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

ltautokorjaamo@gmail.comwww.ltautokorjaamo.fi 

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
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HARKITSETKO RAKENTAMISTA?
Valitse energiatehokas ja terveellinen hirsitalo! 
Toteutamme kotisi sinulle talopakettina tai 
muuttovalmiiksi toteutettuna – valintasi mukaan.

Olli Kivi, talomyyjä
p. 044 540 4000
olli.kivi@mammuttihirsi.fi

Katso mallistomme jo 
tänään osoitteesta 
mammuttihirsi.fi

Lahtelainen Timo Sandberg 
on ollut viime vuodet tuotte-
lias kirjailija. Kuukausi sitten 
mieheltä julkaistiin Heittola 
-sarjasta jo 11. osa. Kullan-
huuhtoja -kirjassa tarina vie 
lukijat aina Lapin perukoil-
le saakka. Sandberg lukee 
jatkuvasti, eikä hän halua 
nimetä parasta vuodenaikaa 
lukuharrastukselleen. 

Onko kesä parasta kirjojen 
lukuaikaa?
Kesällä on mukava lukea 
ulkona, istua hellepäivä-
nä jossain varjossa. Itsensä 
paahtaminen auringossa ei 
nykyisin houkuta edes kirjan 
kanssa. Minulle tosin kaikki 
vuodenajat ovat hyvää lu-
kuaikaa. Luen yleensä joka 
päivä ainakin vähän aikaa 
ennen nukkumaan menoa. Se 
rentouttaa mukavasti. Joskus 
tosin käy, että kirja imee 
mukaansa eikä nukkuminen 
oikein onnistu. Mutta jos saa 
tilalle vahvoja elämyksiä, ei 
valvominenkaan harmita.

Mitä kirjoja on tällä hetkel-
lä yöpöydälläsi?
Eva Frantzin Kahdeksas 
neito. Frantz voitti Vuoden 
johtolanka -palkinnon. Sen 
jälkeen kun itse kyseisen pal-
kinnon voitin, olen yrittänyt 
seurata, mitä sillä rintamalla 
tapahtuu.Pöydällä on myös 
Jari Salosen Ontuva mies. 
Sain kirjan lahjaksi, kun olin 
yhteishaastattelussa Salosen 
kanssa Helsingissä Oodin 
Dekkarilauantaissa. Sen li-
säksi pöydällä on vanha suo-
sikki Osamu Dazain Ei enää 
ihminen, johon aina joskus 
palaan. Edelleen yöpöydällä 
lojuu myös Finlandia-voitta-
ja Olli Jalosen Taivaanpallo.
Toisessa kasassa on historia-
kirjoja, joista etsin aineksia 
ja tunnelmia tulevaa kirjaani 
varten.

Kuka on sinun suosikkikir-
jailijasi?
Suosikkia on vaikea sanoa, 
koska niitä on niin paljon. 
Eri aikakausina on ollut eri 
kirjailijoita.
Joitakin matkan varrelta 
mainitakseni: Ernest He-
mingway, John Steinbeck, 
Mihail Solohov. Dekkaris-
teista: Henning Mankell, 
Stieg Larsson, Matti Yrjänä 
Joensuu.

Kerro, mitkä kaksi kirjaa 
ovat tehneet sinuun vii-
meksi vaikutuksen ja mik-

Kirjailija Timo Sandberg:

Kesällä on mukava lukea kirjaa 
ulkona varjon alla

si?
Täytyy sanoa, että nykyisin 
kovin harva kirja tekee syvän 
vaikutuksen. Tarjontaa on 
niin paljon.
Mutta ainakin Jussi Valtosen 
He eivät tiedä mitä tekevät
iski vahvasti. Se on älykäs ja 
vaikuttava kirja nykyelämäs-
tä ja siitä että jatkuvasti li-
sääntyvä tietomäärä ei näytä 
lisäävän ymmärrystä toisesta 
ihmisestä.
Melko varauksellisesti tar-
tuin Elena Ferranten kohut-
tuun Napoli-sarjaan. Se kui-
tenkin yllätti myönteisesti. 
Tarinaa kuljetetaan kirjasar-
jassa hienosti, ihmisistä tulee 
koskettavia ja eläviä.

Kuinka usein ostat kirjoja?
Ostan muutaman kirjan vuo-
dessa. Sen lisäksi saan niitä 
kirjailijatutuilta lahjaksi. Tär-
kein kirjakanava minulle on 
kuitenkin kirjasto. Nykyinen 
kirjojen varaussysteemi on 
helppo ja joustava.

Luetko itse e-kirjoja?
E-kirjoja en juuri lue, vaikka 
myös omista kirjoista mel-
kein kaikki ovat ilmestyneet 
siinäkin muodossa. Pidän 
kirjasta esineenä, en halua 
iltaisin tuijottaa jotain näyttö-
ruutua. Uskon kuitenkin, että 

monelle e-kirja on kätevämpi 
vaihtoehto kuin perinteinen.
Sen sijaan kuuntelen varsin-
kin ajaessani äänikirjoja.

Miksi suomalaiset lukijat 
rakastavat dekkareita?
Dekkareissa on tarjolla jän-
nitystä turvallisella tavalla. 
Hyvässä dekkarissa on kieh-
tova tarina, kihelmöivää jän-
nitystä, lukijaa koskettavat 
henkilöt ja se voi nostaa esiin 
sekä ihmisten välisiä, että 
yhteiskunnallisia ongelmia.

Onko helpompi kirjoittaa 
paikoista, jonka mennei-
syyden ja historian tuntee?
Ainakin minulle se sopii 
paremmin kuin joku kek-
sitty ympäristö. Ja kun on 
elänyt elämänsä tärkeitä vai-
heita juuri kuvaamillaan 
seuduille, se tuntuu tuovan 
tarinaan jotain lisäarvoa. On 
helpompi kuvitella itsensä 
seikkailemaan sinne kirjan 
henkilöiden kanssa.

Millaisen vastaanoton uu-
sin kirjasi on saanut?
Tähän saakka vastaanotto 
on ollut hyvää. Lehtiarvos-
telut ovat olleet myönteisiä, 
lisäksi olen saanut lukijoilta 
kiittävää palautetta. Rikos-
romaanin kohdalla erityinen 

bonus on ollut, että jotkut 
todelliset asiantuntijat, pitkän 
uran rikospoliisina tehneet 
ovat ilmoittaneet pitäneensä 
kirjasta.

Ehtiikö kirjailija lomailla 
kesällä?
Kun olin päivätöissä, olin in-
noissani kesälomasta, koska 
silloin saatoin paremmin kes-
kittyä kirjoittamiseen. Näin 
ollen minulla on nykyisin 
lomaa koko ajan, enkä kesän 
aikana tunne tarvetta pitää 
tässä hommassa pitempiä 
taukoja.

Miten kirjailija työstää 
uutta romaaniaan omassa 
arjessaan?
Kirjoitan yleensä aamupäivi-
sin. Järki tuntuu silloin kulke-
van kirkkaammin. Usein ilta-
päivisin käyn metsäkävelyllä 
ja lueskelen lähdeaineistoa. 
Tosin jotkut päivät menevät 
kirjallisuustapahtumissa ja 
arkistoja kolutessa.

Kirjoitatko itse kesällä vai 
rakastatko jotain muuta 
vuodenaikaa enemmän?
Kuten jo totesin, vuoden-
ajoilla ei ole tässä suurtakaan 
merkitystä. Tosin keväinen 
luonto tuntuu jonkinlaisen 
lisäsysäyksen aina antavan.
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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

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

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

Tommiska Orimattila, puh. 040 533 1577

Häiritsevät kannot pois pihoilta ja puutarhoista
KANTOJYRSINTÄÄ

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.

LUOTETTAVAA,
EDULLISTA

SIIVOUSPALVELUA

Siivouspalvelu KJA
Ahertajantie 2, 15880 Hollola

P. 040 595 8900
sähköp. kjavikainen@gmail.com

ii l l

- vahaukset
- peruspesut, ylläpitosiivous
- ikkunanpesut
- muutot
- ruohonleikkaus
- pihapuiden kaato
- kattojen pesu
- autojen sisätilan pesu
- autojen käsinpesu päältä
Kotitalousvähennys!

Lahti ja 
ympäristö-

kunnat

Puhelin-
tilaukset

Tiistai päivän 
aikana

(päivystys 24h)

MYYDÄÄN
Sekaklapia kotiinkuljetuksella

p. 040 520 0782 / Antti Jokinen
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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

LAADUKASTA SIIRTONURMEA LAMMILTA!

     

        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 

Fazer on sopinut Lahti Ener-
gian kanssa biolämpölaitok-
sen rakentamisesta Lahden 
tehdasalueelleen. Lämpölai-
tos tuottaa bioenergiaa Faze-
rin Lahden myllyn, leipomon 
ja hapankorpputehtaan sekä 
syksyllä 2020 valmistuvan 
ksylitolitehtaan tarpeisiin. 
Polttoaine uuteen lämpölai-
tokseen syntyy tehdasalu-
eella tuotannon sivuvirroista, 
pääosin ksylitolitehtaalta 
tulevasta kaurankuorimas-
sasta. Maaliskuussa 2019 
Fazer kertoi investoivansa 40 
miljoonaa euroa kauran kuo-
resta ksylitolia valmistavaan 
tuotantolaitokseen Lahdessa. 
Investointi vahvistaa enti-
sestään Fazerin asemaa vil-

Lasse Koskinen

Keväällä 1984 neljä viro-
laisnuorukaista valmistautui 
Viron Karepan kylässä pa-
kenemaan Neuvostoliiton 
miehittämästä Virosta Suo-
menlahden yli Suomeen. He 
odottivat kolme päivää riit-
tävän sumuista yötä, jolloin 
pako merelle voitaisiin aloit-
taa. Matkarahaa heillä oli 
omasta takaa, koska he olivat 
pitkään harjoittaneet mustan 
pörssin kauppaa ostamalla 
Tallinnassa asusteita lähinnä 
suomalaisilta turisteilta ja 
myymällä niitä Virossa hy-
vällä voitolla. Pakenijoiden 
johtaja oli nimeltään Raivo 
Ruusna. 

Seuraavana yönä sumupei-
te oli riittävän sakea. Heidän 
pakoveneensä oli kookas 
kumivene, ja sen perässä 
oli voimakas länsimainen 
perämoottori. Vene oli vuo-
den 1980 olympiakisojen 
Tallinnan purjehdusten tuo-
mariston vene. Kumivene oli 
varastettu Tallinnan purjeh-
dussatamasta. Kumivenettä 
piti aluksi soutaa irti rannas-
ta. Sen jälkeen he kaivoivat 
esiin pari venäläistä toppa-
takkia, jolla perämoottori 
peitettiin, jotta sen ääni ei 
kantaisi täydellä voimalla. 

Virolaisilta suljettu meri

Merellä liikkuminen oli tiu-
kasti säädeltyä Neuvosto-Vi-
rossa. Kalastuskolhoosin ka-
lastajilla tuli olla kuvallinen 
henkilökortti, jolla oikeus 
merellä oloon tuli todistaa 
pikaveneillä liikkuville ra-
javartijoille. Harrastajaka-
lastajat saivat kalastaa vain 
yhdellä suljetulla lahdella, 
jota vartioi tykkivene. 

Taivaalta alkoi kuului lä-
hestyvän helikopterin ääni. 
Helikopteri ei löytänyt pake-
nijoita sumun seasta. Kolmen 
tunnin merimatkan jälkeen 
he olivat Suomen rannik-
kovesialueella. Polttoaine 
loppui ja he alkoivat soutaa 
eteenpäin. Matkalaiset heit-
tivät laidan yli kaiken, mikä 
kertoi heidän tulleen Neu-
vostoliiton alueelta. He huu-
sivat ja huitoivat ohi ajavalle 
sinivalkoiselle pikaveneelle. 
Sen perässä oli Suomen lip-
pu. Veneen ohjaimissa oli 
noin viisikymppinen mies. 
Suomalainen kuljetti heidät 
rantaan. Sitä ennen kumivene 
vedettiin piiloon yhden luo-
don rantapensaikkoon. 

Kaksi ryöstöä Suomessa

Nuorukaiset saapuivat ve-
neessä Ison Pellingin laituril-

Fazer rakennuttaa kauran sivuvirtoja 
hyödyntävän biolämpölaitoksen Lahteen 

Ruusna ja Lepajõe pakenivat 
Neuvosto-Virosta olympiaveneellä
Poliisi sai ryöstäjistä vihjeen Lahdesta

jatuotteiden edelläkävijänä.
Fazer osallistuu aktiivisesti 

työhön ilmastonmuutosta 
vastaan ja panostaa kestä-
vämmän ruuantuotannon 
eteen. Yhtiö on sitoutunut 
vastuullisuustyössään nel-
jään päätavoitteeseen: 50 % 
vähemmän päästöjä, 50 % 
vähemmän ruokahävikkiä, 
100 % vastuullisesti hankit-
tua ja enemmän kasvipoh-
jaista vuoteen 2030 mennes-
sä. Päästöjen vähentäminen 
on suora keino vähentää 
ruuantuotannon ympäristö-
vaikutuksia ja uusiutuvalla 
energialla on tässä työssä 
merkittävä rooli. 

”Vastuullisuus on oleelli-
nen osa Fazerin strategiaa yh-
tiön uudistuessa moderniksi 
vastuulliseksi ruokayhtiöksi. 
Ruuan tuotanto- ja kulutusta-

voilla on merkittävä vaikutus 
ympäristöön, yhteiskuntaan 
ja hyvinvointiin. Me näemme 
ruuan ratkaisuna. Kuluttajat 
ovat meille ensisijaisen tär-
keässä asemassa, ja he odot-
tavat yrityksiltä aktiivisuutta 
vastuullisuudessa. Biolämpö-
laitos, joka tuottaa energiaa 
tuotantolaitostemme tarpei-
siin sivuvirtana syntyvästä 
viljapohjaisesta biomassasta, 
on kiertotaloutta parhaimmil-
laan.”, Fazer Mylly Suomen 
toimitusjohtaja Pekka Mä-
ki-Reinikka sanoo.

Uusi tapa tuottaa 
bioenergiaa tukee 
kiertotaloutta

Lahteen nouseva ksylitoli-
tehdas on maailman ainoa 
tuotantolaitos, jossa ksylito-

lia valmistetaan teollisessa 
mittakaavasta kauran kuoris-
ta ja jossa raaka-aine saadaan 
suoraan yrityksen omasta 
tuotannosta. Kauramyllyn 
sivutuotteesta uusimmalla 
teknologialla valmistettava 
ksylitoli on erinomainen 
esimerkki modernin kierto-
talouden innovaatiosta.

”Innovaatiot ja jatkuva 
kehitystyö ovat olennaisessa 
osassa vastuullisessa ruuan-
tuotannossa. Päästötavoit-
teemme tukee kiertotaloutta, 
kuten koko Lahden ksylitoli-
tehdas -hanke. Meille on tär-
keä saada erilaiset sivuvirrat 
hyötykäyttöön mahdollisim-
man korkealla jalostusasteel-
la.”, Mäki-Reinikka jatkaa.

Lämpölaitos rakennetaan 
uuden ksylitolitehtaan vie-
reen ja se tuottaa kaukoläm-

pöä ja teollisuushöyryä koko 
Fazer Lahden tarpeisiin. Tuo-
tetulla höyryllä voidaan myös 
jäähdyttää tehdasalueen kiin-
teistöjä. Lämpölaitoksen on 
määrä valmistua syksyllä 
2020 samaan aikaan kuin 
ksylitolitehdas käynnistyy. 

Lähienergiaa 
kauran kuorista 

Kesäkuussa Lahti valittiin 
Euroopan vihreäksi pää-
kaupungiksi vuodelle 2021. 
Lahti sai parhaimmat pisteet 
muun muassa ilmanlaadun, 
jätteiden käsittelyn ja ekoin-
novaatioiden osa-alueilla. 
Uusi ksylitolitehdas tuo Lah-
teen 30 uutta työpaikkaa ja 
tukee Lahden asemaa Suo-
men ja Euroopan johtavana 
ympäristökaupunkina.

le. Pakenijoiden matka jatkui 
monien vaiheiden jälkeen 
Ruotsiin. Siellä heille myön-
nettiin turvapaikkaoikeus ja 
ulkovirolaiset järjestivät ta-
pauksesta lehdistötilaisuuden 
Tukholman toimintakeskuk-
sessaan Eesti Majassa. 

Lepajõen kuvauksen mu-
kaan pakolaiset turhautuivat 
Ruotsissa. Ruusna ja Lepajõe 
saivat päähänsä tehdä ryös-
töretken Suomeen, jossa he 
ostivat pimeiltä markkinoilta 
konepistoolin ja pistoolin 
patruunoineen. Lepajõen 
mukaan myyjänä oli mies, 
joka asui metsän keskellä ja 
jolla oli kaikenlaisia aseita 
kotonaan. 

Keskiviikkona 17. huh-
tikuuta 1985, Ruusna ja 
Lepajõe menivät siisti pu-
keutuneina sisään Tillan-
derin jalokiviliikkeeseen 
Helsingissä. Ruusnalla oli 
konepistooli päällystakkinsa 
alla. Lepajõella oli pistooli 
taskussaan. Nuorukaiset te-
kivät nopea ryöstön ja saivat 
korusaaliin, jonka myyn-
tiarvo oli toista miljoonaa 
markkaa. Seuraavana aa-
muna ryöstely jatkui HOP:n 
pankkitoimipaikassa. Rahaa 
ryöstäjät saivat noin 150 000 
markkaa ja joukon sekkejä. 

Pitkät tuomiot

Varkailla oli lyhyet jäljet. 
Silminnäkijät osasivat ku-
vailla Ruusnan BMW-auton 
ja sen rekisterinumeron. Po-
liisi löysi auton pysäköitynä 
Helsingin Vallilan kaupun-
ginosasta. Sen takakontissa 
olivat aseet ja pankista ryös-
tetyt rahan. Autosta löytyi 
kaksi puhelinnumeroa, joista 
toinen oli Helsinkiin ja toinen 
Lahteen. Pian Ruusnan kuva 
esiteltiin jo television uutis-
lähetyksessä. Sekä Helsin-
gin että Lahden yhteyksien 
kautta poliisi sai selville 
ryöstäjien oleskelevan Hel-
singissä Caloniuksenkadun 
asunnossa. Poliisi teki ryn-
näkön asuntoon ja pidätti 
ryöstäjät.

Aleks Lepajõen paosta 
Neuvosto-Virosta ja Til-
landerin liikkeen ryöstöstä 
kirjoittama muistelmateos 
ilmestyi äskettäin Suomessa. 
Sen esittelytilaisuus pidettiin 
Helsingissä hotellissa, joka 
on entinen Katajanokan van-
kila. Siellä Ruusna ja Lepajõe 
istuivat tuomiotaan. Ruusna 
siirrettiin myöhemmin pyyn-
nöstään jatkamaan vankeut-
taan Ruotsissa. Kumpikin 
sai yli seitsemän vuoden 
tuomiot, joista istuivat noin 
puolet. Timanttikorut jäivät 

kätköönsä, josta ne varastet-
tiin Lepajõelta ja Ruusnalta.

Afganistanin sotaa pakoon

Nuorukaisilla oli Virosta pa-
koonsa hyvä syy. Heitä oli jo 
etsitty asepalvelukseen Neu-
vostoliiton armeijaan. Siellä 
uhkasi koulutuksen jälkeen 
lähettäminen Afganistanin 
sotaan, jossa Neuvostoliitto 
kävi taistelua sissejä vastaan. 

- Siihen aikaan Afganista-
nin sissit eivät ottaneet van-
keja, vaan surmasivat heidät 
heti, Lepajõe kertoi. 

Lepajõe asuu nykyisin 
kotimaassaan Virossa, jossa 
hän on toiminut tv-juontajana 
ja ravintoloitsijana. Lisäksi 
hän on työskennellyt sisus-
tussuunnittelijana Hollan-
nissa. Lepajõen on yhdeksän 
lasta. Hän asuu vaimonsa ja 
kolmen nuorimman lapsensa 
kanssa omalla maatilallaan. 
Aleks Lepajõe toimii koripal-
lovalmentajana. Raivo Ruus-
na on muuttanut nimensä ja 
asuu jossakin Espanjassa. 
Yksi heidän mukanaan paen-
neista asuu myös Virossa. 
Neljännestä Lepajõe ei ole 
kuullut enää mitään. 

Aleks Lepajõe: Pako län-
teen – Tillanderin jalokivi-
ryöstäjien tarina, Docendo 
2019.
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PORAKAIVOT
Lämpökaivot

Pumput ja tarvikkeet
Porakaivojen huollot

www.porakaivo.com
Puh. 040 5060 706

Päijät-Hämeen
PORAKAIVO OY

Hapanoluet ovat nimensä 
mukaisesti happamia oluita, 
joihin happamuus saadaan 
aikaan bakteerilisäyksellä tai 
hapanmaltailla.

- Meillä Kanavan Panimol-
la kaikki hapanoluet valmis-
tetaan lactobasillus-baktee-
rilla ja kattilahapatuksella, 
jossa vierteen annetaan ha-
pattua 2-3 vuorokautta ennen 
keittämistä. Näin syntyy 
happaman raikas pohjamaku, 
jota voidaan terävöittää mm. 
suolalla, yrteillä tai marjoilla, 
toimitusjohtaja Jukka Karlst-
edt kertoo.

Tällä hetkellä Kanavan 
panimon valikoimiin kuuluu 
kuusi hapanolutta.

- Enemmänkin tehtäisiin, 
mutta tämänhetkinen kapasi-
teetti ei anna mahdollisuutta 
lisätä valikoimaa, koska 
noiden kuuden kysyntä eri-
tyisesti nyt kesällä on koh-
tuullisen reipasta.

Yhteistyön kautta 
hapanoluisiin

Kanavan panimo päätyi 
ensimmäiseen hapanoluen 
valmistamiseen muutama 
vuosi sitten yhteistyön seu-
rauksena. 

- Istuin Bönthöö bönthöö 
-blogisti Teemu Lahtisen 
kanssa Lahden Teerenpelissä 
oluella ja pohdimme samalla 
mahdollisuutta yhteistyöolu-
een, jonka Kanavan Panimo 
voisi valmistaa. 

Karlstedt kertoo, että sil-
loin syntyi ajatus gosesta, 
vanhasta saksalaisesta olut-
tyylistä, joka oli hiljalleen 
nousemassa uuteen suosioon, 
pääasiassa amerikkalaisten 
panimoiden myötävaiku-
tuksella.

-  Olut sai huikean vastaan-
oton ja sen jälkeen olemme 
valmistaneet useita erilaisia 
hapanoluita, goseista erilai-
siin sour aleihin. 

- Toisella Teemun kanssa 
yhteistyössä tehdyllä gosella 

Kanavan panimo Jukka Karlstedt:

”Hapanoluilla voi hyvin päästä 
sisälle oluiden maailmaan”

Lehmonkärjen keittiömestari 
Jan Karlstedtin mielestä on 
hyvä kokeilla, joskus pe-
rinteisiä kotimaisia keittoja 
hieman eri twistillä. Fenkoli 
antaa esimerkiksi lohikeit-
toon pikantin elementin ja 
tekee keitosta herkullisen ko-
konaisuuden. Kokeile keit-
tiömestarin reseptiä esimer-
kiksi suurten perhejuhlien tai 
puutarhajuhlien yhteydessä.

Lohi-fenkolikeitto
Raaka-aineet 200 henkilölle

8kg sipuli
8kg fenkoli
30kpl valkosipulinkynsi
20L kuohukerma
1,5kg voi
20kg lohi
3kg kylmäsavulohi
8pnt tuore tilli
4L valkoviini
50 L vesi
1,8kg suola
sopivasti mustapippuria

Kaada kenttäkeittimen ve-
sivaippaan vesi ja tee tulet 

Raikas ja täyteläinen lohi-fenkolikeitto 
on hyvä vaihtoehto kesäjuhliin

LAMMIN
KIINTEISTÖKESKUS [A]

Mommilantie 6, 16900 Lammi, Y 1022488-4
040 530 7584 / 0400 482 225
henri.vilen@lamminkiinteistokeskus.fi
erkki.vilen@lamminkiinteistokeskus.fi

MYYTÄVÄNÄ

KT, Lammi, Evontie 8, 
1h+alkovi+kk+psh  33,5 m2.  
Näppärä yksiö lasitetulla par-
vekkeella. Parveke rauhalliselle 
sisäpihalle päin. Taloyhtiössä 
vesikeskuslämmitys. Ei lain ed. 
e-tod. Hp: 29.800 €. 

KT, Lammi, Linjatie 3, 3h+k+-
ruok.tila+vh+psh/wc+parveke 
78,0 m2. Rak. 1978. Tilava 
ja valoisa kolmio Lammin 
keskustassa isolla lasitetulla 
parvekkeella. Taloyhtiössä 
kaukolämpö. Ei lain ed. e-tod. 
Hp 49.000 €.

OKT, Lammi, Keksijäntie 6.
3mh+oh+k+vh+wc+khh+psh 
+s n.120,5/144,5 m2. Varasto/
tekn.tila n. 12,5 m2. Autokatos.  
Uusi vielä rakenteilla oleva 
omakotitalo, valmiusaste 
n. 65 %. Ulkopuoli lähes valmis 
ja sisällä väliseinät rakennettu. 
Vesikiertoinen lattialämmitys 
putkisto asennettu. Tontti 

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

RANTATONTTI, Padasjoki, 
Auttoinen
Kaksi määräalatonttia Moniva-
lonjärven rannalla. Määräalojen 
pinta-alat n. 5000 m2/tontti. 
Rantaviivaa n. 50 m.  Rak.oik. 
200 kem2. Määräalat saavat 
venevalkamaoikeuden Kauttis-
järvelle. Hp 29.000 €/kpl.

KESÄMÖKKI, Padasjoki, Kalatie 
Auttoinen
2mh+oh+k+vh+wc+psh 
+s+et+kuisti+parvi n.91,0/105,0 
m2. Ympärivuotiseen va-
paa-ajankäyttöön soveltuva 
hirsirakenteinen v. 1996 raken-
nettu mökki. Pihapiirissä lisäksi 
24 kelomökki m2 ja kesäkeittiö. 
Hieno kokonaisuus isolla 6235 
m2 tontilla. 
Hp 115.000 €.

Katso muutkin kohteet-
www.lamminkiinteistokes-
kus.fikenttäkeittimen tulipesään. 

Varaa 4 sylillistä halkoja. 
Paloittele valkosipuli, sipuli 
ja fenkoli. Freesaa ne voissa 
ja lisää valkoviini, mustapip-
puria ja kerma. Hauduta 3 
tuntia kunnes läpikuultavan 
pehmeitä. 
Lisää vesi, suola ja anna 

kuumentua kiehuvaksi. Lisää 
paloitellut perunat ja hau-
duttele kunnes kypsiä. Tässä 
vaiheessa voit antaa tulipesän 
hiipua. Lämpö laskee hieman 
keittimessä. ’
Lisää paloitellut kalat vasta, 
kun keitto ei enää kiehu. 
Kalat pysyvät maukkaan 

pehmeinä. 
Juuri ennen tarjoilua pilkottu 
tilli viimeistelee ja se antaa 
raikkaan  aromin keitolle. 
Kenttäkeitin on fi ilislaji par-
haimmillaan ja se antaa kivan 
twistin kesäiseen juhlaan. 
Varaa aikaa 4-5 tuntia keiton 
valmistukseen.

voitettiin myös vuoden 2018 
Suomen Paras Olut -kilpailun 
hapanolutsarja."

Marjoja hapanoluen sekaan

Happaman, suolaisen ja 
makean yhdistelmä toimii 
Suomen kesässä aivan mie-
lettömän hyvin.

- Meillä panimon terassilla 
lisätään, asiakkaan niin halu-
tessa, vadelmagoseen jäisiä 
vadelmia, jotka samalla toi-
mivat ikään kuin jääpaloina. 

Karlstedtin mukaan heidän 
jengi on tehnyt festareilla 
fl oatereita, jossa hapanoluen 
päälle lisätään annos sor-
bettia. 

- Marjat toimivat loistavas-
ti hapanoluen kanssa, vaikka 
vanhat puritaanit olutfriikit 

eivät siitä pidä.
Hapanolut sopii jokaiseen 

Suomen vuodenaikaan.
- Hapanolutmaailma on 

laaja ja jokaiseen vuodenai-
kaan löytyy oikea olut aina 
vahvemmista lambiceista 
kevyisiin goseihin."

Hapanolut kiinnostaa

- Tietoisuus hapanoluesta 
lisääntyy koko ajan. Se näkyy 
nyt erityisesti olutfestareilla, 
missä tullaan kysymään juuri 
tiettyä oluttyyliä tai makua. 

Vielä vuosi sitten kysyntä 
ei ollut näin voimakasta. 

- Toki myös niin sanottu-
jen isojen panimoiden ha-
panoluilla on oma osansa 
tietoisuuden lisäämi-sessä.

Helsingissä hapanoluet 

ovat tällä hetkellä erityisen 
suosittuja.

- Helsingissä on luonnol-
lisesti Suomen laajin ja kir-
javin asiakaskunta, joihin 
lukeutuu monenlaista olu-
enkuluttajaa. Silloin tietyn 
tyylin nousu näkyy siellä 
selkeimmin. 

Toinen syy on se, että 
hapanoluet ovat usein mata-
la-alkoholisia sekä kevyesti 
humaloituja ja siten ehkä 
helpommin lähestyttäviä 
esimerkiksi voimakkaasti 
humaloitujen oluiden sijaan. 

- Näyttää siltä, että oluiden 
kirjo laajenee entisestään ja 
erilaiset hapanoluet löytä-
vät kuluttajien keskuudessa 
oman vakiintuneen paik-
kansa.
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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

Niinan niksitNiinan niksit Niina Ojansivu
Kokki

Paistetut muikut
Simppeliä kesäruokaa parhaimmillaan.  Hellettä on luvattu ja jos on mahdollisuus, niin kaikki 
ruoka kannattaa nyt tehdä ulkona. Meillä ihanat uudet perunat kiehuvat sivukeittimellä ja muurikalla 
paistuvat tuoreet muikut rapsakoiksi. Tuolla markkinoilla ja festareilla myydään paljon muikkua ja aina kylkeen laitetaan 
valkosipulimajoneesia, jos et ole sitä vielä kokeillut niin kokeilepas, antaa hyvää uutta twistiä muikuille. Muutama vuosi 
sitten oltiin perheen kanssa kalamarkkinoilla ja siellä oli vanhempi muikunpaistaja, joka osasi silloin puhua ja myydä pienille 
pojille paistetut muikut, maanitteli maistamaan ja siitä lähtien muikut ovat meidän perheessä maistuneet.  Ihanaa kotimaista 
järvikalaa!!

Paistetut Muikut
n. ½ kg perattuja muikkuja
1 dl ruisjauhoja
1 tl suolaa
voita

Kierittele muikut jauho/suo-
laseoksessa, lisää kuumalle 
pannulle reilusti voita ja 
paista muikut molemmin 
puolin kullanruskeaksi. 
Tarjoa uusia perunoiden tai 
perunamuusin 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

Päitsä ja Sipukka 
kuvauksissa
Jälleen kerran Hollolan Hol-
lywoodissa tapahtuu. To-
si-TV:n dynaaminen duo 
Päitsä (Päivi Saarela) ja Si-
pukka (Sirpa Kaarti) nähdään 
Alfa-tv:ltä Heinäkuussa alka-
vassa H.E.T.K.I Saaristos-
sa-ohjelmassa.

Tällä kertaa kuvaukset 
tapahtuvat Päitsän pyörittä-
mässä Camping Messilässä, 
ja sen rannalle on saapunut 
tanssiopettaja Ansku Lehti-
nen ja jumppavahvistukseksi 
kikkamies Lassi Hurskai-
nen. Ansku luulee vetävänsä 
peruskeppijumppaa, mutta 

koska kyseessä on Päitsä ja 
Sipukka, voi olla varma, ettei 
keppijumpasta selvitä ilman 
miekkailua, möyrimistä ja 
muita kommelluksia.

Kuvaukset jatkuivat Sipu-
kan kosmetologi-studiolla, 
mistä Lassi ei päässyt läh-
temään ennen kuin jokainen 
karva oli kivuliaasti kiskaistu 
jaloista.

Tämän kaltaista tykitystä 
on luvassa, kun seuraa Hol-
lolan tehomummojen seik-
kailuja tulevassa H.E.T.K.I 
Saaristossa-ohjelmassa.

Lahtelaisravintoloissa voi 
nyt nauttia olutta ja parantaa 
samalla lahtelaisille rakkaan 
Vesijärven tilaa. Hartwall 
lahjoittaa jokaisesta kam-
panjaravintolassa nautitusta 
Lahden Erikois Summer Ale 
-tuopista petokaloja Vesijär-
ven putsaamiseen. Tavoit-
teena on istuttaa Vesijärveen 
lähivuosina tuhansittain jär-
vitaimenia ja kuhaa syömään 
järven kunnon kannalta haas-
tavia pikkukaloja pois.

Ei ole sattumaa, että Lah-
den nimi on Lahti, sijaitsee-
han kaupunki alueelle elintär-
keän Vesijärven lahdelmassa. 
Hartwallille puolestaan Lahti 
on koti ja vesien hyvinvointi 
kultaakin kalliimpaa. Siksi 
Hartwall on käynnistänyt 
yhdessä Vesijärvisäätiön ja 
alueen ravintoloiden kanssa 
kampanjan, jossa jokainen 
aikuinen lahtelainen voi kan-
taa kortensa kekoon järven 
kunnon parantamiseksi. Jo-
kaisesta kampanjassa mu-

kana olevasta ravintolasta 
ostetusta Petokala-oluttuo-
pista solahtaa Vesijärveen 
petokala pitämään huolen 
siitä, ettei järvessä jatkossa 
uiskentele liikaa pikkukaloja. 

Vesijärven ihme

Vesijärvi on lahtelaisille 
rakas virkistyspaikka ja Ve-
sijärven satama lahtelaisten 
olohuone. Vaikka järven 
virkistyskäyttöarvo on ny-
kyisin jo hyvä, muutama 
vuosikymmen sitten tilanne 
oli täysin toinen. 1970- ja 
80-luvulla Vesijärvi oli Suo-
men huonokuntoisin suuri 
järvi. Kunnostustöillä on 
kuitenkin tehty lähestulkoon 
ihmeitä ja näin onnistunutta 
järvikunnostuskohdetta saa 
maailmalta hakea, kehuu Päi-
jät-Hämeen Vesijärvisäätiön 
ohjelmajohtaja Heikki Mäki-
nen. Samalla hän muistuttaa, 
että tekemistä on edelleen, 
sillä järven eteläosan kunto 

on toistaiseksi ekologisen 
tilaluokituksen mukaan tyy-
dyttävä. Petokalojen istutuk-
sella on merkittävä rooli jär-
ven kunnon parantamisessa. 

”Järven kunnon kannalta 
eläinplanktonin määrä on 
erittäin tärkeä, sillä se pitää 
levät aisoissa. Pikkukalat 
kuitenkin syövät ravinnok-
seen eläinplanktonia, siksi 
on tärkeää, että järvessä on 
myös petoja syömässä pik-
kukaloja”, Mäkinen kertoo. 

Tavoitteena onkin istuttaa 
järveen lähivuosina tuhansia 
petokaloja, kuten järvitaime-
nia, kuhaa ja ankeriasta ja 
Hartwallin kampanja tukee 
tavoitetta omalta osaltaan.

”Nyt käynnistyvä Petoka-
la-kampanja on luonnollinen 
jatkumo Hartwallin tuelle 
Vesijärven kunnostuksessa, 
ja on hienoa saada tärkeään 
kampanjaan mukaan pai-
kallisia ravintoloita. Meille 
Harwallilla vesi on sydämen 
asia, sillä ilman raikasta 

ja puhdasta vettä ei synny 
virkistäviä kivennäisvesiä, 
legendaarisia limonadeja tai 
maukkaita oluita”, Hartwal-
lin tuotanto- ja toimitusket-
jujohtaja Tomi Korte sanoo.

Petokala-oluena on tänä 
kesänä Lahden Erikois Sum-
mer Ale, jota nauttimalla voi 
osallistua kunnostukseen. 
Mukana Petokala-kampan-
jassa ovat Lahden torilla 
oleva terassi Aitio, keskustan 
ravintola Cheri sekä satamas-
sa sijaitseva Arlan terassi. 

”Meidän kannalta on ää-
rimmäisen hieno asia, että 
Hartwall on mukana Vesijär-
ven tukijana. Meille molem-
mille vesi on erittäin tärkeää, 
joten yhteistyö sujuu taatusti 
erinomaisesti”, Vesijärvisää-
tiön Mäkinen kiittelee. 

Lue lisää kampanjasta Har-
twallin nettisivuilta osoittees-
ta www.hartwall.fi /petokala.

Hartwall tukee Vesijärven puhdistustöitä – 
lahjoittaa järveen petokaloja lahtelaisten 
ravintoloiden kanssa toteutettavalla kampanjalla

Laaksokadun ja Karjalanka-
dun liittymä suljetaan käyn-
nissä olevan katu-urakan 
yhteydessä pysyvästi. Jär-
jestelyn muutostyöt tehdään 
torstai-iltana 25.7.

Muutostöiden jälkeen kes-
kustasta Kouvolan suuntaan 
ajettaessa Karjalankadun oi-
keanpuoleinen kaista kääntyy 
Iso-Paavolankadulle ja kes-

kimmäistä ja vasenta kaistaa 
pääsee suoraan Kouvolan 
suuntaan. Kääntyminen Kar-
jalankadulta Laaksokadulle 
ei ole enää mahdollista.

Tavoitteena on rauhoittaa 
Paavola läpiajoliikenteeltä. 
Ratkaisu on asukkaiden toi-
veen mukainen ja tarkoitettu 
lisäämään Paavolan kampuk-
sen liikenneturvallisuutta.

Laaksokadun ja 
Karjalankadun liittymä 
suljetaan pysyvästi

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!

Verhoomo Jyrki Nurmisto
0500 530 043

Julkitila-, ravintola-, koti-, mökki-, ja veneverhoilut.
Kalusteiden korjaukset ja pintakäsittelyt.

Puistolantie 2, Heinola - jyrki.nurmisto@verhoomo.com
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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

raimo.jokinen@jns-mediajakelut.com

Lahden Seudun Uutiset

Jakelutyötä tarjolla Hollolan 
kuntakeskuksessa

SOITA 0400-816 340

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

Tarjous voimassa 
asennuksesta elokuun 2019 

loppuun asti.
12 €TEHOPESU

Tervetuloa pesettämään uudella autonpesukoneellamme
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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

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

 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

050 0862 423

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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.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

MEILTÄ MYÖS
IKKUNAT

Ulkoseinien huoltomaalauksesta
Ulkoverhous remontista, myös lisäeristettynä
Pihla ikkunan vaihtoremontista

JULKISIVUREMONTITJULKISIVUREMONTIT

050 575 0770, myynti@julkisivucenter.fi

PYYDÄ TARJOUS

 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


