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 Sorat ja murskeet  Laadukas puutarhamulta 
 Kaivinkonetyöt

Laadukkaat kiviainekset – Täsmälliset toimitukset

kajalonsora.fi    040 501 5771
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• Huollot • Korjaukset
• Ilmastointilaitehuollot
• Pakokaasumittaukset 
   – OBD + Diesel-savu
• Ohjainkulmien mittaukset 
   – 4-pyöräsuuntaus

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

ltautokorjaamo@gmail.comwww.ltautokorjaamo.fi 

Pesula Lahti

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

SYYSTARJOUS!

PUVUN PESU

25€

Tarjous voimassa 23. - 28.9.2019

(Norm. 35€)

T j ii

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

RRakkaudesta
eläimiin!

Rakkaudesta
eläimiin!

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

 

 
Mitä mahtaa sähkö maksaa vuonna 2020? 

-Lämpöpumput 
-Aurinkopaneelit 

-Sähköasennukset 

  puh. 040-5816664    toimisto@sysmansahkopalvelu.net 
www.sysmansahkopalvelu.net 
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Lahti: ABC Renkomäki, ABC Holma, CM 
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Järvelä.
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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)
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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

VALON JA MUSIIKIN ILTA
Huovilan puistossa 27.9.2019
klo 19-21

Illan hämärtyessä 

puiston syksyiseksi 

Tervetuloa!

Tapahtuma on maksuton.

Huovilan puisto

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 Pääesiintyjät 
palasi 26 vuotta kestäneeltä 
keikkatauolta ja samalla bän-
di kiinnitti solistiksi Agent-
sissa olleen Vesa Haajan. 
Kokeneen muusikon mukaan 
Pääesiintyjien keikoilla on 
ollut todella hyvä meininki 
koko tämän vuoden ajan. 
Aktiivisesti keikkailevan 
uusvanhan lahtelaisbändin 
voi nähdä Möysän musaklu-
billa ensi viikolla. 

1.  Kuinka päädyit solistiksi 
Pääesiintyjiin?  
 - Pete Salomaan kanssa 
ollaan vanhoja tuttuja jo vuo-
sien takaa musiikkikuvioista. 
Ikinä ei kuitenkaan samassa 
yhtyeessä aiemmin olla soi-
tettu, vaikka suunnitelmia 
ja puhetta on ollut. Nyt kun 
minulla hiljeni Agents-kei-
kat viime vuoden lopulla, ja 
toisaalta Francinella myös 
hidastui keikkatahti - ja li-
säksi Pääesiintyjien paluulle 
oli ollut kentällä toivetta 
jo vuosikausia - Pete otti 
yhteyksiä ja kyseli, että oli-
siko minulla kiinnostusta tai 
aikaa tällaiseen projektiin. 
Lupasin että josko katsas-
tetaan ensin yhdet treenit ja 
kuunnellaan miltä soundaa, 
niin annan vastauksen. Bändi 
soundasikin heti hyvältä ja 
homma aloitettiin. 

2.  Miten uusvanha rockyh-
tye on otettu vastaan ke-

vään sekä kesän keikoilla?
- Yleisesti ottaen hyvin. Vä-
keä on ollut vaihtelevasti, 
täytyy kuitenkin muistaa, 
että Pääesiintyjillä on ollut 26 
vuotta kestänyt tauko, jona 
aikana suurin osa yleisöstä 
on bändin varmastikin unoh-
tanut, ja porukka baareissa 
vaihtunut. Mutta keikoilla on 
ollut poikkeuksetta erinomai-
nen tunnelma.

3. Kerro kaksi Pääesiinty-
jien biisiä, jotka ovat sinulle 
tärkeitä? 
-  En nyt osaa sanoa onko 
mikään kappale mitä olen 
esittänyt tai levyttänyt tässä 
reilun 35 vuotisien muu-
sikkouran aikana erityisen 
tärkeä... Pääesiintyjien van-
hoista kappaleista olen aina 
diggaillut sellaisia raitoja 
kuin «Tie», jossa on mie-
lestäni erittäin koukuttava 
melodia ja «Surun kuja», 
joka taas on erinomainen kes-
kikaljakuppilajazz. Uusista 
kappaleista ehkäpä «Paras 
mies» johon itse väänsin 
suomennoksen.

4. Tarina kertoo, että sinua 
kaavailtiin Pääesiintyjiin jo 
1990-luvulla? 
- Tarina on totta. Kun Mika 
Jokinen halusi siirtyä telakal-
le Pääesiintyjien solistikita-
ristin paikalta 90-luvun alus-
sa, Pete otti yhteyttä ja pyysi 
minua mukaan. Ongelma oli 

se, että en ole soolokitaristi. 
Kävin sitten jopa parissa 
treeneissä, ja uudeksi soolo-
kitaristiksi oli otettu Antti 
Kukkola. Minulla ei tuolloin 
oikein aika riittänyt, asuin sil-
loin vielä Haminassa, ja pojat 
päättivätkin jatkaa hommaa 
Francinena ja soolokitaristi 
Antti Kukkola otti myös lau-
luhommat.

5.  Kuvaile millaista mu-
siikkia Pääesiintyjät soit-
taa?
-  Hyväntuulista rillumarei-
keskikaljakuppilajazzbillyä.

6.  Millainen projekti 
Agents oli sinulle?
-  Erittäin opettavainen. Tu-
tustutti erilaiseen musiikin 
kohderyhmään kuin mi-
hin rockpuolella oli tottunut.

7.  Nähdäänkö sinua enää 
Agentsien riveissä?
- No comments. Agents-ky-
symyksissä vastaukset antaa 
Esa Pulliainen.

8.  Vieläkö Whistle Bait 
keikkailee?
- Toki, mikä pahan tappaisi. 
Bait on perustettu 1984 ja 
on keikkaillut ilman tau-
koja, vaihtelevalla keikka-
määrällä, jatkuvasti jo yli 35 
vuotta.

9. Kuinka monessa bändis-
sä olet tällä hetkellä muka-

na? Kerro myös bändien 
nimet?
 - Pääesiintyjien lisäksi tällä 
hetkellä olen mukana näissä: 
Whistle Bait, Vesa Haaja 
Soittajineen, Barnshakers ja 
Hi-Fly Rangers.

10. Millaista musiikkia itse 
kuuntelet?
- Vanha rock- ja pop-mu-
siikki 30-70-luvuilta ympäri 
maailman iski pikkupoika-
na 70-luvun lopulla, eikä siitä 
ole päässyt irti. Koen olevani 
musiikin suhteen suhteellisen 
kaikkiruokainen, mutta kyl-
lä vanhakantaiset melodiat 
ja soundikuva lämmittää 
eniten. Biisintekijänä korva 
kiinnittyy useinkin hyviin 
melodioihin genrerajoista 
välittämättä. Lisäksi sivii-
liammattini musiikkipäällik-
könä pitää huolen siitä että 
musiikkia tulee kuunneltua 
monipuolisesti. 

11. Kuka on ollut musiikil-
linen idolisi?
- Tähän on mahdotonta antaa 
vastausta. Riippuu päivästä. 
Eilen Glen Campbell, tänään 
Arthur Alexander.

12. Pääesiintyjät on ollut 
tekemässä uutta musiikkia 
studiossa. Koska julkaisette 
uutta musiikkia?
- Näillä näkymin aikatau-
lu albumin julkaisulle on 
alkuvuodesta 2020.

Pääesiintyjien paluulle 
oli ollut kentällä toivetta jo vuosikausia

Muusikko Vesa Haaja:
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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

Kaikki alkoi aikoinaan ni-
mestä. Posti muutettiin Itel-
laksi, ei ollut hyvä. Joten 
Itella muutettiin takaisin 
postiksi. Tämä sirkus maksoi 
veronmaksajille n. 4 miljoo-
naa, tuskin kukaan on edes 
uskaltanut laskea tarkkaa 
summaa, eikä sillä ole väliä, 
nehän maksaa veronmaksaja, 
eli me.

Posti pysyy otsikoissa joka 
päivä. Jos tänään luet jotain 
uutista postista, huomenna 
on kaikki jo toisin. Esim. 
posti ilmoitti palkanalen-
nuksista. Aikaisemmin tarve 
oli 700 henkilöä, no täl-
lä viikolla määrä nousikin 
9000 henkilöön. Kun koko 
henkilökunnan määrä on n. 
22 000 henkeä. Joten vielä 
jäi kirittävää 13000 hen-
kilöä jotka eivät ainakaan 

voi ajatella että ei tämä mi-
nua koske. Turvassa ei ole 
kuin ylempi johtajisto. Jonka 
palkkaus onkin valtakunnan 
huippua. Pääjohtajalla mil-
joona vuodessa ja jos nämä 
palkan alennukset onnistu-
vat, niin taas liksa nousee. 
Lisäksi pääjohtajalle ostettiin 
golfosakkeita muutamalla 
kymppitonnilla. Kun katsoo 
historian kulkua taaksepäin, 
on yt-neuvotteluita ollut pari 
kertaa vuodessa, ja kun ne 
on saatu pois jaloista, onkin 
vuorossa hinnan korotukset, 
myös pari kertaa vuodessa 
lähinnä kirjepostille. Siinä 
sitten supistettiin myös postin 
jakajan työaikaa  viikossa 
kahdella päivällä. Taas tuli 
säästöä ja toimitusjohtaja sai 
bonuksia. Ei tarvitse ihme-
tellä, jos työntekijöiltä alkaa 

huumorintaju loppumaan. 
Nyt vallalla oleva riita koskee 
tämän ruljanssin jälkeen n. 
30 % palkan alennusta. Eikä 
tämä tähän jää, jos moinen 
esitys menee läpi, niin peräs-
sä seuraa koko valtion omis-
tuksessa oleva yrityskenttä. 

Hetihän meidän pääminis-
teri Antti Rinne teki oman 
ehdotuksensa, annetaan pos-
tilaisille keskimäärin kymp-
pitonni kertakorvausta ja 
leikataan sitten palkkoja 30 
%. Huh huh, mitä sitten? Se 
kymppitonni on syöty het-
kessä, ja sitten kipin kapin 
sossun luukulle. Eli valtiohan 
ne sossunkin kulut maksaa. 
Miten pärjäävät ne uudet 
työntekijät, jotka tulevat 
taloon jo leikatulla palkalla. 
Nyt ei auta nurmikon leik-
kuut tai pitsinnypläykset pos-

tin tulosta. Markkinoille on 
ilmaantunut useita kilpaili-
joita, niin kirje jakeluun, kuin 
pakettipuolelle, mitenköhän 
he pärjäävät? Esim. Matka-
huolto (Janne Jakola) ilmoitti 
maksavansa tällä hetkellä 37 
% isompaa palkkaa vastaa-
vista paketti suoritteista kuin 
posti. Sanoipa telkassa joku 
toimittaja, ettei haluaisi olla 
Postin pääjohtajan housuissa, 
kyllä minulle kelpaisi moi-
sella palkalla. Jos joku sanoo 
jotain hankalaa, niin menee 
golffaamaan kun sattuu ole-
maan se osakekin. Eiköhän 
liikenne ja viestintäministeri 
Sirpa Paatero hoida homman. 
Vai riittääkö resurssit? 

Raimo Jokinen  

Posti tänä päivänä 
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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
MEILTÄ MYÖS SÄHKÖAVUSTEISET PYÖRÄT!

TARVITTAESSA NOUTOPALVELU

Uudis- ja remontti-
työt anturasta 

tapettiin.
Luotettava, 

tupakoimaton 

ammattimies.

p. 050 302 4466

Lahden kaupunki valittiin 
Euroopan ympäristöpää-
kaupungiksi vuodeksi 2021. 
Kaupunki haki hankkeeseen 
johtamisen ammattilaista, 
jolla vahva kokemus projek-
tijohdosta, yritysyhteistyöstä 
ja kansainvälisestä toimin-
nasta.

Tehtävään on valittu yri-

tysjohtaja, tuottaja Milla 
Bruneau. Hän osoittautui 
hakemuksen, haastattelun 
ja henkilöarvioinnin perus-
teella parhaaksi hakijaksi. 
Valintaryhmän päätös oli 
yksimielinen. Ympäristöpää-
kaupunkihankkeen johtoon 
oli 22 hakijaa, joista haastel-
tiin viisi ja henkilöarviointi 

tehtiin kahdelle hakijalle.
Milla Bruneaulla on pit-

kä kokemus johtamisesta 
kansainvälisissä tuotantoyh-
tiöissä. Bruneau on toiminut 
Lahden kaupunginvaltuuston 
puheenjohtajana tällä val-
tuustokaudella.

Tehtävään valittu johtaja 
vastaa ympäristöpääkau-

punkihankkeen kokonaisto-
teutuksesta, muun muassa 
hankkeen resursseista, yleis-
hallinnosta sekä kansallisista 
ja kansainvälisistä kumppa-
nuuksista. Hankkeen sisällön 
suunnittelusta, koordinoin-
nista ja toteutuksesta vastaa 
aiemmin nimitetty ohjelma-
johtaja Saara Vauramo, joka 

on yksi Suomen johtavista 
ympäristöalan asiantunti-
joista.

Milla Bruneau aloittaa 
työnsä Euroopan ympäristö-
pääkaupunki 2021 -hankkeen 
johtajana 16.9.2019. Hanke-
organisaatiota vahvistetaan 
vielä tämän syksyn aikana.

Päiväkotien ja koulujen alku 
näkyy monien lapsiperheiden 
arjessa sairasteluna. Alle 
kolmevuotiailla päiväko-
tilapsilla flunssaoireita on 
keskimäärin sata päivää vuo-
dessa. Moni vanhempi pohtii, 
voiko fl unssaoireisen lapsen 
viedä päivähoitoon ja milloin 
on jäätävä kotiin. Syksyn 
infektioaalto alkaa näkyä 
myös TerveysHelppi-etä-
lääkäripalvelussa, johon on 
tullut kyselyjä erityisesti 
lasten normaalista fl unssasta, 
mahataudista ja silmätuleh-
duksista.

Alle kolmevuotiailla päi-
väkotilapsilla on keskimäärin 
sata infektio-oireista päivää 
vuodessa. Kolmivuotiailla 
ja sitä vanhemmilla päivä-
kotilapsilla fl unssaoireisten 
päivien määrä laskee keski-
määrin 50 päivään.

- Perusterve päiväko-
ti-ikäinen lapsi voi hyvinkin 
sairastaa kymmenen fl uns-
saa vuodessa ilman, että 
tästä tarvitsee vanhempien 
enempää huolestua. Vastus-
tuskyky kuitenkin kehittyy 
vuosien varrella ja usein 
koulun alkuun mennessä 
tilanne helpottuu, kertoo 
LähiTapiolan TerveysHelp-
pi-etälääkäripalvelun lääkäri 
ja operatiivinen johtaja Essi 
Kainonen.

Päiväkodeissa ja kouluissa 
on hyvät olosuhteet sairauk-
sille levitä. Yhteiset leikit 
ja läheisyys useiden lasten 
kanssa altistaa tartunnoille.

- Syksyn infektioaalto on 
nyt ovella. Lasten fluns-
saan ja mahatautiin liittyvät 
yhteydenotot ovat selvästi 
nousussa. Vanhemmat halua-
vat usein ammattilaisen kan-
nanoton, riittääkö kotihoito ja 
arvion, kauanko tämä kestää. 
Yhteydenotoissa on ollut 
myös jonkin verran lasten 
silmätulehduksia flunssan 
altistamana. Osa vanhem-
mista tarvitsee meiltä myös 
todistuksen lapsen sairau-
desta työpaikalle, kertoo 
Kainonen.

Kainonen kertoo, että sil-
mätulehduksissa oireiden 
ollessa selvät ja hälyttävien 
oireiden puuttuessa voidaan 
antibioottisilmätipat määrätä 
etävastaanotolla. Päivähoi-
toon voi palata heti, kun hoito 
on aloitettu.

Lapsen yleisvointi ratkai-
see voiko päiväkotiin mennä

Sairas lapsi voi palata päi-
väkotiin tai kouluun, kun 
tartuntavaaraa ei enää ole ja 
voimiltaan jaksaa osallistua 
toimintaan.

- Flunssasta toipuessa rä-
käisyys ja yskä eivät ole 
ongelma, vaan enemmän 

yleinen vointi ja jaksaminen 
painavat harkintaa tehdes-
sä. Kuumeeton päivä olisi 
kuitenkin hyvä olla kotona 
ennen paluuta päivähoitoon, 
Kainonen sanoo.

Vatsataudista toipuessa 
olisi syytä olla kaksi oiree-
tonta päivää kotona. Entero-
rokossa eristystä ei tarvita, 
vaan yleiskunto ratkaisee 
poissaolon. Vesirokkoa sai-
rastettaessa rakkuloiden tulee 
kaikkien olla kuivuneita ja 
rupeutuneita ennen päivähoi-
toon palaamista.

Moni vanhempi haluaisi 
aina antibiootit korvatuleh-
dukseen

Kainonen kertoo lasten 
korvatulehduksen hoidon he-
rättävän vanhempien keskuu-
dessa aika ajoin kysymyksiä. 
Korvatulehduksen hoitosuo-
situkset ovat muutama vuosi 
sitten päivittyneet. Nykyinen 
suositus on, että hoito aloi-
tetaan lääkkeettömästi tai 
kipulääkkeillä.

- Antibiootteja ei enää 
määrätä automaationa lasten 
korvatulehdukseen, kuten 
ehkä vielä joitain vuosia sit-
ten. Merkittävä osa korvatu-
lehduksista paranee levolla ja 
antibiootit eivät olennaisesti 
jouduta näiden tapausten 
paranemista. Jokainen ta-
paus kuitenkin arvioidaan 

huolellisesti aiemmat sai-
rastelut huomioiden oirei-
den vaikeusasteen ja lapsen 
kokonaistilanteen mukaan. 
Antibioottihoidosta on aina 
myös haittaa, eikä niitä tule 
käyttää turhaan, Kainonen 
sanoo.

 
Milloin sairastuneen lapsen 
voi viedä hoitoon?
• Kuume. Kuumeista las-
ta ei pidä viedä hoitoon. 
Kuumeelle ei ole virallista 
raja-arvoa. Levossa olevalla 
imeväisikäisellä voidaan 
peräsuolesta mitattua yli 38,0 
°C:een lämpöä pitää kuumee-
na. Yleensä lämpö kuitenkin 
mitataan korvamittarilla tai 
kainalosta, jolloin rajana 
voidaan pitää 37,5 °C:ta. 
Kainalomittaus on näistä 
kahdesta luotettavampi. Lap-
sen voi viedä hoitoon, kun 
kuumeetonta aikaa on yli 1 
vuorokausi.
• Yskä-nuhaoire. Yskä ja 
nuha eivät estä osallistumis-
ta päivähoitoon, elleivät ne 
häiritse lapsen yleisvointia 
tai päiväkotitoimintaa tai 
ellei lapsella ole muita oireita 
tarttuvasta taudista.
• Nuhakuume. Lapsi voi-
daan viedä hoitopaikkaan 
heti kun hänen yleistilansa 
ja kuume sallivat.
• Ripuli ja oksentelu. Ri-

puloivia ja oksentelevia lap-
sia hoidetaan kotona, kunnes 
oireet loppuvat ja lapsi on 
ollut kahden vuorokauden 
ajan oireeton.
• Vesirokko. Rokottamaton 
lapsi eristetään, kunnes ruvet 
ovat kuivuneet, mikä yleensä 
tapahtuu 5–6 vuorokaudessa 
ihottuman puhkeamisesta. 
Rokotettu lapsi voi palata 
hoitoon, kun uusia ihomuu-
toksia ei enää ilmaannu.
• Enterorokko. Ei vaadi eris-
tystä. Yleiskunto ratkaisee 
poissaolon.
• Korvatulehdus. Eristämi-
nen ei ole tarpeen. Lapsen voi 
viedä hoitoon, kun yleistila ja 
kuume sallivat.
• Silmätulehdus. Aiheutta-
jat ovat samoja viruksia ja 
bakteereita, jotka aiheuttavat 
lasten hengitystietulehduk-
sia. Siksi lasta, jonka silmä 
rähmii, ei tarvitse eristää 
hoidosta tartunnan vaaran 
vuoksi. Oireiden voimakkuus 
ratkaisee poissaolotarpeen.
• Kihomato. Erityistoimen-
piteet eivät ole tarpeen. Lää-
kehoito annetaan kotona ja 
mieluummin koko perheelle 
samanaikaisesti.
• Päätäit. Erityistoimenpiteet 
eivät ole tarpeen.

Lähde: 
Lääkärikirja Duodecim

Päiväkotien ja koulujen alku aloittaa fl unssakauden 
– ”Kymmenen fl unssaa lapsella vuodessa tavallista”

Milla Bruneau Lahden 
ympäristöpääkaupunkihankkeen johtoon
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Omenoita, omenamehua 
ja tuoremehuasema
Jaakkola omenatila

Kamppilantie 70
17410 Viitaila
puh. 040 5594027
www.jaakkolanomenatila.fi

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

Mammuttihirsipäivä Kaivolan perinnetilalla. 
Näe Veeti-Mammutti ja samalla yli 20 000 
muuta norsuhahmoa.
 
Tervetuloa keskustelemaan rakentamisen 
hankkeestasi!
 
Mukana myyjä Olli Kivi, p. 044 540 4000
olli.kivi@mammuttihirsi.fi 
 
mammuttihirsi.fi 

Talopäivä Nastolassa 
lauantaina 28.9.2019 klo 11-15
Osoite: Pitkätie 195, 15 560 NASTOLA

esittely ei kuvan kohteessa

Timo Huttunen, Hollolan 
uusi kirkkoherra, asetettiin 
kirkkoherran virkaan Hollo-
lan kirkossa 1.9.2019 messun 
aikana. Sen toimitti piispa 
Matti Repo. 

Vuonna 1974 syntynyt 
Huttunen on koulutuksel-
taan teologian maisteri ja on 
toiminut aineenopettajana ja 
kirkon työnohjaajana. Hut-
tunen on työskennellyt Keri-

mäen, Kärkölän ja Hollolan 
seurakunnissa ja toiminut 
Kärkölässä kirkkoherrana yli 
kolme vuotta. Hän on kotoi-
sin Nastolasta ja on asunut 
Hollolassa 16 vuoden ajan.

Hänen perheeseensä kuu-
luvat puoliso ja kolme lasta. 
Huttunen harrastaa ulkoilua, 
liikuntaa ja opiskelua.

- Olen nyt ehtinyt hoitaa 
hiukan yli kaksi kuukautta 

kirkkoherran vir kaa eli hei-
näkuun alusta lähtien, vaikka 
virkaan asettaminen olikin 
1.9. Kirkkoherran virka on 
vaativa ja työntäyteinen, 
mutta samalla hyvin palkit-
seva ja innostava. Tehtävään 
oli aika luonteva asettua 
Hollolan seurakunnan hal-
lintokappalaisen ja Kärkölän 
seurakunnan kirkkoherran 
kokemuksella, mutta siitä 

huolimatta eteen tulee päi-
vittäin vaikeitakin haasteita. 
Pidän välttämättömänä sitä, 
että jatkuvasti mietin sitä, 
teenkö juuri niitä oikeita ja 
välttämättömiä tehtäviä. Sik-
si minun pitää välillä osata 
kieltäytyä kiinnostavistakin 
pyynnöistä, kertoo Timo 
Huttunen.

Timo Huttunen 
Hollolan kirkkoherran virkaan

Kevään kuluessa Jalkarannan 
monitoimitalon Jalon sisäil-
maa on selvitetty kuntotut-
kimusmenetelmin hyödyn-
täen Jalon kaikkea aiempaa 
tutkimustietoa. Tavoitteena 
oli selvittää, onko olemassa 
kiinteistöstä johtuvia tekijöi-
tä, jotka selittäisivät tiloissa 
esiintynyttä sisäilmaoireilua.  

- Tutkimuksen perusteella 
ei löydetty suoraa yhteyttä 
tehtyjen poikkeamahavain-
tojen ja oireilun kautta esille 
nousseiden tilojen välillä, 
kertoo sisäilma-asiantuntija 
Jussi Hietala Lahden Tila-
keskuksesta.

- Koska tutkimuksessa 
on kuitenkin havaittu teki-
jöitä, jotka sisäilmaa voivat 
heikentää, Terveysvalvonta 
edellyttää Lahden Tilakes-
kusta ryhtymään terveyshait-
tojen syntymistä ehkäiseviin 

toimenpiteisiin. Lahden Tila-
keskus on aloittanut valmis-
televat toimet.  

Jalkarannan monitoimitalo 
Jalossa on koettu sisäilmaoi-
reilua sen valmistumisesta 
syksystä 2016 asti. Tämän 
perusteella Lahden Tilakes-
kus on teettänyt useita eri-
laisia sisäilmaan liittyviä 
selvityksiä. Tulosten mukaan 
Jalossa on havaittu muun 
muassa viitteitä alapohjara-
kenteen hallitsemattomista 
ilmavuodoista, ilmanvaih-
don toiminta- ja tasapai-
noisuuspoikkeamista sekä 
päällysterakenteiden kunnon 
alentumisesta.  

Rakennusterveysasiantun-
tija laati altistumisolosuh-
dearvion, minkä perusteella 
edelleen arvioitiin, kuinka 
todennäköisesti nämä aiem-
missa tutkimuksissa havaitut 

sisäilmaa heikentävät tekijät 
muodostavat tiloissa normaa-
lista poikkeavaa olosuhdetta. 
Valmistuneen arvion perus-
teella altistuminen normaa-
lista poikkeavalle olosuhteel-
le on pääosassa tiloja toiseksi 
alhaisin eli mahdollinen ja 
pienessä osassa tiloja alhaisin 
eli epätodennäköinen.  

Kuntotutkimusaineisto toi-
mitettiin terveysvalvonnalle 
terveyshaitan olemassaolon 
arviointia varten. Terveys-
valvonnan mukaan on mah-
dollista altistua haitallisille 
epäpuhtauksille tiloissa, jois-
sa on tutkimuksen perusteella 
havaittu kohonneita rakenne-
kosteuksia ja materiaalipääs-
töjä muovimattopinnoitteissa 
sekä tiloissa, joissa epäpuh-
tauslähteinä ovat rakenteista 
tulevat ilmavirtaukset.  

Lahden Tilakeskuksesta 

tiedotetaan lisää loppuvuo-
desta toimenpiteiden valmis-
telun tarkentuessa. Tilat ovat 
normaalisti käytettävissä.   

INFO
Jalkarannan Monitoimitalo 
Jalossa toimivat Jalkaran-
nan koulu, päiväkoti, alle 
kouluikäisten kerhotoiminta, 
kirjasto, oppilas- ja kouluter-
veydenhuoltopalvelut sekä 
Päijät-Hämeen Ateriapal-
velut Oy:n palvelukeittiö. 
Liikuntatilat on mitoitettu 
koulun ja päiväkodin lisäksi 
palvelemaan myös alueen ja 
kaupungin asukkaiden käyt-
töä. Jalkarannan koulussa 
1-6 luokkalaisia on 325. 
Jalkarannan päiväkodissa 
toimii kymmenen lapsiryh-
mää, lapsia yhteensä 160.

Jalkarannan monitoimitalo Jalossa 
valmistellaan toimenpiteitä 
terveyshaittojen syntymisen ehkäisemiseksi

raimo.jokinen@jns-mediajakelut.comLahden Seudun Uutiset

Jakelutyötä tarjolla Hollolan kuntakeskuksessa

SOITA 0400-816 340
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Ympäristöviikkoa vietetään 
parhaillaan Asikkalassa, Har-
tolassa, Heinolassa, Hollolas-
sa, Lahdessa ja  Sysmässä. 
Viikon teemaan, Ravinto 
– Sinä olet osa ketjua, kietou-
tuu sadonkorjuutapahtumia, 
sieniretkiä, kasvisruokalou-
naita, villiyrttioppia, puutar-
hapäiviä ja teemanäyttelyi-
tä. Lisäksi luvassa on mm. 
mielenkiintoisia luentoja, 
metsäkino, lähiluontoretkiä, 
ploggausta, keskustelua toi-
vosta ympäristöahdistuksen 
keskellä ja Lahden Ympä-
ristökylä.

Jokaisella kunnalla on tänä 

vuonna oma seudullisen Ym-
päristöviikon nimikkoposti-
kortti. Kaikki kuusi hienoa 
korttia voi saada omakseen 
vain vierailemalla jokaisen 
kunnan tapahtumissa. Kan-
nattaa siis poiketa naapuri-
kunnissakin ja kerätä koko 
postikorttisarja! Ympäris-
töviikkokortin voi lähettää 
myös sähköisesti osoitteesta 
www.positiivarit.fi . Kortit on 
tehty keväisen julistekilpai-
lun osallistujatöistä.

Ympäristöviikolle ovat 
kaikki tervetulleita osallis-
tumaan ja oppimaan uut-

ta. Tapahtumista voi löytää 
inspiraatiota hyvään ja kes-
tävään arkeen. Voit osallistua 
Ympäristöviikkoon myös 
yrityksen kesken, kaveri-
porukalla tai yksin esimer-
kiksi viettämällä kasvis-
ruokapäivää. Tänä vuonna 
Ympäristöviikolla juhlitaan 
myös Kasvisruokafestareita. 
Bongaile Lahden kaduilta 
kasvisruokatarroja ja käy 
testaamassa paikallista kas-
visruokatarjontaa. Kokeile 
myös ResQ -sovellusta ja 
pelasta ravintola, kahvila tai 
kauppa ruokahävikiltä.

Ympäristöviikko näkyy 

myös päiväkodeilla ja kou-
luilla, joissa seurataan ruo-
kahävikin määrää, retkeillään 
lähiluonnossa, tutustutaan 
lähiruokaan ja kasviksiin ja 
opetellaan kierrättämään. 
Tietoa tapahtumista löytyy 
Menoinfosta sekä www.
ymparistoviikko.fi  sekä Lah-
den seudun ympäristöviikon 
Facebookista. Ympäristövii-
kon kanssa samaan aikaan 
vietetään myös Euroopan 
Liikkujanviikkoa ja Päi-
jät-Hämeen ravitsemusviik-
koa.

Lahden seudun Ympäristöviikolla kasvisruokaa 
ja ideoita kestävämpään arkeen

Maanantaina 23.9. on kuol-
leiden lasten muistopäivä. 
Päivää on vietetty vuodesta 
2010 lähtien eli tänä vuonna 
sitä vietetään kymmenettä 
kertaa. Muistopäivä on viral-
lisesti Suomen Teemapäivä-
kalenterissa. Muistopäivänä 
mm. monet seurakunnat 
järjestävät tapahtumia, jois-
sa voi hiljentyä ja muistella 
menetettyjä lapsia.

Kuolleiden lasten muisto-
päivä on tarkoitettu lapsensa 
menettäneille vanhemmil-
le mutta myös veljille ja 
siskoille, jotka surevat si-
sarustaan. Päivä on myös 
isovanhemmille, kummilap-
sen menettäneille, tarha- tai 
koulukaveria ikävöimään 
jääneille ja muille tuttaville. 
Päivä on myös heille, jotka 
tuntevat surua tragedioiden 
uhreista, kuten Jokelan ja 
Kauhajoen koulusurmista tai 
Myyrmannin räjähdyksestä.

Kuolleiden lasten muisto-
päivä on päivä, jolloin voi 
tukeutua toisiin, muistella ja 
sytyttää kynttilän tuomaan 
lohdutusta ja valoa tulevaan.

KÄPY – Lapsikuolema-
perheet ry antaa aiheeseen 
liittyviä haastatteluja.Yh-
distyksen jäsenperheitä on 
kautta Suomen ja vertaistu-
kiryhmiäkin kokoontuu tällä 
hetkellä 16 paikkakunnalla. 
Ota yhteyttä yhdistyksen 
toimistoon, mikäli tahdot 
haastatella paikallista perhet-
tä lehtijuttua varten.

Kuolleiden lasten muistopäivä 23.9.

Suomen pelastustoimen mu-
kaan Suomessa syttyi vuonna 
2018 yhteensä 5 317 raken-
nuspaloa. Näistä vajaa 3 000 
syttyi kotitalossa. Suurin osa 
kodin tulipaloista saa alkunsa 
keittiöstä. 

Paloturvallisuuden nä-
kökulmasta kodin kolme 
yleisintä vaaranpaikkaa ovat 
liesi, kynttilät ja sauna. Vas-
taavasti kolme tehokkainta 
keinoa suojautua tulipalojen 
varalta ovat ennaltaehkäisy, 
toimiva palovaroitin ja päi-
vitetyt alkusammutustaidot.

- Toimiva palovaroitin ja 
päivitetyt alkusammutustai-
dot ovat äärimmäisen tärkeitä 
keinoja parantaa oman kodin 
paloturvallisuutta. Jokaisen 
meistä tulisi tietää, kuinka 
tulipalot ennaltaehkäistään ja 
miten tulipalotilanteessa tuli-
si toimia. Jos tulipalo syttyy, 
pitää asunnosta poistua paris-
sa minuutissa. Viranomainen 
ei ehdi siinä ajassa paikalle. 
Silloin lähin apu olet sinä 
itse, sanoo LähiTapiolan 
turvallisuuspäällikkö Sami 
Sallinen.

Kodeissa ruuanlaitto on 
yleisin tulipalon syttymissyy. 
Nämä palot ovat yleensä eh-
käistävissä siten, että ruokaa 
ei jätetä kypsenemään tai 
kuumenemaan ilman valvon-
taa. Ruuanlaittoon liittyviä 
tulipaloja on noin kolme 
kertaa päivässä eli noin tuhat 
vuodessa. Toiseksi yleisin 
palon syttymissyy asunnois-
sa on kynttilöistä tai muus-
ta avotulesta alkanut palo. 
Myös sauna on tulenarkaa 
aluetta. Saunapaloja syttyy 
Suomessa vuosittain noin 
450–500 eli jossain päin 
Suomea palaa käytännössä 
joka päivä sauna.

- Suomessa syttyy tulipalo 
keskimäärin kahdeksassa 
kodissa joka päivä. Alku-
sammuttamalla säästetään 
vuosittain yksi ihmishenki, 
kymmenen vammautumis-
ta, yli 20 miljoonan euron 
vahingot ja suunnattomasti 

inhimillistä kärsimystä. Jos 
ihmisten alkusammutustai-
dot olisivat vielä paremmat, 
menetykset olisivat nykyistä 
pienemmät, Sallinen toteaa.

Sähkölaitteiden viat ja vää-
rinkäyttö aiheuttavat vuosit-
tain yli tuhat rakennuspaloa.

Kodin sähkölaitteisiin liit-
tyvien tulipalojen vaaratekijä 
numero yksi on tilastojen 
valossa selvästi liesi. Seuraa-
vina tulevat kiuas, hehkulam-
put ja loisteputkivalaisimet. 
Kodinkoneista yleisimmin 
syttyvät pyykinpesukoneet, 
toiseksi useimmiten kyl-
mälaitteet. Kylmälaitteiden 
paloista puolet kehittyvät 
rakennuspaloiksi.

Pelastusopiston mukaan 
isot kodinkoneet saattavat 
syttyä palamaan, koska ne 
kuluttavat paljon energiaa 
ja kuumenevat. Pyykinpesu-
koneen kärkitilaa tilastoissa 
selittänee se, että kone yleen-
sä on pesuhuoneessa, jossa 
sijaitsee myös ilmastoinnin 
poistoilma – eikä siellä ole 
palovaroitinta. Niinpä pyy-
kinpesukoneen syttymistä ei 
välttämättä heti havaita.

- Elämänturvayhtiönä 
haluamme lisätä suoma-
laisten tietoisuutta palotur-
vallisuudesta ja vahinkojen 
ennaltaehkäisystä. Palojen 
ennaltaehkäisy ja alkusam-
mutus onnistuvat useimmiten 
kotikonstein, jos kotoa löytyy 
riittävästi toimiva palova-
roitin ja alkusammutuslaite, 
jota osataan käyttää. Kannus-
tamme kaikkia suomalaisia 
ottamaan nämä asiat haltuun, 
Sallinen sanoo.

Kodinkoneiden kehitys en-
tistä energiatehokkaammiksi 
pienentää laitteiden sähkön-
kulutusta, mikä onneksi vä-
hentää niiden lämpenemistä 
ja edelleen tulipaloalttiutta. 
Esimerkiksi nykyisten tele-
visioiden osuus rakennuspa-
lojen aiheuttajana on mitätön 
verrattuna kuvaputkitelevi-
sioiden aikaan.

Kodin paloherkimmät 
huoneet ovat keittiö 
ja sauna – vaarallisin 
kodinkone on 
pesuhuoneessa

Syksyn pimetessä heijasti-
men käyttö on taas ajankoh-
taista. Liikenteessä on tär-
keää muistaa, että näkeminen 
ja näkyminen ovat eri asioita.

Jalankulkija kokee usein 
valheellista turvallisuuden-
tuntua nähdessään lähestyvän 
auton valot tai ollessaan 
katuvalojen valokeilassa. 
Koska ympärillä tuntuu ole-
van riittävästi valoa vaikka 
lehden lukemiseen, jalankul-
kija helposti luulee, että myös 
hänet havaitaan.

Tilanne on täysin erilainen 
auton ohjauspyörän takaa 
tarkasteltaessa. Autoilijan 
mahdollisuudet havaita ilman 
heijastinta kulkeva jalan-
kulkija ovat todella huo-
not riippumatta siitä, onko 
tieosuudella valaistus vai ei. 
Jalankulkija häviää helpos-
ti erilaisten mainosvalojen 

sekaan. Tumma vaatetus 
heikentää havaittavuutta en-
tisestään.

Viimeistään nyt onkin 
syytä ottaa käyttöön jalan-
kulkijan paras turvavaruste 
eli heijastin tai heijastinliivi.

”Heijastimen ansiosta 
suojatielle pyrkivä jalan-
kulkija havaitaan ajoissa ja 
autoilijalle jää näin tilaa ja 
aikaa väistää”, Autoliiton 
koulutuspäällikkö Teppo 
Vesalainen toteaa.

Autoilijakin on jalankulkija

Myös autoilijoiden on syytä 
muistaa heijastin, sillä heti 
autosta noustessa heistäkin 
tulee jalankulkijoita. Tarve 
poistua autosta saattaa tulla 
paitsi määränpäässä ja tau-
kopaikoilla, myös yllättäen 
esimerkiksi auton hajottua 

tai onnettomuuspaikalle saa-
vuttaessa.

”Autossa tulisi aina olla 
heijastinliivit kuljettajalle 
sekä kaikille matkustajille. 
Lisäksi mukana kannattaa 
pitää taskulamppua. Erityi-
sen riskialtista touhua on 
esimerkiksi renkaan vaihta-
minen tien poskessa, mitä ei 
missään tapauksessa voi suo-
sitella”, Vesalainen sanoo.

Tien varteen tai linja-au-
topysäkille pysähtyneen 
autoilijan pitää käyttää va-
loja oikein. Jos auto seisoo 
lähi- tai kaukovaloilla, on 
vastakkaisesta suunnasta 
lähestyvän ajoneuvon kuljet-
tajan vaikea hahmottaa auton 
olevan pysähdyksissä. Näin 
hän todennäköisesti vaihtaa 
tarpeettomasti lähivaloille 
sekä häikäistyy pysähtyneen 
auton valoista. Samalla py-

sähtyneen auton mahdolliset 
hätävilkut häviävät täysin 
valojen loisteeseen. Näiden 
tekijöiden summana on vaa-
rana, että jotain olennaista jää 
huomaamatta pysähtyneen 
auton läheisyydessä.

”Kun auto pysäytetään 
tai pysäköidään pimeälle 
tieosuudelle, on aina kyt-
kettävä seisontavalot päälle 
– myös silloin, kun käytetään 
hätävilkkuja”, Vesalainen 
korostaa.

Autoliitto on tehnyt videon 
jalankulkijan näkymisestä 
pimeällä erilaisissa tilanteis-
sa. Videosta saa hyvän käsi-
tyksen siitä, miten vaikeaa 
heijastimettoman ihmisen 
havaitseminen tietyissä ti-
lanteissa on. 

Näkeminen ei tarkoita näkymistä

Infoa
• Suomessa kuolee n. 500 
alaikäistä lasta vuosittain.
• Kohtukuolemia tapahtuu 
vuosittain n. 160.
• Yleisimmät pienten lasten 
(1-9v) kuolinsyyt ovat syn-
nynnäiset epämuodostumat 
ja kromosomipoikkeavuudet, 
kasvaimet ja muut taudit.
• Tapaturma- ja väkival-
takuolemat ovat yleisin 

kuolinsyy 15-19-vuotiaiden 
kohdalla.
• KÄPY-Lapsikuolemaper-
heet ry on valtakunnallinen 
vertaistukijärjestö, joka tar-
joaa tukea ensisijaisesti van-
hemmille ja perheille, joiden 
lapsi on kuollut raskauden 
myöhäisessä vaiheessa, vau-
vana, lapsuudessa tai nuorena 
aikuisena.
• Yhdistyksen avoimet ver-

taistukiryhmät kokoontuvat 
eri puolilla Suomea ja yhdis-
tys välittää myös tukihenki-
löitä sekä järjestää tapaami-
sia lapsensa menettäneille 
vanhemmille, isovanhemmil-
le ja sisaruksille.
• Tietoa niin sureville kuin 
ammattilaisille löytyy KÄPY 
ry:n kotisivuilta www.kapy.fi 
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Autolasien ammattilainen 
nyt myös Lahdessa

Avajaistarjouksena 
TUULILASIT -40%

Mestarinkatu 16, Lahti

-Autolasien myynti ja asennus
-Ilmastointihuollot
-Kiveniskemien korjaukset
-Automaalit ja Tarvikkeet
-Tehonlisäykset (Optimoinnit)

Ma-pe 8-17, sesonkina myös lauantaisin

HOLLOLAN RENGAS
JA AUTOKORJAAMO

 renkaat ja
vanteet

 rengastyöt

 renkaiden 
 asennukset

 kausisäilytys

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

Syksy tuo usein mukanaan 
uusia asioita. Liikentees-
säkin voi lomakauden jäl-
keen omaksua uusia tapoja 
– Liikenneturva esittelee 
vinkkejä, joilla voi sääs-
tää liikenteessä esimerkiksi 
rahaa, ympäristöä ja omia 
hermojaankin.

Kesän lomakausi on ohi 
ja arki alkanut. Moni saattaa 
pitää taloudessaan kulukuu-
ria, jonka voi laajentaa myös 
liikenteeseen. Tarjolla on ta-
loudellisten hyötyjen lisäksi 
mahdollisuuksia säästää niin 
ympäristöä kuin hermojaan-
kin – terveydellisiä etuja 
unohtamatta.

”Turvallinen on myös 
terveellistä ja taloudellista. 
Pääasia on se, että jokainen 
pääsisi paikasta toiseen tur-
vallisesti. Tapaturmat tulevat 
kalliiksi monelle taholle, eikä 
vähiten yksilölle itselleen. 
Turvallisuus, tehokkuus ja 
taloudellisuus kulkevat siis 
hyvin usein käsi kädessä – ja 
myös se hiilijalanjälki on mo-
nesti pienempi”, muistuttaa 
Liikenneturvan koulutusoh-

jaaja Toni Vuoristo.

Ennakoiva ajotapa 
näkyy kukkarossa

Ennakoiva ajaminen on paitsi 
turvallista, säästää se myös 
polttoainetta. Tarpeettomia 
kiihdytyksiä ja tiukkoja jar-
rutuksia välttämällä ajaa 
taloudellisesti. Esimerkiksi 
kaupunkien keskustoissa 
alhaisempaa nopeutta ajami-
nen voi jopa nostaa matkan 
keskinopeutta kulutuksen 
pienentymisen lisäksi.

”Maanteillä kannattaa har-
kita ohitustarpeet tarkkaan. 
On hyvä muistaa, että kym-
menen kilometrin matkalla 
menetät vaivaiset puolitoista 
minuuttia, jos ajat satasen 
sijaan kahdeksaakymppiä. 
Vakionopeudensäädin ei 
yleensä ole keinovalikoiman 
kärjessä ympäristöä säästä-
vää ajotapaa tavoitellessa, 
ainakaan mäkisillä tieosuuk-
silla. Se kuitenkin auttaa 
pitämään nopeuden kurissa, 
jolloin polttoaineen säästöä 
voi kertyä muun muassa pie-

nentyneen ilmanvastuksen 
takia”, Vuoristo toteaa.

Kulkutapavalinnoilla 
voi vaikuttaa

Kävely ja pyöräily ovat hyviä 
tapoja liikkua, sillä ne ko-
hottavat kuntoa ja säästävät 
ympäristöä edullisuutensa 
lisäksi. Myös julkisilla liik-
kuminen on hyvä vaihtoehto 
sekä ympäristön että turval-
lisuuden kannalta. Bussi- ja 
junaliikenne ovat turvallisim-
mat kulkumuodot, kun ver-
taillaan eri liikennemuotojen 
kuolemantapauksia kuljettua 
kilometriä kohden.

”Kannattaa ainakin ko-
keilla esimerkiksi työmat-
kapyöräilyä – se onnistuu 
oikean varustuksen kera 
vaikka ympäri vuoden. Eri 
kulkutapojen käyttäminen 
lisää myös ymmärrystä mui-
ta liikkujia kohtaan, jolloin 
liikenteessä näkee helpom-
min ihmisen pelkän autoili-
jan tai vaikkapa pyöräilijän 
sijaan. Autolla liikkuessa 
voi taas miettiä esimerkiksi 

sitä, olisiko kimppakyydin 
järjestäminen mahdollista”, 
Vuoristo pohtii.

Omaa aikaa ratin takana
Myös hermojaan voi sääs-

tää liikenteessä helpoilla 
keinoilla. Työmatkan taitta-
minen esimerkiksi julkisilla 
ruuhkien välttämiseksi on 
yksi vaihtoehto, mutta her-
molepoa voi harrastaa myös 
ratin takana ja saapua mieli 
levänneenä työpaikalle tai 
kotiin. Ennakoiva ajotapa on 
avainasemassa tässäkin.

”Jos ajaa tilanteeseen so-
pivalla nopeudella ja pitää 
riittävän turvavälin edellä 
ajavaan, on ajaminen paljon 
rennompaa. Silloin ei tar-
vitse imitoida edellä ajavan 
jokaista liikettä. Esimerkiksi 
työmatkastaan voi näin tehdä 
omaa, miellyttävää aikaa kii-
reisen arjen keskellä. Stressin 
poistoon ja rauhoittumiseen 
auttaa myös se, että laittaa 
puhelimen äänettömälle ja 
pois näkyvistä, jolloin kes-
kittyminen varmasti pysyy 
liikenteessä”, vinkkaa Vuo-
risto.

Turvallinen on myös taloudellista 
– syksyn säästövinkit liikenteeseen
 

Kävely ja pyöräily ovat hyviä tapoja liikkua, sillä ne kohottavat kuntoa ja säästävät ympäristöä edullisuutensa lisäksi. 
Kuva: Kaisa Tanskanen/Liikenneturva

Vilkun oikeaoppinen käyttö 
on yksi tärkeimmistä tavoista 
viestiä liikenteessä. VVV-pe-
riaatteen avulla esimerkiksi 
kaistanvaihto sujuu turvalli-
sesti. Liikenneturvan kyselyn 
mukaan peräti kolme viidestä 
on joutunut liikenteessä vaa-
ratilanteeseen, kun toinen au-
toilija on jättänyt käyttämättä 
suuntamerkkiä.

Suuntamerkin näyttämisen 
pitäisi olla yksiselitteisen 
selkeää jokaiselle kuljetta-
jalle. Kun aikoo esimerkiksi 
vaihtaa kaistaa tai kääntyä 
risteyksessä, on omista ai-
keistaan viestittävä vilkkua 
käyttämällä. Näin oma toi-
minta ei tule yllätyksenä 
muille tielläliikkujille.

”Pelkkä vilkun käyttämi-
nen ei kuitenkaan vielä riitä 
turvallisuuden takaamisek-
si. Yksinkertainen kolmen 
V:n periaate auttaa – vilk-
ku, vilkaisu ja varmistus. 
Se tarkoittaa sitä, että vilk-
ku laitetaan päälle hyvissä 
ajoin ennen kääntymistä tai 

kaistanvaihtoa. Sen jälkeen 
on vilkaistava peileihin ja 
katsottava, onko viereiselle 
kaistalle siirtyminen mahdol-
lista tai lähestyykö risteystä 
esimerkiksi jalankulkijoita 
tai pyöräilijöitä. Lopuksi on 
vielä varmistettava kuollut 
kulma, jotta kääntyminen tai 
kaistanvaihto on varmasti 
turvallista”, ohjeistaa Lii-
kenneturvan yhteyspäällikkö 
Tapio Heiskanen.

Kun suuntamerkkiä näyt-
tää hyvissä ajoin ennen ratin 
kääntämistä, antaa muille 
aikaa ja tilaa toimia. Se sääs-
tää myös turhia jarrutteluja 
sekä ehkäisee mahdollisia 
vaaratilanteita.

”Pakollisen pahan sijasta 
vilkuttamista voisikin aja-
tella tekona liikenteen tur-
vallisuuden, sujuvuuden ja 
toisten liikkujien huomioi-
misen parantamiseksi. Jos 
tien päällä yhtään mietityttää, 
että pitäisiköhän tässä käyttää 
vilkkua, niin käytä sitä”, 
Heiskanen sanoo.

Liikenneturvan tuoreen ky-
selyn* mukaan peräti kolme 
viidestä (61 %) suomalaises-
ta on joutunut liikenteessä 
vaaratilanteeseen, kun toi-
nen tielläliikkuja on jättä-
nyt autoilijana käyttämättä 
suuntamerkkiä. Kuitenkin 
vain noin joka kymmenes 
(9 %) raportoi joutuneensa 
vaaratilanteeseen, kun itse 
oli jättänyt käyttämättä suun-
tamerkkiä autoa ajaessaan.

”Kyselytulokset allevii-
vaavat sitä, että vilkun käyt-
tämättömyyden seuraukset 
näkyvät eniten juuri niille 
muille tielläliikkujille. Kul-
jettaja itse toki tietää, mihin 
on menossa, mutta harvalla 
on autossaan kristallipalloa, 
jolla muiden määränpään 
voi ennustaa”, Heiskanen 
muistuttaa.

Toisaalta lähes joka neljäs 
(23%) kyselyyn vastanneista 
myönsi joutuneensa vaara-
tilanteeseen vaihdettuaan 
kaistaa yllättäen. Kaistan-
vaihtohaaverit ovatkin yksi 

taajama-alueiden yleisim-
mistä onnettomuustyypeistä.

”Suomalaisuuteen liitetään 
usein tietty ujous, eikä muille 
välttämättä haluta huudella 
omista tekemisistään. Tässä 
tapauksessa siitä olisi kui-
tenkin päästävä eroon. Muille 
tienkäyttäjille pitää osoittaa 
hyvissä ajoin, mitä on teke-
mässä ja mihin menossa”, 
Heiskanen vaatii.

VVV-periaate 
pähkinänkuoressa:
1. Vilkku. Laita suuntamerk-
ki päälle jo hyvissä ajoin 
ennen risteystä tai kaistan-
vaihtoa ja osoita siten aikeesi 
muille tielläliikkujille.
2. Vilkaisu. Katso peileihin 
selvittääksesi, tuleeko taka-
viistosta muita.
3. Varmistus. Varmista vielä 
ennen kaistanvaihtoa tai ris-
teyksessä kääntymistä kuol-
lut kulma, jotta toimenpiteen 
suorittaminen on varmasti 
turvallista.

Vilkku, vilkaisu ja varmistus
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Forssa p. 03 433 0100 • Helsinki Easton p. 09 348 66100 • Hämeenlinna Tiiriö) p. 044 7023 100 • Imatra p. 05 437 7100 • Jyväskylä Keljo p. 014 24 4500, Palokka p. 014 449 7400 • Jämsä p. 014 54 1400  • Kauhajoki p. 06 221 2100 • Kerava p. 09 274 2700 • Kuopio Outlet • Kouvola p. 05 344 4100 • Lahti Karisto p. 03 589 9313,
 Laune p. 03 735 3100, Paavola p. 03 734 9900 • Lohja p. 019 32 4100 • Nummela p. 09 342 6100 • Oulu Outlet • Pirkkala p. 03 368 1700 • Pori Mikkola p. 02 646 9100  • Rauma p. 02 430 7400 • Riihimäki p. 019 72 2100  • Savonlinna p. 0400 249 500 • Seinäjoki p. 06 414 8100  • Tampere Hervanta p. 03 364 1150, 

Koskikeskus  p. 03 3899600  •  Lielahti p. 03 346 6600, Linnainmaa p. 03 364 2100,  Turtola p. 03 363 5100, Ideapark Outlet • Turku Kupittaa p. 02 236 8600, Länsikeskus p. 02 236 8900 • Vaasa p. 06-3129 100 • Valkeakoski p. 03 585 1100 • Vantaa p. 09 6150 0080 • Helsinki The Hair p. 09 121 3896

PARTURI-KAMPAAMO

OUTLET

FIKSAAMO

Voimassa 30.9.2019 asti.  1 tuote/palvelu, sh. 16,90/kpl (50,00/l)

YKSILÖLLISTÄ PALVELUA AAMUSTA ILTAAN

ISO KOKO PIENI HINTA

Dualsenses
Color Revive 
pigmenttihoitoaineet 
200 ml 10,-kpl

UUTUUS
VAIN TÄLLÄ 

KUPONGILLA 
30.9.2019 ASTI

VÄRIPALVELUSTA

-20€
Ei koske fiksaamoa. 
1 palvelu/kuponki.

Uusi ihana hiusväri Palvelun yhteydessä

OUTLETISTA

Thrill 
kuituvaha 100 ml

790
kpl

sh. 14,90/kpl (79,00/l)

YHTEISHINTAAN

Styling 
Stay Styled tai Super 
Set hiuslakka 150 ml 
ja Glamour Regharge 
kiiltosuihke 50 ml

790
Yks. 5,90/kpl sh. 9,90-14,50/kpl (38,50/l)

YHTEISHINTAAN

For Men 
Hair & Body shampoo 
300 ml ja Style & Care 
spray 150 ml 
tai Styling Gel 150 ml

1290
Yks. 8,90/kpl sh. 11,70-23,90/kpl (28,67/l)Yks. 14,90/kpl sh. 19,90-24,90/kpl (19,90/l)

Color ISM 
shampoo ja 
hoitoaine 
500 ml

Värihiuksille

1990
YHTEISHINTAAN

sh. 25,60/kpl (24,75/l)

Moisture 
Kick 
hoitosuihke 
400 ml 990

kpl

Koko perheelle

1990

Shampoot ja  
hoidot 500 ml
Mietoshampoo 
Kevytbalsami 
Proteiinishampoo 
Elvytysbalsami 
Hopeashampoo 
Hair & Body 
Tervashampoo

sh. 48,00-51,00/kpl (39,80-45,80/l)

Huippulaatua

Hoidot 
500 ml 2290

kpl1990
kpl

Shampoot 
500 ml

• All Soft • Beach Envy
• Color Extend Magnetics 
• Glow Dry • Extreme 
• Frizz Dismiss • High Rise 

Suosikki

2 KPL

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

PAAVOLA (Citymarket ) 
p. 03 7349 900 ark. 9–20 la 8–16

LAUNE (Citymarket) 
p. 03 7353 100 ark. 9–20 la 8–16 

KARISTO (Citymarket) 
p. 03 5899 313 ark. 9–20 la 8–18, su 12–18
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Puh. 050-4781188

.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

PESUT & VAHAUKSET

KIILLOTUKSET & 
MYLLYTYKSET

AVOINNA ma-pe 9-19, la 10-16
Tarmontie 3, Hollola • p. 044-989 7010

 HA  PA
Päältä pesu  19 €  25 €
sis. matot ja ovenvälit
Pesupinnoite  15 €  20 €
vain pesun yhteyteen
Perusvahaus  70 €  100 €
Kestovahaus  100 €  130 €
Konehuoneen 
pesu & suojaus  15 €  20 €
Sisäpuhdistus  alk. 29 €

1-Step  180 €  250 €
2-Step  300 €  390 €
3-Step  420 €  510 €

SYKSYN
SUPER-

TARJOUS

50€

H-auton
pesu +

renkaan-
vaihto +

renkaiden
(8 kpl) pesu

ÖLJYNVAIHTO

ei sis. öljyä/

suodatinta

29€

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.

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

Moottoritiet voivat pahim-
millaan houkuttaa ottamaan 
turhia riskejä, kun nopeusra-
joitus on muita teitä suurempi 
ja samaan suuntaan kulkee 
useampi kuin yksi kaista. 
Liikenneturva muistuttaa, 
että ennakoiva ja toiset huo-
mioonottava ajotapa tekee 
moottoritieajosta turvallista 
itselle ja muille.

Moottoritiellä ajaminen 
on mukavaa ja turvallista, 
kun ajaa ennakoiden ja ottaa 
toiset huomioon. Muita teitä 
suuremmat nopeusrajoituk-
set sekä nelikaistaisuuden 
tarjoama tila vaikuttavat 
kuitenkin tarkoittavan joil-
lekin kuljettajille tilaisuutta 
turhaan riskinottoon. Tilan-
nenopeus ja turvaväli ovat 
vanhoja tuttuja perusasioita, 
mutta silti toisinaan valitetta-
van aliarvostettuja.

”Nopeus pitää sovittaa 
tietenkin rajoitusten, mutta 
myös liikennetilanteen ja 
sääolosuhteiden mukaiseksi. 
Esimerkiksi huonolla ajoke-
lillä sopiva tilannenopeus on 
usein reilusti alle rajoituksen. 

Oikea nopeus helpottaa myös 
pitämään riittävää turvaväliä 
edellä ajavaan. Ajaminen 
muuttuu samalla paljon ren-
nommaksi, kun ei tarvitse 
seisoa jarrupolkimen päällä 
ruuhkassakaan”, sanoo Lii-
kenneturvan koulutusohjaaja 
Toni Vuoristo.

Moottoritieajo voi jos-
kus tuntua yksitoikkoiselta, 
mutta esimerkiksi puhelimen 
kouraansa nappaava menee 
pahasti ojasta allikkoon. Kun 
katse on liikenteen sijasta 
kännykässä, jää tien päällä 
tapahtuva äkillinen muutos 
helposti rekisteröimättä.

”Kännykuski ajaa yksin-
kertaisesti riskillä. Moottori-
tienopeudet vielä korostavat 
sitä, miten tilanteet muuttu-
vat nopeasti – esimerkiksi 
iltapäiväruuhkassa voi hy-
vin vetävän tien tilanne olla 
hetken päästä täysin toinen. 
Kannattaa kokeilla puhe-
linpaastoa ratissa, eli laittaa 
luuri äänettömälle ja pois nä-
kyvistä ajon ajaksi. Kun ajat, 
aja”, kannustaa Vuoristo.

Moottoritiellä ohitetaan 

lähtökohtaisesti vasemman 
kaistan kautta, vaikka ruuh-
kassa oikeakin kaista voi 
välillä edetä nopeammin. 
Olennaista on pitää riittävät 
turvavälit niin ennen ohi-
tusta, sen aikana kuin sen 
jälkeenkin. Liikenneturvan 
kyselyn* mukaan kolman-
neksi eniten suuttumusta 
tai ärtymystä autoilijoiden 
keskuudessa aiheuttaa se, jos 
toinen kuljettaja kiilaa liian 
lähelle eteen.

”Moottoritiellä ei pitäisi 
olla mitään kiirettä palata 
oikeanpuoleiselle kaistalle. 
Tässäkin asiassa voi helpolla 
keinolla huomioida muut 
liikkujat. Kun ohitetun ajo-
neuvon nokka näkyy peräpei-
listä, voi turvallisesti palata 
oikeanpuoleiselle kaistalle”, 
ohjeistaa Vuoristo.

Asiat tärkeys-, 
ei törkeysjärjestykseen

Esimerkiksi työmatkaruuh-
kissa näkee aika ajoin sitä, 
että kiireisimmät kuskit ai-
heuttavat riskejä sujahtamal-
la oikealta ohi pienistäkin 

Turvallisuus ensin, 
vaikka moottoritie olisi kuuma
 

Turvallisuus ensin - moottoritielläkin. Kuva: Rodeo

väleistä – vain palatakseen 
takaisin vasemmalle kais-
talle.

”Yleisesti liikenteessä 
kannattaa pyrkiä siihen, et-
tei itse yllätä muita tai tule 
yllätetyksi. Jatkuva kaistojen 
välillä puikkelehtiminen ja 
oikealta ohittaminen eivät 
ainakaan lisää myönteistä 
vuorovaikutusta. Kannattaa 
myös miettiä, kuinka paljon 
todellisuudessa voittaa aikaa 
sillä, että yrittää väkisin 
edetä nopeammin kuin muu 
liikennevirta. Useimmiten 
puhutaan todella minimaali-
sesta ajansäästöstä”, Vuoris-
to huomauttaa.

”Valitettavan moni au-
toilija tuntuu laittavan asiat 
ennemmin törkeys- kuin 
tärkeysjärjestykseen, joko 
tarkoituksella tai tahattomas-
ti. Turvallisuuden pitäisi tulla 
ensin kaikissa tilanteissa tien 
päällä, myös moottoritiellä 
ajettaessa”, peräänkuuluttaa 
Vuoristo.
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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!

Niinan niksitNiinan niksit Niina Ojansivu
Kokki

Sadonkorjuun aika!
Näin sadonkorjuukauden lähetessä loppuaan on aika säilöä viimeisetkin kesän antimet talteen 
odottamaan syksyn pimeneviä päiviä. Itse keräilin omasta kasvihuoneestani viimeiset tomaatit ja 
chilit talteen ja valmistin niistä herkullista paholaisenhilloa.  Tämä hillo käy niin lihalle, kanalle kuin kalallekin. Sen tulisen 
makea vivahde antaa mukavasti lisää aromikkuutta ruokiin. 

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

Paikallinen edustajamme

Markus Lahtinen
040 809 4767

Paholaisenhillo
900g tomaattia
4 paprikaa
3-4 chiliä
9 valkosipulinkynttä
1tl suolaa
1tl mustapippuria
1/2dl etikkaa
3dl hillosokeria

Poista tomaateista ja pap-
rikoista kannat ja pilko ne 
sitten pieniksi kuutioiksi. 
Halkaise chilit ja poista sie-
menet, pilko pieniksi. Pu-
ristuta valkosipulinkynnet 
puristimen läpi tai pilko 
hyvin pieniksi paloiksi. Lisää 
kaikki aineet, paitsi hilloso-
keri kattilaan ja keitä noin 
50min hiljaa hymyillen (pie-
nellä teholla). Tarkista maku 
ja koostumus. Jos haluat 
hillosta hienompijakoista, 
survo sauvasekoittimella. 
Lisää hillosokeri ja keitä 
noin 10min. Purkita ja laita 
kylmään.

Senioreiden MM-kilpailut 
pelattiin syyskuun alussa Las 
Vegasissa.

Suomeen jälleen mitaleja 
keilailussa. Tällä kertaa saa-
liina oli kolme hopeaa ja yksi 
pronssi.

Suomi sai miesten joukkue-
kilpailussa hopeaa. Joukkuees-
sa keilasivat Mika Koivunie-
mi, Kimmo Lehtonen, Mika 
Luoto ja Kai Virtanen. 

Masterissa Mika Koivu-
niemelle hopeaa ja Kimmo 
Lehtoselle pronssia. Mika 
Koivuniemi voitti myös all 

event-hopeaa.
Koivuniemi on monin-

kertainen arvokisamitalisti, 
mutta Lehtoselle pronssi oli 
hänen ensimmäinen henkilö-
kohtainen MM-mitali.

Naisten joukkuekilpailussa 
Suomi jäi ulos mitalipeleistä 
14 pisteellä. Joukkueessa 
keilasivat Nina Haavisto, 
Reija Lundén, Jaana Taa-
vitsainen ja Tuula Tam-
minen.

Reija Lundén sijoittui par-
haana suomalaisena naisena 
all eventissä seitsemänneksi.

Keilailu-uutisia

Senioreiden MM-kisoista 
Suomeen mitaleja

Kimmo Lehtonen, valmentaja Jarmo Ahokas ja Mika Koi-
vuniemi. Kuva: Suomen Keilailuliitto.

Vuosikausia  Suomessa 
vellonut jätevesiasetus on 
vihdoin saatu hieman inhi-
millisemmäksi verrattuna 
aiempien vuosien asetuksiin. 
Silloinhan monet tuskailivat 
miten selvitä vaativista puh-
distusjärjestelmistä, joissa 
olisi tarvittu pienpuhdis-
tamo tai suodatuskenttä. 
Molemmat ratkaisut olisivat 
tienneet reilusti yli 10.000 
euron investointeja, jotka 
osoittautuivat mahdottomiksi 
monille haja-asutusalueitten 
kiinteistönomistajille.

Nyt jätevesiasetus on 
huomattavasti lievempi ja 
puhdistusratkaisuja voidaan 
tehdä jo olemassa oleviin 
vanhoihin jätevesikaivoi-
hin. Extraa kävi kysymässä 
millainen on aWater kaivo-
puhdistamo, jota edustaa ja 
markkinoi diplomi-insinööri 
Milla Siiri YIP Ympäristöin-
sinööripalvelut Oy:stä. Milla 
Siiri on tehnyt vuodesta 2005 
lähtien jätevesisuunnitelmia 
kaikille asianmukaisille jä-
tevesijärjestelmille ja hänellä 
on ympäristöalan koulutus 
sekä FISE a-pätevyys jäte-
vesisuunnittelusta.

- Sähkökäyttöiset aWa-
ter-kaivopuhdistamot kehi-
tettiin, koska hyväkuntoisia 
ja tilavia betonikaivoja ei 
ole haluttu jätevesisuunnit-
telutyössä poistaa ja asentaa 
tilalle muovisia pienempiä ja 
heikompia säiliöitä, selvit-
tää Milla. (Sähköttömiäkin 
aWater-puhdistamosäiliöitä 
löytyy pienille vesimäärille 
sellaisille tonteille, joissa 
kaatoja voidaan hyödyntää).

- Myös jätevesijärjestel-
män uudistamistyö on tähän 
mennessä vaatinut suuria 

kaivuutöitä uusien useiden 
kuutioiden säiliöiden maahan 
asentamisessa ja maaperäkä-
sittelykenttien rakentamises-
sa. aWater-puhdistamoilla 
voidaan olemassa olevat 
saostussäiliöt/-kaivot uudis-
taa jätevesisäädökset täyt-
täväksi pienpuhdistamoksi 
jopa ilman kaivuutöitä.

- Useimmiten riittää, että 
sakokaivojen lähelle tuodaan 
vain sähköpistoke ja tehdään 
yksi tai kaksi läpivientiä 
kaivoihin.

Milla kertoo, että tällä 
tavoin voidaan uusia myös 
tukkoon mennyt maape-
räkäsittelyn suodatus- tai 
imeytyskenttä. Eli ohitetaan 
kenttäosa pienillä kaivutöil-
lä (esim. jatkamalla imey-
tysputki purkuputkeksi) ja 
laitetaan aWater-laitteisto 
olemassa oleviin saostuskai-
voihin. Myös muovisiin kai-
voihin tämä voidaan tehdä. 
Muutama tukkoon mennyt 
suodatuskenttäkohde on jo 
toteutettukin tällä tavoin.

Helppo asentaa
- edullisemmin

Milla kertoo, että aWa-
ter-puhdistamo on yksin-
kertainen käyttää ja huoltaa. 
Asennus- ja käyttökustan-
nukset ovat pienet.

aWater-puhdistamoja on 
saatavilla seuraaviin tarkoi-
tuksiin:

- harmaiden vesien (pesu-
vedet) puhdistamiseen, tähän 
tarvitaan kaksi jätevesikai-
voa tai osastoa.

- kaikkien asuinjätevesien 
(pesuvedet ja WC) puhdis-
tamiseen, ja tähän tarvitaan 
kolme jätevesikaivoa tai 

aWater on edullinen ratkaisu jätevesille

- aWater on nopea ja helppo asentaa olemassa oleviin 
kaivoihin. Jopa ilman kaivuutöitä tai käsiä jäteveteen 
likaamatta, Milla suosittaa.

osastoa.
- aWater-puhdistamon lait-

teet ovat laitesuojassa, ja joka 
voidaan asentaa maan päälle 
kaivojen viereen tai kaivaa 
hieman maahan. Tai ottaa 
huoltoluukullinen laitesuoja, 
joka lasketaan siis huoltoluu-
kusta sisään, Milla kertoo.

aWater tarjoaa huomatta-
vasti edullisemman menetel-
män puhdistaa kiinteistöjen 
jätevedet. Ohessa hintoja, 
joiden lisäksi tulee suunnit-
telu- ja asentamiskulut, jotka 
vaihtelevat kohteen mukaan.

aWater Air -puhdistamo 
on tarkoitettu kaikille asuin-
jätevesille (wc-vedet ja pesu-
vedet), ovh. 3970 € (2018).

aWater Grey Air -har-
maavesipuhdis tamo on 
tarkoitettu vain harmaille 
asuinjätevesille (pesuvedet ja 

joskus erottelevan käymälän 
nesteet), ovh. 3120 € (2018).

- Jonkun mielestä hinta 
voi olla korkea, mutta sitten 
voi miettiä, että minkälainen 
hässäkkä tulee oikeasti siitä, 
että kaivetaan koko piha auki 
ja laitetaan uusia muovipönt-
töjä ja tehdään kokonaan 
uudet järjestelmät, joiden 
toimintaikä ei ole välttämättä 
kuitenkaan kovin pitkä.

- Tämä aWater voidaan 
tehdä myös pelkästään omal-
la lapiotyöllä, mikäli viitsii 
kaivaa kaapelin maahan ja 
halutessaan laitesuojan. Lä-
piviennit kaivoihin voi joutua 
myös tekemään.

- Pätevän sähköasentajan 
täytyy käydä tekemässä säh-
kön liitoshommat, jotta se on 
joka tavalla laillinen, Milla 
muistuttaa.
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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 10.00, 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
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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  

 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
kivkivkivkivvkivkivkivvvvkivvvkivivkivkivivvvivivkivkivvvkivvivkivvkivkivivivvvvvvvivkivvvviiviikivkiiiiiiikivkiivkkkkikkkivvkkkk vkk va@ga@g@@a@ga@a@ga@ga@a@a@a@g@a@a@a@g@a@a@ga@ga@ga@gaa@ga@ga@ga@ga@a@gga@ga@gg@a@ga@ga@g@@gga@g@ga@@@ga@ggga@@@g@ggg@g@ggga@a@a@@@gg@ggg@a@g@ga@@@gg@ggga@g@@g@a@g@g@ggg@ga@@@@gggggga@ga@g@g@@g@@@@@gg@gg@g@@@g@g@gggg@g@@g@gg@g@ga@@g@gggggg@a@@gg@gga@@@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.

Syksyn herkkuja!

Kauppahalli www.lihavuorinen.fiLihaa - laatua - palvelua

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

Kylmäsavuporoa, nautaa ja hevosta     Suomalaista kartsaa
Hirven ja poron paisteja    Isoja XL-maalaiskananmunia

5,50
/kg

8,90
/kg

Hyvä sikanauta
-jauheliha
70%/30%
Tuore
Suomi

14,90
/kg

Riistakäristys
saksanhirvestä
EU

11,90
/kg

Hyvä karjalanpaisti
kulmapaisti/kassler
50%/50%
tuore
Suomi

8,90
/kg

8,90
/kg

Possun 
savupotka
hernesoppaan
Suomi

Viljapossun 
juhlafile
tuoresuolattu
makurasvalla
Suomi

34,90
/kg

Possun babyribs
myös maustettuna
Suomi

Poron lapakäristys
Lumiporo
Suomi

6,90
/kg

Hevosen 
kulmapaisti
tuore
Suomi

10,90
/kg

Vanhanajan 
suomimakkara
Hakala

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

LAATUKONEET EDULLISESTI
MYYNTI - HUOLTO - KORJAUS - KAIKKI MERKIT

TORIN OMPELUKONE   
 p. 0400 769 632   


