
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

Lahden Seudun Uutiset N:o 17/2019

Viikko 36

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

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

• Ajovalojen myllytykset
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•
•

•
 

•

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

ltautokorjaamo@gmail.comwww.ltautokorjaamo.fi 

Jätevesijärjestelmät
kuntoon 31.10. 2019 mennessä

Kaivopuhdistamo
                  -jätevesi-
puhdistamo on uusi
jätevesijärjestelmän
saneeraukseen kehitetty
puhdistamolaitteisto,
joka voidaan asentaa
olemassa oleviin kaivoihin.

 Helppo  edullinen
 ilman kaivuutöitä

www.yip.fi

TUTUSTU!
Jätevesien pienpuhdistamo

040 5895 123, info@yip.fi

                           
hd

Pesula Lahti

SOL Pesula Lahti
Vesijärvenkatu 22
p. 040 779 7256 www.sol.fi

Me pesemme:
Arki- ja juhlavaatteet
Kodintekstiilit, matot, liinavaatteet

 
Yritysten työvaatteet ja tekstiilit
Yritysnoutopalvelu 

     Pyydä tarjous: sanna.lavonen@sol.fi

VAATTEET JA 
KODINTEKSTIILIT 

PUHTAAKSI NOPEASTI 
JA VAIVATTA 

SOL PESULASTA!
Piipahda pesulaan ja kysy lisää!

Saneerauspuhdistamo

Faunatar Lahti
Launeen Prisma 2. krs
Puh. 040-1630 630
Ark. 10-20, la 10-18
www.faunatar.fi

AAkvario-
harrastajalle!

Akvario-
harrastajalle!

Akvaariot ja akvaariopaketit
Akvaariokalat ja -kasvit
Kaikki tarvikkeet ja ruoat
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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
 
Kustantaja: J.N.S. Company Oy, 
Y-tunnus: 0665979-7 

Painopaikka: Lehtisepät Oy
Painos: 25 000 kpl

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

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

Hollolan kunnassa on käynnissä strategisen yleiskaa-
van päivitys, jonka yhtenä teemana on koko kuntaa 
koskevan viherverkoston määrittely.
Tervetuloa asukasiltaan, jossa esitellään tähän 
mennessä tehtyä aineistoa ja jota asukkaat pääsevät 
kommentoimaan omien näkemystensä ja käyttökoke-
muksiensa pohjalta. Virkistysyhteyksien selvittämisessä 
on tärkeä tunnistaa erilaiset käyttäjäryhmät ja suunni-
tella reitistö käyttäjälähtöisesti.  
Tilaisuudessa kerätään asukkaiden kehitysideoita ja yh-
teyksiin liittyviä tarpeita kunnan kaavoituksen ja muun 
maankäytön jatkosuunnittelun tueksi. 
Tilaisuudessa mukana asiantuntija Ramboll Oy:stä. 
Aika: Torstai 12.9.2019 klo 17.00 – 19.00. Kahvitarjoilu 
klo 16.30 alkaen
Paikka: Hollolan kunnanvirasto, Hollola-Sali, Virastotie 3, 
15870 Hollola
Lisätietoja: 
Kaavoitusarkkitehti Katariina Tuloisela,  

Kutsu asukasiltaan to 12.9.2019 
Ekologinen verkosto ja  
virkistysyhteydet Hollolassa

Nyrkkeilyn erikoisseura
Vuodesta 1968
LAHDEN LAAKI r.y.n NYRKKEILYHARJOITUKSET

http://lahdenlaaki.sporttisaitti.com

Kilpa- ja harrastenyrkkeily (12-16-vuotiaat pojat ja tytöt)
maanantai, keskiviikko ja perjantai klo 18.00,
tiedustelut 044 551 7446.
Kuntonyrkkeily maanantaisin ja
keskiviikkoisin klo 19.30-20.30,
tiedustelut 040 545 0823.
Tule harrastamaan. kuntoilemaan tai
kilpailemaan! Ilmainen tutustuminen!
Paikka: Mustakallion tunnelin liikuntatila

Valtari työmaa päätti järjes-
tää Bussikiertoajelun 31.8. 
Niinpä minäkin suunnistin 
Apilatie 7:n pihaa kohti, ajat-
telin mennä ajelulle koska 
kyseessähän oli 40 minuutin 
kiertoajelu. Kun aloin lähes-
tyä hiukan ennen kymmentä 
apilakatua osoittautuivat 
kaikki ennakkoluuloni vää-
riksi. 

Olin ajatellut astuvani 
bussiin siitä vaan, mutta ei 
onnistunut, eikä pidä paik-
kaansa väite etteivät suo-
malaiset välitä ympärillään 
tapahtuvista asioista. Poruk-
kaa oli pilvinpimein, eli asia 
kiinnosti ihmisiä enemmän 
kuin muoviämpäreiden jako 
marketeissa. Pikkubussit oli-
vat jonossa ja ihmisiä lappoi 
sisään, mutta jonon loppupää 
siirtyi koko ajan kauem-
maksi lähtöpysäkiltä.Mitä 
kummaa? Ei edes kahvin ja 
pullan tarjoilu kiinnostanut 
ihmisiä, teltan edessä ei ollut 
ketään.Ehkä kahvit maistui-
vat sitten kun oli nähty ensin 
tämä kummajainen, joka on 
asukkaille ilmoittanut räjäy-
tysäänillään jo jonkun aikaa 
itsestään.Tämä ajokierros 
esitteli lähinnä Lahden ete-
läisen osan. 

Näkemättä jäi ohitustien 
Porvoonjoen massiiviset 
siltatyömaat Alaokeroisis-
tentiellä. Siellähän on pari-
metriä leveä oja, jonka yli 
kulkee monikaistainen silta, 
joka on useamman sataa 
metriä pitkä. Että kyllä Por-
voonjolle jäi tulvavaraa aika 
reipaasti. Palataan esittely-
kierrokseen. Lähtö tapahtui 
Apilakatu 7:n pihasta, josta  
jatkettiin Liipolantunneliin, 

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie
Pikkubussit ajoivat yleisökyytejä tunnin yli ilmoitetun ajan.

jonka jälkeen kujalan erita-
soliitymä vaikutti kuin olisi 
tullut USA:han, oli tosi mah-
tava risteys. Sitten Nikkilän 
kautta Launeen koululle. Ei 
sielläkään maan käyttöä ole 
säästelty ja sama mittava 
rakennusprojekti jatkuu sii-
hen asti, että ollaan jo taas 
takaisin Apilakadulla. 

No mitä jäi mieleen, että 
paljonkohan tämä tulee mak-
samaan, sehän me tiedetään, 
että mehän se maksetaan, 
tavalla tai toisella. Sitten se 
toinen puoli, että mitähän 
tämä tuottaa Matti Meikä-
läiselle tai kunnalle? Lop-
putulos kyllä on komea, ei 
olla köyhiä eikä kipeitä vielä.

Raimo Jokinen, 
kuvat ja teksti.

Olipas melkoinen yleisömenestys.

Siltatyömaa Porvoonjoen yli.
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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

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.

Aikuisten nypläyskurssi ti 17.9. klo 17-20, 
Pitsitupa 11 kertaa

Lasten nypläyskurssi ke 18.9. klo 16-18 
Pitsitupa 11 kertaa

Viikonloppukurssi la-su 5.-6.10.2019

Tyynykylä syyskuusta alkaen 6 kertaa 
joka toinen viikko

Pitsitupa, Orimattila, Pakaantie 1
Katso lisätietoja www.heinamaanpitsi.fi

Heinämaan Pitsinkutojat ry.

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

Liikenne ja viestintäministeri 
Sanna Marin antoi lausun-
non joka olisi ollut helppo 
niellä Vapunaattona pie-
nessä hiprakassa, ja heitellä 
hattua ilmaan, että nyt alkoi 
helpot päivät kun töitäkään 
ei tarvitse tehdä enää kuin 
harrastuspohjalla. Kaksikym-
mentäneljä tuntia viikossa, 
eli kuusi tuntia päivässä ja 
neljä päivää viikossa. Enti-
seen vähennystä siis melkein 
puolella. 

Toisaalta on heitetty il-
maan, että työaikaa olisi 
lisättävä, että yhteiskunnan 

rattaat pyörisivät ja kaikki 
pystyttäisiin ruokkimaan. 
Kuka maksaisi tämän sir-
kuksen, mitä ministeri Sanna 
Marin ehdottaa. Pakkaan jää 
aika vähän arpoja. Tuskin 
työnantajan resursseissa olisi 
intoa maksaa samoja palk-
koja puolella työpanoksella. 
Tai sitten jää jäljelle, että yh-
teiskunta korvaa menetetyn 
työajan korvauksen. 

Vaihtoehto sekin, että lo-
putkin yritykset siirtyvät ns. 
halpatyövoiman käyttöön 
ulkomaille,  josta meillä on 
kokemusta vaikka muille 

jakaa. On aika ristiriitaista 
ajatella, että kun työnantajat 
haluavat pitää kiinni kiky 
(kilpailukyky) sopimuksesta 
vedoten esim. pohjoismai-
seen vertailuun. Tehyssä 
ollaan taas sitämieltä.Että 
nyt riittää! 

Onkohan ministeri Ma-
rinilla ollut liian paljon 
kallispalkkaisia avustajia? 
Sanonta "Mitä useampi kok-
ki, sitä huonompi soppa" 
pätenee tässäkin tapauksessa. 
Olisin aiheesta poiketen sitä 
mieltä avustajien suhteen, 
että ei se määrä vaan laatu.

Jos tämä ministerin mielipide 
toteutuisi, haluaisin kuulla 
miten hän on suunnitellut, no 
joo ei varmaankaan miten-
kään, nuorten oman asunnon 
hankinnan toteutuvan tai 
miten käytetään lisääntynyt 
vapaa-aika, kun tulot ovat 
tippuneet menetetyn työajan 
myötä. 

Olen sen verran vanhan lii-
ton mies, etteivät ministerin 
ajatukset minuun uponneet. 
Mikäs se ministerin palkka 
oikein olikaan ?    

Raimo Jokinen

Ministerin "Vappupuhe" hiukan myöhässä

Elokuu on puhelimia huolta-
ville yrityksille ruuhka-aikaa. 
Syyt ovat yksinkertaiset: kesä 
ja koulun alkaminen. Tilasto-
keskuksen mukaan vuonna 
2018 peruskouluissa oli 560 
500 oppilasta ja monen kou-
lulaisen puhelin kaipaa kesän 
jäljiltä huoltoa.

Loppukesä on puhelin-
vahinkojen osalta vuoden 
vilkkainta aikaa. Kännyköi-
den huoltoihin erikoistu-
neessa Fonumissa puhelimia 
on korjattu koulujen alkua 
varten tavallista kuukautta 
enemmän. Myös puhelimia 
suojaavia tarvikkeita on myy-
ty poikkeuksellisen paljon.

– Korjausmäärien osalta 
heinä-elokuun vaihde on 
meille kiireisintä aikaa. Vaik-
ka näyttö rikkoutuu esimer-
kiksi kesän aikana, niin puhe-
linta pystyy usein käyttämään 
siitä huolimatta. Sitten puhe-
limen korjaaminen hoidetaan 
lomien päättyessä kuntoon, 
jotta ei tarvitse vaivata enää 
asialla arkeen palatessa, ker-
too Saku Anttila Fonumista.

LähiTapiolan mukaan pu-

helinvahinkoihin liittyvät 
asiakasmäärät olivat hei-
näkuussa yli 1,5-kertaiset 
kevätkuukausiin verrattuna.

– Koululaisilla tuntuu 
olevan puhelimissa hieman 
aikuisia paremmin suojakuo-
ria ja panssarilaseja, jotka 
pelastavat useammilta rik-
koutumisvahingoilta, sanoo 
Jani Kaseva LähiTapiolan 
korvauspalveluista.

Näytönvaihdolla 
suuri vaikutus

Kesällä puhelimet kokevat 
enemmän kosteusvaurioi-
ta kuin talviaikaan, mutta 
yleisesti ottaen puhelimen 
kuntoon liittyvät ongelmat 
ovat hyvin samanlaisia ym-
pärivuoden. Yleisimpiä ovat 
puhelinten näyttöön, run-
koon tai akkuun kohdistuvat 
rikkoutumisvahingot ja var-
kausvahingot.

– Lomalla ihmiset ovat 
eläväisempiä, joten mukana 
olevalle omaisuudelle sat-
tuu huomattavasti enemmän 
vahinkoja. Lämpimät kelit 

kannustavat myös oleile-
maan veden lähellä, joten 
kastumisvahingot ja veden-
pohjaan päätyneet puhelimet 
työllistävät jonkin verran, 
LähiTapiolan Kaseva kertoo.

Korjaaminen usein kan-
nattaa, sillä vaurio voi olla 
pahemman näköinen kuin 
mitä se todellisuudessa on.

– Vaikka monesti ei ku-
vittelisi, niin useimmiten 
puhelimesta tulee näytön 
vaihdon jälkeen ulkoisesti 
lähes uudenveroinen, vaikka 
vauriot ja kolhut saattavat 
näyttää joskus pahaltakin, 
Anttila muistuttaa.

Puhelin suoraa huoltoon

LähiTapiolan laaja koti-
vakuutus korvaa äkillisiä 
rikkoutumisvahinkoja, esi-
merkiksi puhelimen näytön 
rikkoutumisen. Uudehko ja 
arvokas mobiililaite kan-
nattaa useimmiten korjata, 
koska esimerkiksi puhelimen 
näytön vaihto maksaa keski-
määrin 200 euroa.
Toimi näin, jos puhelimesi 

rikkoutuu:
1. Vie laite huoltoliikkee-
seen. Suosittelemme huol-
toliikekumppaniamme 
Fonumia. LähiTapiolan asi-
akkaana sinun ei tarvitse 
tehdä vahinkoilmoitusta, 
vaan voit viedä laitteen suo-
raan korjattavaksi Fonumin 
liikkeeseen. Fonum korjaa 
yleisimmät älypuhelinmallit 
jopa alle tunnissa ja antaa 
korjaustyölleen elinikäisen 
takuun. Tarvitset mukaasi 
henkilöllisyystodistuksen 
ja verkkopankkitunnukset 
vakuutuksen todentamiseen.
2. Fonumin henkilökunta te-
kee laitteesta korjausarvion ja 
käy läpi korvausvaihtoehdot.
3. Jos korjauskulut tai puhe-
limen arvo vahinkohetkellä 
ylittää vakuutuksesi omavas-
tuun ja asioit muussa huol-
toliikkeessä kuin Fonumilla, 
tee vahinkoilmoitus. Mikäli 
olet jo korjauttanut laitteesi, 
voit siirtyä suoraan ilmoitta-
man vahingosta.

Elokuun alku ruuhkauttaa puhelinhuollot – 
vahinkomäärä pomppasi rajusti heinäkuussa

Lasse Koskinen

TEATTERI. Lahden kau-
punginteatterin syksyn mu-
sikaali on elokuvasta tuttu 
Nunnia ja konnia. Tarinan 
juonen mukaan sivullinen 
reipas nainen, laulajattaren 
urasta haaveileva Deloris van 
Cartier, joutuu rikoksen to-
distajaksi. Hänet sijoitetaan 
todistajan suojeluohjelman 
puitteissa kätköön naisluos-
tariin. 

Nunnaluostarin verk-
kainen elämä on tietenkin 
vauhdikkaalle laulajalle liian 
puisevaa. Kaiken lisäksi 
luostarin kuoro on niin kes-
kentekoinen laulutaidoiltaan, 
että kirkkokansakin alkaa 
tympääntyä kuoron esityk-
siin. Deloris tarttuu toimeen, 
ja ryhtyy aikansa kuluksi 
valmentamaan ja johtamaan 
kuoroa omalla tavallaan. 
Kuoron esiintymiseen tulee 
uutta vauhtia, mutta samalla 
todistajan vaientamista suun-
nittelevat gangsterit alkavat 
päästä Delorisin jäljille. 

- Näytelmä sijoittuu vuo-
sien 1977-1978 vaihteeseen, 

Yökerholaulajattaret haaveilevat tähteydestä, mutta yksi heistä joutuu nunnien ja konnien 
keskelle.

Nunnia ja konnia nähdään 
Lahden kaupunginteatterissa
Musiikkinäytelmässä tarjotaan vauhdikasta menoa luostarissa

jolloin dickomusiikki ja soul 
olivat esillä. Nunnakuoro 
saa uutta vauhtia, mutta sen 
saama julkisuus tuo myös 
ongelmia tullessaan, valottaa 
näytelmän ohjannut teatterin-
johtaja Ilkka Laasonen. 

Deloris van Cartierin
roolia esittää vierailevana 
näyttelijänä Ushma Karna-
ni. Hän sanoo musikaalista 
tulleen iloisen ja vauhdik-

kaan. Ryhmätyö teatterissa 
on sujunut hyvin. Vahvan 
musiikillisen pohjan antaa 
näytelmässä esiintyvä Lah-
den Gospel-kuoro. Se vuo-
rottelee näytelmäesityksessä 
kahdessa kokoonpanossa. 

Esittelyn pohjalta nähtynä 
Nunnia ja konnia on vauhdi-
kas, musiikkitäyteinen aikan-
sa kuvaus, josta ei huumoria 
eikä vauhdikkaita tilanteita 

puutu. Musiikin sovituksesta 
ja orkesterin johtamises-
ta vastaa Antti Vauramo. 
Kimaltavaa pukuloistoa ja 
ajan leveitä lahkeita on luo-
nut pukusuunnittelija Sari 
Suominen. Lahden kaupun-
ginteatterin esitys kestää 
taukoineen kaksi tuntia ja 45 
minuuttia. 
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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!

Katso tarkemmin  
www.porakaivohuolto.net   
p. 050-3680001, 0400-313819

* Puhdistukset ja huollot 
* Porakaivopumppujen  
   myynti

TIESITKÖ, ETTÄ PORAKAIVO PITÄISI 
PUHDISTAA  5-10 VUODEN VÄLEIN?

Hyödynnä kotitalous- 
vähennys, jopa lähes  

puolet pois kustannuksista!

Nopeammin näin talvi-
aikaan, varaa!

Nopeammin näin 
kesäaikaan, varaa!

     

        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 

www.nordicsale.fi

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

2500 kpl
uusia eri mittaisia
IKKUNOITA
ja OVIA edullis

esti 

ja heti

4000 kpl

Omenoita, omenamehua 
ja tuoremehuasema
Jaakkola omenatila

Kamppilantie 70

17410 Viitaila

puh. 040 5594027
www.jaakkolanomenatila.fi

MEILTÄ MYÖS SÄHKÖAVUSTEISET PYÖRÄT!

TARVITTAESSA NOUTOPALVELU

TULE MUKAAN
MUKAVAN

HARRASTUKSEN PARIIN!

Lisätietoja saat 
nettisivuiltamme

Hollolan talousmuseoalueel-
la vietettiin 31.8. suurta Sa-
donkorjuu ja Perinnejuhlaa 
kesäisessä ja aurinkoisessa 
säässä. Mukana oli perinne-
töitä ja niiden tekijöitä, oli 
mopoja, traktoreita, ja myyn-
tikojuja laidasta laitaan. 

Tervahauta sytytettiin klo 
16.00, josta n. vuorokauden 
kuluttua saatiin aitoa ter-
vaa. Tervahaudasta oli jo 
aikaisemmin seikkaperäinen 
kirjoitus, joten ei toisteta 
itseämme. Jalalla poljettava 
puusorvi herätti mielenkiin-
toa työnäytöksineen. 

Asiantuntijoita löytyi Mes-
tari Riku Pasasen lisäksi 
yleisön joukosta ja virkeä 
keskustelua riitti. Punamulta 
maalin valmistukseen löytyi 
loppujen lopuksi monta re-
septiä, joka kylällä oli oma 
lisänsä maaliin ja pientä 
poikkeamaa perusaineiden 
lisäksi. 

Sadonkorjuu ja Perinnejuhlat Hollolassa

Riku Pasanen työn ääressä. Jalka käyttöinen poljettava sorvi.

Syyskuussa Lahteen avataan 
nuorille päihdekuntoutujille 
suunnattu kohtaamispaikka. 
Toiminnan tarkoituksena 
on tukea nuoria päihdekun-
toutujia rakentamaan uutta 
päihteetöntä elämäntapaa ja 
tulevaisuuttaan sekä ehkäistä 
retkahdusten ja tätä kautta 

uusien kalliiden hoitokustan-
nusten syntyä.  

Homebase-nimeä kantavan 
paikan toiminta perustuu 
yhteisöllisyyteen, vertais-
tukeen sekä ammatilliseen 
ohjaukseen. 

Homebasen toiminta pai-
nottuu nuorten kuntoutujien 

vapaa-ajan arjenhallinnan 
ja osallisuuden tukemiseen. 
Matalan kynnyksen kohtaa-
mispaikalle voi tulla ennalta 
ilmoittautumatta ja se on 
kävijälleen maksutonta.  

Toiminta käynnistyy kuu-
den lahtelaisen nuoren aloit-
teesta ja siitä huolesta, että 

Lahdessa ei ole riittävää ma-
talan kynnyksen tukea kun-
toutumisen alkuvaiheeseen. 

Homebase on uudenlaista 
kokeilevaa toimintaa osal-
lisuuden ja hyvinvoinnin 
edistämiseksi. Aluksi vuoden 
loppuun jatkuvan kokeilun 
mahdollistavat Lahden kau-

pungin osallisuus ja hyvin-
vointipalvelut yhteistyössä 
nuorisopalveluiden kanssa.  

Homebasen toiminta nuo-
rille päihdekuntoutujille 
käynnistyy 2. päivä syyskuu-
ta Aleksanterinkatu 29:ssä.

Lahteen avautuu nuorten päihdekuntoutujien kohtaamispaikka

Isännät katselevat vanhoja koneita ja juttua riittää.

Yleisö osoitti suurta mie-
lenkiintoa ja vahvaa asian-
tuntemusta perinteisiin.

Raimo Jokinen

Frans Fellman ottaa tuntumaa Zetoriin.
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KEITTIÖASIANTUNTIJASI
ITÄ-HÄMEEN ALUEELLA

GSM 040 541 1070
www.jussi-melkko.com

   JUSSI MELKKOSOITA
HETI!

ILMAINEN
SUUNNITTELUPALVELU!!!

MUISTA
KOTITALOUSVÄHENNYS

liukuovien aatelia

www.stirpe.com

 

 
Mitä mahtaa sähkö maksaa vuonna 2020? 

-Lämpöpumput 
-Aurinkopaneelit 

-Sähköasennukset 

  puh. 040-5816664    toimisto@sysmansahkopalvelu.net 
www.sysmansahkopalvelu.net 

Monella mökillä vietetään tu-
levana viikonloppuna huvila-
kauden päättäjäisiä. Lomien 
loppu hiljentää syyskuussa 
suomalaiset mökkirannat. 
Tyhjentyvät vapaa-ajan asun-
not kiinnostavat ammattimai-
sia murtoliigoja. 

Varkaita houkuttelevat 
mökkien syrjäinen sijainti 
ja murtautumisen helppous. 

”Vaikka kesämökkien pin-
ta-alat ja varustelutaso ovat 
kasvaneet viime vuosina, on 
niiden murtosuoja monesti 
heikko”, kertoo kodinturvan 
asiantuntija Markku Ryynä-
nen Abloy Oy:stä. 

Mökkimurtojen selvittä-
minen on hankalaa, sillä 
omistajat havaitsevat varkai-
den talvisen vierailun usein 
vasta keväällä saapuessaan 
mökille ensimmäistä kertaa. 
Kun rikoksen tekohetkestä 
on kulunut paljon aikaa, on 
syyllisten jäljille vaikeampi 
päästä, ja varastettu omaisuus 

on todennäköisesti myyty jo 
eteenpäin. 

Näiden vinkkien avulla
voit turvata oman
loma-asuntosi 
murtoyrityksiltä: 
1. Vie arvoesineet kaupun-
kiin. Varkaat etsivät mökeiltä 
esimerkiksi elektroniikkaa, 
arvoastioita, alkoholia ja 
aseita. Myös veneiden pe-
rämoottorit ovat haluttua 
tavaraa. Jos joudut jättämään 
arvoesineitä mökille, valo-
kuvaa ne ja ota sarjanumerot 
talteen. Näistä tiedoista on 
apua mahdollisen varkauden 
selvittämisessä. Pienesineet 
on hyvä sijoittaa turvakaap-
piin. 
2. Jätä verhot auki. Näin var-
kaat näkevät, ettei mökissä 
ole mitään anastettavaa. 
3. Laita ovet lukkoon. Var-
mista, että mökkisi lukko on 
nykyaikainen takalukittava 
lukko. Älylukko on kätevä 

vaihtoehto, jos mökkiä käyt-
tää useampi perheenjäsen 
tai siellä vierailee vaihtuvia 
vuokralaisia. Avaimia ei 
tarvitse teettää lainkaan, ja 
omistaja voi tarkistaa suo-
raan puhelimestaan, että ovi 
on varmasti lukossa. Jotkin 
älylukot hälyttävät murto-
yrityksistä paikan päällä 
ja lähettävät tiedon myös 
omistajan matkapuhelimeen. 
4. Lukitse lähtiessäsi huolel-
lisesti myös ulkorakennuk-
set. Älä missään tilanteessa 
piilota edes ulkorakennusten 
avaimia kynnysmaton alle 
tai muualle tontille, vaan vie 
kaikki avaimet kaupunkiin. 
5. Älä jätä varkaille murtau-
tumista helpottavia välineitä. 
Siivoa harjat, haravat, kirveet 
ja muut kättä pidemmät työ-
kalut lukkojen taakse. 
6. Seuraa mökin tilannetta 
myös talvella. Voit esimer-
kiksi pyytää mökkinaapu-
ria tai paikallisia asukkaita 

tarkistamaan, että paikan 
päällä on kaikki kunnossa. 
Myös mökin etävalvontaan 
on nykyisin tarjolla edullisia 
laitteita: wifi -valvontakame-
ran avulla mökkiä voi seurata 
helposti oman puhelimen 
välityksellä, ja liiketunnisti-
met hälyttävät, mikäli liikettä 
havaitaan. Kameravalvon-
nasta ja murtohälyttimistä 
kannattaa tiedottaa näkyvästi 
tarroilla ja kilvillä. 
7. Liiketunnistimilla ja etä-
ohjauksella syttyvät valot 
suojaavat koko tonttia. Valo 
on erityisesti pimeinä syysil-
toina tehokas voronpelotin. 
Ulkotiloissa tai sisällä mö-
kissä syttyvät valot antavat 
asuttua vaikutelmaa. 

Vinkit antoi kodinturvan 
asiantuntija ja Abloy Oy:n 
Yale Smart Living -tuote-
ryhmän päällikkö Markku 
Ryynänen. 

Syksyllä hiljenevät mökit houkuttelevat 
varkaita – näin suojaat omasi murroilta 

Kansalaisareena ry ja Kirk-
kopalvelut ry tiivistävät 
yhteistyötään tukeakseen 
paremmin ja monipuoliem-
min vapaaehtoistoimintaa 
Suomessa. Yhteistyökump-
panit ovat sopineet, että ne 
yhdessä kehittävät vapaaeh-
toisia ja vapaaehtoistehtäviä 
välittävää Vapaaehtoistyö.
fi -palvelua. Palvelun avulla 
ihmisille tarjotaan mahdol-
lisuuksia avun tarjoamiseen 
ja avun saamiseen. Kun jär-
jestöjen osaamista, voima-
varoja ja yhteistyöverkos-
toja yhdistetään, pystytään 
tehokkaammin kehittämään 
vapaaehtoistoimintaa.

Järjestöt, kunnat ja seu-
rakunnat ovat osoittaneet 
suurta kiinnostusta Vapaaeh-
toistyö.fi -palvelua kohtaan. 
Tällä hetkellä palvelu on 

käytössä 57 paikkakunnalla, 
ja siihen on liittynyt lähes 28 
000 vapaaehtoista.

”Olemme yrittäneet vas-
tata vapaaehtoistoiminnan 
kasvaviin tarpeisiin, mutta 
kysyntä on ollut suurempaa 
kuin mihin voimavaramme 
yksin riittävät. Kansalaisa-
reenan kanssa tehtävän yh-
teistyön ansiosta pystymme 
nyt keskittymään enemmän 
omien jäsenjärjestöjen ja 
seurakuntien sekä niissä toi-
mivien vapaaehtoisten palve-
lemiseen, Kirkkopalvelujen 
keräysjohtaja Tapio Pajunen 
sanoo.

”Olemme erittäin iloisia 
siitä, että vapaaehtoistoimin-
taan liittyvälle palvelulle on 
kysyntää ja yhteistyötarpeita 
on tunnistettu myös oman jä-
senkuntamme ulkopuolella.”

Jatkossa Kansalaisaree-
na tarjoaa Vapaaehtoistyö.
fi -palvelua ja siihen liittyvää 
tukea omien jäsenjärjestö-
jensä ja laajemmin kaik-
kien toimijoiden käyttöön. 
Kansalaisareena vastaa tällä 
hetkellä myös vapaaehtois-
toiminnan välityspalvelu 
Hiiop100.fi:n ylläpidosta. 
Yhteistyön tavoitteena on 
pidemmällä tähtäimellä luo-
da yksi yhteinen ja merkit-
tävä vapaaehtoistoiminnan 
verkkoalusta, jossa yhdis-
tyvät molempien nykyisten 
palveluiden parhaat puolet. 
”42 % suomalaisista kertoo 
tehneensä vapaaehtoistyö-
tä viimeisen neljän viikon 
aikana. Vapaaehtoistyötä 
tehdään yhä enemmän jär-
jestöjen ulkopuolella ja vain 
pieni osa vapaaehtoisteh-

tävistä löytyy tällä hetkellä 
verkosta. Verkkoalustojen 
myötä vapaaehtoistoiminta 
on aiempaa helpommin ja 
entistä useamman tavoitet-
tavissa, Kansalaisareenan 
toiminnanjohtaja Leo Stra-
nius kommentoi. Alun perin 
seurakuntien ja kirkollisten 
järjestöjen vapaaehtoistoi-
mintaa tukemaan luodun 
Vapaaehtoistyö.fi -palvelun 
juuret ovat Tampereen seu-
rakuntayhtymän käynnistä-
mässä Suurella Sydämellä 
-toiminnassa, joka siirtyi 
vuonna 2014 Kirkkopalve-
lujen vastuulle ja laajeni val-
takunnalliseksi toiminnaksi.

Kansalaisareena on vapaa-
ehtoistoiminnan yhteiskun-
nallinen vaikuttaja ja kaik-
kien vapaaehtoistoimijoiden 
edunvalvoja Suomessa. 

Kansalaisareena ja Kirkkopalvelut tiivistävät 
yhteistyötään vapaaehtoistoiminnassa

Pesulan myymälänhoitaja Tanja Polkutie ja palvelupäällikkö Sanna Lavonen toivottavat 
kaikki tervetulleiksi Lahden SOL Palvelupesulaan

Täyden palvelun SOL Pesula 
palvelee Lahden asukkaita 
ja paikallisia yrityksiä Ve-
sijärvenkatu 22:ssa. Nopea 
palvelu mahdollistaa kolmen 
tunnin toimituksen, jossa asi-
akas saa vaatteensa puhtaina 
takaisin kolmessa tunnissa.

Nopean palvelun lisäksi 
asiakkaat kiittelevät hyvää 
sijaintia ja parkkipaikka 
mahdollisuutta. Näin isom-
mat matot ja liinavaate säkit 
voi tuoda meille kätevästi 
pesuun, kertoo palvelupääl-
likkö Sanna Lavonen.

Pesulan palveluihin kuuluu 
kemiallinen pesu, erikoisve-
sipesut sekä luonnollisesti 
tekstiilien suojauskäsittelyt 
ja erikoismateriaalien, kuten 
nahan pesut.

SOL Pesulapalvelut palasi 
Lahteen viiden vuoden tauon 
jälkeen. Yksi palaamisen syy 
oli vastata yritysten tarpeisiin 
pestä yritysten työvaatteita 
ja tekstiileitä, jatkaa Lavo-
nen. Pesemme niin yritysten 
työvaatteita kuin päiväko-
tien pehmoleluja . Samoista 
tiloista löytyy myös SOL 
-konsernin muut palvelut.

SOL Pesula Lahden keskustaan
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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

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!

• Hyundai ja Suzuki merkkihuolto

• 

• • 
• • 
• 
• 
• 
• 

Tervetuloa ammattitaitoiseen autokorjaamoon!

Laatukatu 20, 15680 Lahti • puh. (03) 877 010
info@lahdenykkoshuolto.com • ma-pe 7.30-16.30

www.lahdenykkoshuolto.com

Autolasien ammattilainen 
nyt myös Lahdessa

Avajaistarjouksena 
TUULILASIT -40%

Mestarinkatu 16, Lahti

Paikallinen edustajamme

Markus Lahtinen
040 809 4767

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

• Kokoukset, 
juhlat ja 

B&B-majoitus
• Meillä myös 
PAINTBALL
Tervetuloa!

Rantakyläntie 144
19700 SYSMÄ

maatilamummola@gmail.com

045 675 9038

Keilailu-uutisia maailmalta ja läheltä
Lahden Keilahallissa ki-
sattiin viikonloppuna VII 
LAHDEN KESÄ-kisojen 
voitoista.

Ensin lauantaina 31.8. 
oli vuorossa  ABCD-kil-
pailun fi naali. Koko kesän 
kestäneen alkukilpailun pe-
rusteella fi naaliin pääsi 24 
parasta keilaajaa. Voiton vei 
Lahden Bayn Sulo Hietala. 
Toiseksi sijoittui niin ikään 
Lahden Bayn Roni Leskinen 
ja kolmaneksi KK:n Veikko 
Heininen.

Avoimen finaali käytiin 
sunnuntaina 1.9. Alkukilpai-
luiden perusteella fi naaliin 
pääsi 40 keilaajaa. 

Voiton vei Kouvolan All 
Starsia edustava Niko Oksa-
nen. Toiseksi sijoittui helsin-
kiläistä Ailecia edustava Pasi 
Uotila ja kolmanneksi Lah-
den Bayn Jaakko Polttila.

Sanna Pasaselle 
MM-pronssia mastersissa

Kyseessä on ensimmäinen 
mitali suomelle naisten 
MM-kisoista kymmenen 
vuoden tauon jälkeen. Voiton 
vei Singaporen Cherie Tan. 
Naisten MM-kilpailut käy-
tiin Las Vegasissa. Edellisen 
kerran MM-pronssia Suo-
meen on tuonut lahtelainen 
Krista Pöllänen.

Junnut jyräsivät Kouvolassa

Kouvolan kesäkisan alkukil-
pailusta selviytyi fi naaliin 20 
keilaajaa. Finaalissa kisattiin 
5 sarjaa, jonka jälkeen 3 
parasta jatkoivat pudotuspe-
leihin mies miestä vastaan. 
Lopulta voiton vei Kouvolan 
Power Bowlingin Juho Lei-
vo. Toiseksi sijoittui Lahden 
Bayn Roni Leskinen ja kol-
mas Kouvolan All Starsin 
Niko Oksanen. Leivo ja 
Leskinen ovat molemmat 
syntyneet vuonna 2005 ja 
voitto oli Leivolle ensim-
mäinen. 

Siitepölyallergisten pahim-
mat ajat osuivat alkukevää-
seen, kun lepät kukkivat 
innokkaammin kuin vuosiin. 
Myös koivuissa oli lämpimän 
edelliskesän jäljiltä paljon 
norkkoja, mutta niistä irtosi 
siitepölyä vain puolet keski-
vertovuoden määrästä. Hei-
nien kukinnan torppasi poik-
keuksellisen viileä heinäkuu, 
ja heinäpölyä mitattiin vain 
kolmannes keskivertokesän 
lukemista.

Allergiakauden päättänyt 
pujo ehti kukkaan noin vii-
kon myöhässä. Pujon siite-
pölyä oli ilmassa runsaasti 
vain kukinnan huippupäivänä 
28.7., jolloin mitattiin 40 sii-
tepölyhiukkasta ilmakuutios-
sa. Se on Kaakkois-Suomen 
matalimpia lukuja 2000-lu-
vulla.

Elokuun loppuun jatkunut-
ta pujokautta leimasi rikko-

naisuus. Siitepölyä ei useina 
päivinä havaittu mittauspis-
teessä lainkaan. Tavallisena 
kesänä pujopölyä on ilmassa 
päivittäin lähes kolme viik-
koa, tänä vuonna yhtenäistä 
jaksoa ei ollut viikkoakaan. 
Kesä olikin heikoimpien 
pujokesien joukossa, sillä 
kauden päätyttyä siitepölyä 
oli mitattu vain puolet tavan-
omaisesta.

Syyskuun aurinkoisina 
päivinä maan kaakkoisosiin 
saattaa vielä kaukokulkeutua 
tuoksukkien siitepölyä. Var-
sinkin pujoallergisille oireita 
aiheuttavaa siitepölyä ei vielä 
elokuun aikana ollut kantau-
tunut Imatran keräimeen.

 
Joka kolmas siitepöly-
allerginen reagoi pujoon

 
Etelä-Karjalan Allergia- ja 
Ympäristöinstituutin mit-

tauspiste Imatrankoskella 
kuuluu koko maan kattavaan 
siitepölyjen seurantaverk-
koon, jonka toiminnasta ja 
tiedotuksesta vastaa Turun 
yliopiston Aerobiologian 
yksikkö. Suomessa on kaik-
kiaan yhdeksän keräyspaik-
kakuntaa Helsingistä Uts-
joelle.

Siitepölynäytteet otetaan 
jatkuvatoimisilla keräimillä, 
joilla määritetään jokaisen 
vuorokauden keskipitoisuus. 
Pujon siitepölypitoisuus luo-
kitellaan asteikoilla matala 
(<10), kohtalainen (10-30) 
tai suuri (>30). Matalassa 
pitoisuudessa vain herkim-
mät allergikot oireilevat ja 
suuressa useimmat pujoal-
lergikot saavat oireita. Pujo 
on paikallinen allergiahait-
ta, sillä kasvustojen lähellä 
siitepölypitoisuudet ovat 
huomattavasti suurempia 

kuin seurannan kattotasolta 
mitatut arvot. Asutuksen 
tuntumassa viihtyvä pujo on 
Euroopan yleisin marunalaji 
ja siten suvun merkittävin 
allergiakasvi. Ihotesteissä 
noin joka kolmas siitepö-
lylle allerginen reagoi pu-
joon. Marunoiden allergeenit 
muistuttavat toisiaan, joten 
ristiallergia on yleistä. Monet 
pujoallergikot voivat saada 
oireita myös päivänkakkaran 
ja voikukkien siitepölystä.

Siitepölytiedotteissa pu-
jon pitoisuudet ovat yleensä 
pieniä, sillä siitepöly leviää 
heikosti ylempiin ilmaker-
roksiin. Eniten pujon siite-
pölyä on ilmassa aamulla ja 
aamupäivällä kasvustojen 
tuntumassa. Pujojen niittä-
minen ja kitkentä pihapii-
ristä ennen kukintakautta 
vähentää siten tehokkaasti 
allergisen oireilua.

Siitepölyallergisten oirekausi päättyi leppoisasti 
– pujon siitepölyä erityisen vähän
 

ABCD fi naalin kärkikolmikko: Veikko Heininen (vas), Sulo Hietala ja Roni Leskinen.

Sanna Pasanen.
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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

Polttoöljyä

Kattoremontit

Ilmalämpöpumppujen huoltoa

Puh. 040 759 5782
03-780 5088

www.hollolankalustemaalaamo.net

Kaluste-
maalaamoja

PELTI-, TIILI JA HUOPAKATTOJEN
MAALAUKSET

alk. €/m2

Puh. 044 966 8331

Kattotöitä

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

Hiustenleikkaus
13 - 17 €

TALO / MÖKKI MAALTA
Ympärivuotiseen lomakäyttöön.

Sopivasta kauppa heti.

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

Kiinteistöt

Maalaustöitä

Pelti- ja tiilikattojen
pesut ja maalaukset

RAKENNUSAPU
MARTTINEN

www.rakennusapumarttinen.fi
Puh. 0400-948 260

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

Tarjous voimassa syyskuun 
2019 loppuun asti.

12 €
KESÄ-

TEHOPESU

Tervetuloa pesettämään uudella autonpesukoneellamme

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

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

in
ta
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www.nastorengas.fi

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

 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

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
kivkivvkivvkivivvkivkivvivkivkivkivivvvvkivvkivkivvvvkivvvvvivkivvkivvvvvvvvkivkivvvkivvkivivviiviikikiviiiviiikiivkkkkivkk vkkkivivkkkkk va@ga@ga@g@a@ga@ga@aa@ga@a@a@ga@ga@ga@ga@g@a@ga@ga@ga@ga@ga@ga@ga@gga@ga@ga@a@ga@gga@aa@@ga@ga@@g@a@@g@g@g@ga@gggg@gg@gg@gggg@a@@@@@gggga@@g@@g@gggggaa@@a@@@ga@g@g@g@g@gg@ggga@@@ga@@@gggggg@@@g@a@g@@@gggga@aa@@@a@g@ggg@g@@g@@@ggga@a@@@ga@@@@ggggga@@gg@g@@@gggg@@ggg@@ggggggmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

 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

Lounasruokala, Café Eila, atk-kurssit, liikunta- ja virikeryhmiä, 
opinto- ja harrastetoimintaa, retkiä, juhlia ym.

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.

A.O.Vuorinen Oy
Kauppahalli p. 03-782 2414

- Kylmäsavuporoa, nautaa ja hevosta

- Lumiporon poron lapakäristystä

SUOMALAISEN RUOAN YSTÄVILLE!

Maalais-
kanan-
munat
XL, Suomi

3,50
/kg

Karitsan
kyljys
myös 
maustettuna
Suomi

8,90
/kg

Hevosen
kulmapaisti
myös jauhettuna
tuore, Suomi

6,90
/kg

Viljapossun

makurasvalla
tuoresuolattu
Suomi

8,90
/kg

19,90
/kg

Hyvä
sikanauta-
jauheliha
70%/30%
tuore, Suomi

11,90
/kg

Naudan
maksa-
viipale
putsattu
tuore
Suomi

Karjalanpaisti
kulmapaisti
/kassler
50%/50%
tuore, Suomi

5,50
/kg

3,95
/kg

Naudan sisä ja
paahtopaisti
takuumurea
tuore
Suomi

13,90
/kg

Viljapossun
lapa ja
etuselkä
tuore
Suomi


