, Höylänlastu 1, 06150 Porvoo
P\\QWL#VDQIRUVȴZZZVDQIRUVȴ

Putkiremontit, LVI-asennukset
• yksityisille • yrityksille • taloyhtiöille
ZZZOYLSXWNLYDÀ
434
Markus Kivelä Mustajärventie
16300 Orimattila
040 413 0294 Lviputkiva@gmail.com
Find us on

Lviputkiva@gmail.com
kiiv
kiv
k
iva@
a@g
a@g
@g
gm
m

Facebook

050 0862 423

Mansikkakesää odotellessa!
Meiltä saat
makeimmat paikalliset
avomaan mansikat

Vuodesta 1955

TILAMYYNTI Yrjölänkadulla
ark. 9-20, la 9-16 ja su 10-20

Instagram:@koivistoisenmansikkapaikka
Facebook Koivistoisen mansikkapaikka
́ZZZPDQVLNNDPLHV̨

OLEMME AVANNEET
MYYNTIPISTEEMME:
• Laune Prisma
• Holma Prisma
• Citymarket Karisma
• Citymarket Laune
• Hollola Prisma
TERVETULOA!

15.

Juhla
l
-vvuuos
osii

ESITYKSET 29.6.–11.8.

POWERTRUCKSHOW.FI

Messut avoinna
Perjantaina 10.00-18.00
Lauantaina 10.00-18.00
1pv 30€ /10€ 7-12v. 2 pv 40€ /15€ 7-12v. Alle 7v 0€
Perhelippu 1pv 70 €, 2pv 100€
Valoshow (lauantaina 18.00-23.00) 15 €

JÄTINPESÄN KESÄTEATTERI
Urheilutie 11, Orimattila

Orimattilan Teatteri
www.orimattilanteatteri.fi

Liput: 20/15€
TQXX]Å
UaaV\Q(WZQUI\\QTIV\MI\\MZQÅ
___WZQUI\\QTIV\MI\\MZQÅ

