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Akvaariot ja akvaariopaketit
Akvaariokalat ja -kasvit
Kaikki tarvikkeet ja ruoat

Faunatar Lahti
Launeen Prisma 2. krs
Puh. 040-1630 630
Ark. 10-20, la 10-18
www.faunatar.fi
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•H
Huollot • Korjaukset
• Ilmastointilaitehuollot
• Pakokaasumittaukset
– OBD + Diesel-savu
• Ohjainkulmien mittaukset
– 4-pyöräsuuntaus
• Ajovalojen myllytykset

LT-AUTOKORJAAMO KY
Kärrytie 17, Orimattila, puh. (03) 777 4498, 044 700 4498
ltautokorjaamo@gmail.com
www.ltautokorjaamo.fi
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TIESITKÖ, ETTÄ PORAKAIVO PITÄISI
PUHDISTAA 5-10 VUODEN VÄLEIN?
* Puhdistukset ja huollot Hyödynnä kotitalousvähennys, jopa lähes
* Porakaivopumppujen puolet pois kustannuksista!
Nopeammin
näintalvimmin näin
Nopea
myynti
kesäaikaan,
varaa!
aikaan, varaa!
Katso tarkemmin
www.porakaivohuolto.net
p. 050-3680001, 0400-313819

KEKKILÄN MULLAN MYYNTIPISTE
NYT UUDESSA OSOITTEESSA
Helsingintie 832, Hollola
Tilaa kunnon multaa kotipihaasi tai
viherrakentamisen kohteeseen!
Avoinna ark. klo 7-16 (ruokatauko 11-12)
Tiedustelut: PERÄKÄRRYMYYNTI 040 358 5072,
URAKOITSIJA 0400 710 347
Myynti- ja tilauspalvelu 020 331 404
tilaukset@kekkila.ﬁ - kekkilaviherrakentaminen.ﬁ

Kellohuolto ja -korjaamo

KELLO-HARA
Kyntömiehentie 18, Orimattila
(Peltolan alue)

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

Nyrkkeilyn erikoisseura
Vuodesta 1968

LAHDEN LAAKI r.y.n NYRKKEILYHARJOITUKSET

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

http://lahdenlaaki.sporttisaitti.com

Latinovieraita Hollo ja Martta -festivaaleille

Meksikolainen rytmikäs
kansantanssi vie mukanaan
Yhdeksänpäiväinen Hollo
ja Martta -festivaali saa vieraakseen Ballet Folklorico
Jalisciensen Yhdysvalloista.
San Diegosta kotoisin olevan
ryhmän kaikki jäsenet ovat
meksikolaistaustaisia.
- Meksikolaiset kansantanssit ovat rytmikkäitä ja
tulisia. Ilo ja värikylläisyys
ovat myös elementtejä, jotka
voidaan liittää meksikolaiseen folkloreperinteeseen,
festivaalipäällikkö Aimo
Hentinen kertoo.
Meksikolaiset kansallispuvut ovat Hentisen mukaan
erityisen kauniita.
- Myös miesten zombrerot
ovat koristeellisia.
Meksikolaisessa kansantanssikulttuurissa vartalonkierto on merkittävässä osassa koreografiaa.
- Zombreroilla tehtävät
kaarteet luovat ilmeikkyyttä
tanssien tulkintaan.
Yksi meksikolaisen kansantanssin tunnuspiirre on
machomeininki, joka on kuitenkin aina tasapuolista.
- Meksiolainen kansantanssi on parhaimmillaan

flirttailevan tyylikästä, jossa myös kuuluu rytmikäs
kapionkopse näyttämöllä.
Kansantanssi ilmentää aina
myös merkityksellisiä asioita
maan kansalliskulttuurista.

Unkarilaisen kansantanssin
on helppo samaistua
Unkarin Székesfehérvárista
kotoisin oleva Alba Regia
Dance Ensemble -ryhmä
tulkitsee perinteisestä unkarilaista kansantanssia uusin
koreografioin.
- Unkarilainen kansantanssi on aina vauhdikasta ja fyysisesti vaativaa. Se huokuu
iloa ja rytmiä, joka kutsuu
aina yleisönsä mukaan.
Unkarilaisen kansantanssin rytmiin on Hentisen mukaan helppo samaistua.
- Nopeatempoiset hypyt
ja pyörähdykset ovat tunnusomaisia unkarilaisissa
kansantansseissa.
Pustan raikkaat ja tummat
sävelet ovat merkittävässä
osassa unkarilaisten koreografiaa.
- Unkarilainen tanssi sisäl-

tää paljon käsirytmityksiä,
jotka osuvat reiteen sekä
pohkeeseen. Mustantummat
saappaat tekevät tanssista
vielä äänimaailmaan rytmisemmän.
Edellisen kerran unkarilaiset Alba Regia Dance
Ensemblen kansantanssijat
vierailivat Hollo ja Martta
-festivaaleilla vuonna 2013.

Pelimannikollektiivi
Orivesi All Stars
pääkonsertissa
Orivesi All Stars on perustettu perinteisillä Oriveden
kansanmusiikin kursseilla
vuonna 2011. Tällä hetkellä
tätä musiikillsta komboa
luotsaavat Antti Järvelä sekä
Reetta Kuisma.
Tässä ryhmässä ei tehdä eroa siitä, että oletko
amatööri, ammattilais- tai
harrastesoittaja. Tärkeintä
on se, että yhdessä soitetaan
mielekästä hyvän meiningin
musiikkia. Sen pitää näkyä
ja kuulua, kun OAS soittaa.
Orivesi All Stars esiintyy
Hollo ja Martta -festivaaleilla

pääkonsertissa 2.11.
Hollo ja Martta -festivaalin
avajaiskonsertti on Lahden
kaupunginteatterin Juhani
-näyttämöllä 28.10. Festivaali päättyy samassa paikassa
perinteiseen tapaan pyhämiestenpäivänä 2.11 klo 16.
Kansainväliset illat kuuluvat myös juhlavuoden ohjelmistoon. Hollolan keskiaikaisessa kirkossa järjestetään
festivaali-vesper 1.11.
Hollo ja Martta
-festivaali 2019
Alba Regia Dance
Ensemble Unkarista
Balkan-ryhmä Bulgariasta
Ballet Folklorico
Jalisciense Yhdysvalloista
Grupo Folclorico &
Etnograico Granja
do Ulmeino Portugalista
The artistic group
Kamaráti Slovakiasta
Laulavat Babuskat
Venäjän Udmurtiasta
Festivaaleille osallistuu 150
ulkomaalaista vierasta.
Kotimaisia kansantanssijoita
ja -muusikoita on festivaaleilla mukana 1200.

Hollo ja Martta -festivaalin tulojuhla Salpa -hallissa
Hollo ja Martta -festivaalin
tulojuhla oli kaikille avoin
tilaisuus Salpa-hallissa
27.10.2019 klo 16. Perinteisesti tämä tilaisuus on
järjestetty Nuorisoseurantalo
Kukossa.
Festivaalipäällikkö Aimo
Hentisen mukaan Salpa -halli
on loistava paikka esiintyä
heidän kansainvälisille festi-

vaalivieraille.
- Ulkona olemme aina sään
armoilla ja siksi olemme nyt
sisätiloissa. Nyt kaikki kansantanssista kiinnostuneet
ihmiset pääsevät aistimaan
festivaalitunnelmaa jo sen
ensihetkistä alkaen.
Hollo ja Martta -festivaalit
2019 tarjoaa laaja-alaisen
kattauksen kansantanssia.

Festivaaleille osallistuvat
tänä vuonna Alba Regia
Dance Ensemble Unkarista,
Balkan-ryhmä Bulgariasta,
Ballet Folklorico Jalisciense Yhdysvalloista, Grupo
Folclorico & Etnograico
Granja do Ulmeino Portugalista, The artistic group
Kamaráti Slovakiasta sekä
Laulavat Babuskat Venäjän

Udmurtiasta.
Festivaaleille osallistuu
150 ulkomaaliasta vierasta.
Kotimaisia kansantanssijoita
ja -muusikoita on festivaaleilla mukana 1200.
Salpa -hallissa järjestettävä tulojuhla on ilmainen
tilaisuus Heinsuon koululla
Hollolan Salpakankaalla.
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KESTÄVINKIN
KAIPAA HUOLTOA
Me tunnemme
Toyotasi parhaiten.
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HUOLTO

Tarjoamme käyttöösi korkeatasoiset
huolto-, korjaamo- ja varaosapalvelut, esim:
- Aidot Toyota-varaosat
- Kaikki korjauspalvelut
- Määräaikaishuollot
- Katsastuspalvelu
- Tuulilasin kiveniskemä- Rengasmyynti
- Kaikki rengastyöt
korjaukset
- Ilmastointilaitteen huolto - Sijaisautopalvelu

Luotettavaa
autonhuoltoa

Auto Sorsa Oy
www.autosorsa.fi

Kolarikorjaamo Sorsa Oy
Tehtaankatu 6, Riihimäki, puh. (019) 716 620

Pidä pelivaraa sopivalla tilannenopeudella ja kunnon turvavälillä. Kuva: Ville-Veikko Heinonen/Liikenneturva

Varaudu syyshaasteisiin – lähes
kolmannes joutunut vaaratilanteeseen
liukkaan tai huonon kelin takia
Syksyn liukkaat ajokelit ovat
jo tulleet tutuiksi ympäri
Suomen. Liikenneturvan kyselyyn vastanneista lähes
joka kolmas on joutunut
vaaratilanteeseen autoiltuaan
liukkaalla tai huonolla kelillä. Tilannenopeus ja turvaväli
auttavat, kun edessä ovat
seuraavat yöpakkaset.
Etelässäkin on jo saatu
syksyn ensimmäiset maistiaiset kylmistä öistä ja aamuista. Vaikka sää nyt hieman
lämpeneekin, on silti hyvä
varautua seuraaviin yöpakkasiin. Tiet voivat muuttua
liukkaiksi, kun lämpötila
käy yön aikana nollassa tai
lähellä sitä. Pelkkä ilman
jäähtyminenkin voi saada
tienpinnat paikoin petollisiksi. Liukasta kuuraa voi
muodostua ilman sateitakin,
jos ilma on tarpeeksi kosteaa
kylmetessään.
”Liukasta voi olla erityisesti paikoissa, jotka ovat
jäätymiselle alttiita. Tällai-

sia ovat esimerkiksi sillat,
mutkat, peltoaukeiden notkelmat ja varjopaikat, jotka
voivat olla koko päivänkin
jäässä, vaikka muualla olisi
sulaa”, kuvailee Liikenneturvan koulutusohjaaja Erkka
Savolainen.
Yli puolet (56 %) Liikenneturvan kyselyyn* vastanneista kokee huonolla kelillä
ajamisen haastavaksi. Lähes
joka kolmas (31 %) vastaaja
kertoi puolestaan joutuneensa viimeisen vuoden aikana
vaaratilanteeseen, kun oli
ajanut autoa liukkaalla tai
huonolla kelillä.
”Erityisen huonolla kelillä
kannattaa miettiä, voisiko
ajamista siirtää tuonnemmaksi tai kulkea vaikkapa
työpaikalle julkisilla kulkuvälineillä. Jos rattiin on
kuitenkin mentävä, on ennakointi avainroolissa. Kunnon
turvavälillä ja tilanteeseen
sopivalla nopeudella saa
lisää pelivaraa”, ohjeistaa

ÖLJYNVAIHTO

ILMAN AJANVARAUSTAȲ
3?11[[9ȝVM0?[Q
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ŌæČĊøĥğȲœĊĽüœøüķķë

JĥęĽĽĥæČğüĖëĳĖüķĽüęĞëğȲ
İłĊøČķĽłķėüĞČėææęČ

Savolainen.

Liukkaus ei itsessään
aiheuta onnettomuuksia
Riittävän alhainen nopeus
ehkäisee pidon menetystä,
riittävä turvaväli peräänajoja
tai muita onnettomuuksia.
Liian suurella nopeudella ei
ajonvakautusjärjestelmästäkään ole tarvittavaa hyötyä,
jos renkaiden pito pääsee
irtoamaan tien pinnasta.
”Liukkailla keleillä auton
pysähtymismatka yksinkertaisesti pitenee. On silti hyvä
muistaa, että liukkaus itsessään ei aiheuta onnettomuuksia, vaan kuljettajan oma
toiminta – tai oikeastaan toimimattomuus, jos ei ota keliä
ajossa ja ajoissa huomioon”,
Savolainen muistuttaa.
Kun syksy etenee kohti talvea, tulee autoilijoille jossain
vaiheessa ajankohtaiseksi
myös talvirenkaiden vaihto.
Renkaanvaihdon ajankoh-

dassa on otettava huomioon
sekä keli että oma ajoympäristö.
”Jos lähtee ajamaan etelästä pohjoiseen ruskaa katsomaan, on huomioitava,
että keliolosuhteet voivat
määränpäässä olla hyvinkin
erilaiset kuin kotona. Lapissa
yöpakkasia on jo jatkuvasti,
joten sinne lähtevän kannattaa harkita talvirenkaiden
vaihtoa, jos keli sitä edellyttää”, Savolainen huomauttaa.
Viisi vinkkiä
liukkaiden varalle:
• Valitse tilannenopeus kelin,
liikenteen ja oman ajotaidon
mukaan.
• Pidä riittävä turvaväli edellä
ajavaan.
• Vältä voimakkaita ohjausliikkeitä.
• Aja kaarteisiin maltillisella
nopeudella.
• Harkitse ohitustarve normaaliakin tarkemmin huonolla kelillä.

KYSY TARJOUS
UUSISTA
RENKAISTA
Runsaasti merkkejä/kokoja.

ȔǠǛȹ

Renkaiden kausisäilytys.
Renkaiden asennus ajanvarauksella
Maksuvälineet: Pankkikortti, visa,
/odottaessa.

JĥęĽĽĥæČğüķłĥøæĽĽČĞüĽȲ
ķłĥĳææğȲŌæĳæķĽĥķĽæĞĞüȗȲ
eæČĊĽĥȲĥğğČķĽłłȲČęĞæğȲ
æĖæğŌæĳæłķĽæȗ

aktiiviraha, käyttöluotto, käteinen.

Launeenkatu 82
0400 220 033
Ma-pe 8-17, La 9-13
Hirsimetsäntie 14
0400 848 640
Ma-Pe 8-17

RENGASTUONTI
Puh. 03-884 5151
Höylääjänkatu 2, LAHTI

Avoinna: ark. 8-17, la 9-13

Jyrkänmäentie 4, 15880 Hollola

(bensa- ja dieselautot)

Jarrujenkorjaukset, rengastyöt
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Ennustajia
Selvänäkijä
Stiina Sahari
0700-9-3009
2,95€/min.+pvm. pl50 hki 25

Lappilainen näkijä, parantaja

Katariina

jo kolmannessa polvessa

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

★ Aito ★ Varma ★ Näkijä ★

Jenny

0700-51014

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

Sekalaisia
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Asiantuntijat listasivat liikennesäännöt,
joista arjessa lipsutaan
Liikennesääntöjä noudatetaan pääasiassa hyvin, mutta
joissain tilanteissa liikennesäännöt voivat tuntua jopa
maalaisjärjen vastaisilta.
Kysyimme liikennettä ammatikseen seuraavilta, mitkä
liikennesäännöt herättävät
epäselvyyttä ja mistä säännöistä lipsutaan arjessa.

ajoittain sääntöjen vastaisia
liikkeitä autoillessaan, eikä
tämä ole aina tarkoituksellista. Liikenne on kuitenkin
kokonaisuudessaan sujuvampaa, kun säännöistä pidetään
kiinni,sanoo liikenneturvallisuuden johtava asiantuntija
Markus Nieminen LähiTapiolasta.

- Joskus liikenteessä voi
tulla vahva tunne siitä, että
sääntöjen mukaan toimiminen on pahasti ristiriidassa
maalaisjärjen kanssa. Esimerkiksi lievä ylinopeus ei
kaikissa tilanteissa tunnu
vaaralliselta. Toisaalta taas
muut tienkäyttäjät aivan perustellusti olettavat, että nopeusrajoituksia noudatetaan,
kertoo Liikenneturvan koulutusohjaaja Toni Vuoristo.

Liikenneturvan Vuoriston
mukaan tieliikennejärjestelmä liikennesääntöineen
on rakennettu ajatellen heikoimpiakin tienkäyttäjiä.
Hän korostaa, että ainoastaan yhteiset ennalta sovitut
pelisäännöt mahdollistavat
turvallisen, sujuvan ja ennakoitavan liikkumisen kaikille
osapuolille.

Työkseen liikennettä seuraavien asiantuntijoiden
puheessa korostuu se, että
valtaosa kuljettajista pyrkii
aina noudattamaan liikennesääntöjä ja kokonaisuutena
suomalainen liikenne sujuu
hyvin.

Uudis- ja remonttityöt anturasta
tapettiin.
Luotettava,
tupakoimaton
ammattimies.

p. 050 302 4466

- Sääntöjen noudattaminen on liikenteessä kaikille
turvallisuutta lisäävä tekijä,
kun voimme luottaa siihen,
että muutkin noudattavat
sääntöjä, autokoulu CAPin
ajo-opettajien koulutuksista
vastaava Sampsa Lindberg
kertoo.
- Valtaosa meistä tekee

Ylinopeus ei ole
sallittua ohituksissakaan
Liikenneturvallisuusasiantuntijoiden mukaan ohitustilanteet, lievä ylinopeus,
toiminta pysäköintialueilla ja
kaupunkiajon erityispiirteet
ovat yleisiä tilanteita, joissa
liikennesäännöt herättävät
eniten epäselvyyttä tai niiden
noudattamisessa lepsuillaan.
- Suurimpia riskejä otetaan
ohitustilanteissa maanteillä. Monilla on käsitys, että
ohitustilanteessa saisi ajaa
ylinopeutta, mutta liikennesääntöjen mukaan näin ei
ole. Ohitustilanteessa ajetaan
helposti omien taitojen ylära-

joilla ja samalla voi aiheuttaa
muillekin kuljettajille yllättäviä tilanteita, kertoo Markus
Nieminen LähiTapiolasta.
Ohitustilanteessa tulisi
aina harkita ohituksesta
saatavaa hyötyä ja riskejä.
Riskitilanteita syntyy myös
hitaampien ajoneuvojen,
kuten kuorma-autojen tai
mopoautojen ohituksista.
- Jostain syystä erityisesti
mopoautot ja raskaat ajoneuvot provosoivat vaarallisiinkin ohituksiin. Mopoautoja
lähdetään usein ohittamaan
tilanteissa, joissa kuljettaja ei
lähtisi vastaavassa tilanteessa
ohittamaan hitaampaa henkilöautoa, CAPin Lindberg
toteaa.

Kaupunkiajo vaatii
tarkkuuttaa
Autokouluissa kaupunkiliikenne tiedetään erityisen
vaativaksi, koska havainnoitavaa on enemmän ja
runsaampi muiden autoilijoiden ja kevyen liikenteen
määrä aiheuttaa väistämättä
yllättäviä tilanteita. Nopeiden
tilanteiden kohdalla kyse
ei aina olekaan tahallisista
sääntörikkomuksista.
- Kaupunkiliikenteessä
kuljettajan tarkkaavaisuus
on usein kokeneellakin kuljettajalla koetuksella. Kevyt
liikenne ja pyöräilijöiden

väistämissäännöt herättävät
aina keskustelua. Autokoulussa neuvomme kuljettajia
kaikissa tilanteissa tekemään
kevyen liikenteen osalta turvallisia päätöksiä aiheuttamatta muulle liikenteelle
vaaratilanteita. Toinen seikka, joka ajoittain herättää
epäselvyyksiä on velvollisuus antaa linja-autolle tilaa
tämän lähtiessä pysäkiltä
tiellä, jolla suurin sallittu
nopeus on enintään 60 km/h,
Lindberg kertoo.
Asutuskeskusten parkkipaikat ovat yleisiä vahinkosumppuja. Lähes puolet
kaikista vakuutusyhtiöiden
tietoon tulevista liikennevahingoista sattuu parkkipaikoilla.
- Epäselvyydet pysäköintialueilla liittyvät usein väistämisvelvollisuuden noudattamiseen, pieniin kolhuihin
esimerkiksi ovien avaamisesta tai tilanteisiin, joissa
kolarin toinen tai molemmat
osapuolet ovat olleet poistumassa parkkiruudusta ajoväylälle. Helpoin tapa yrittää
välttää parkkipaikkojen yleisiä vahinkoja, on pysäköidä
auto siten, että pääsee lähtemään ruudusta ajoneuvon
keula edellä. Tällöin on toki
edelleen väistämisvelvollinen, mutta näkyvyys ajoväylälle on parempi, Nieminen
neuvoo.

- Liikennesäännöt eivät ole
vaikeita ja suomalaiset kyllä
tuntevat ne pääosin hyvin,
mutta toisten huomioiminen
liikenteessä on joskus vaikeampaa. Myös liikenteessä
pitäisi hyväksyä erilaisuus,
Lindberg päättää.

Kiinnitä näihin
huomiota ajaessasi:
1) Tarkkaavaisuus.
Keskity ajaessasi autoiluun ja
muuhun liikenteeseen.
Kansainvälisten tutkimusten
mukaan kännykän käyttö
liikenteessä nelinkertaistaa
riskin joutua liikenneonnettomuuteen.
Väsymys ja alkoholi heikentävät molemmat merkittävästi ajo- ja huomiokykyä.
2) Tilannenopeus.
Aina ei ole pakko ajaa suurinta sallittua nopeutta.
Huomioi sää ja muu liikenne.
Riittävä turvaväli antaa peliaikaa yllättävissä tilanteissa. Pienikin ylinopeus lisää
riskejä ja jarrutusmatkaa.
3) Ohitustilanteet.
Arvioi ohituksen tarve ja
siihen liittyvät riskit.
Ohitustilanteissa otetaan
usein tarpeettomia riskejä
ja ajetaan myös merkittävää
ylinopeutta.

KELIEN YLÄPUOLELLA

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

- huollot - korikorjaus - varaosat - maalaukset
Luotettavaa
autonhuoltoa

Auto Sorsa Oy

Tehtaankatu 6, Riihimäki.
Avainkierto 23, Hyvinkää.
Puh. (019) 716 620
Puh. (019) 268 0800
www.autosorsa.fi

SAVIAHON MYYMÄLÄ HYVINKÄÄLLÄ
Hämeenkatu 37, p. 019-469 324
Avoinna: ark. 10 – 17, la 10 – 14
VANHAN TAVARAN KAUPPA

Tarjoamme kiinteistönhuolto palveluita Lahden
talousalueella. Lisäksi suoritamme sammaleenpoistoa ja
kantojyrsintää. Volttihuolto toimii myös konevuokraamona.
Vuokrattavana:
- Pienkuormaajia alk. 50€/vrk.
- Kaivuri alk. 120€/vrk.
- Maantiivistäjiä 90kg, 200kg,
500kg. alk.40€/vrk.

- Peräkärryjä alk. 10€/vrk.
- Mönkijät alk. 60€/vrk.
- Oksasilppuri alk. 20€/vrk.
- Avant kuormaimiin runsaat
lisävarusteet.

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.
Lomonosovin eläimiä

Arabian kahvikuppeja

VOLTTIHUOLTO Oy
Mika Virtanen
Puh. 0500 769190

Hirsimetsäntie 22
15200 Lahti
www.volttihuolto.fi

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!

Riihimäen lasia

Arabian astioita

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.
Valaisimia

OSTAMME KUOLINPESIÄ JA MUUTTOIRTAINTA!

Arabian seinälautasia
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Moni karkaa autoa kolhittuaan –
Autoklinikka kannustaa vastuullisuuteen
Tuoreen kyselyn mukaan
lähes puolet suomalaisista
on joskus saanut pysäköityyn
autoonsa mysteerikolhun.
Taskuparkin SM-kilpailujen järjestäjä Autoklinikka
muistuttaa, että reilu autoilija jättää aina yhteystietonsa osuessaan toisen autoon
parkkipaikalla.
Pysäköinnin yhteydessä
syntyvät kolhut ovat varsin
yleisiä. Maan johtava kolarikorjaamo Autoklinikka
haluaa kiinnittää huomiota
turvalliseen pysäköintiin
järjestämällä jälleen Taskuparkin SM-kilpailut. Finaali
kisataan Helsingissä 29.9.

Kolhupaikalta
livistäminen yleistä
Autoklinikan teettämä kyselytutkimus paljastaa, että
livahtaminen pois kolhupaikalta on yleistä Suomessa.
Jopa 44 prosenttia kyselyyn
vastanneista autoilijoista
kertoo, että heidän parkissa
ollutta autoaan on kolhittu
eikä syyllinen jättänyt yhteystietojaan paikalle. 12
prosenttia taas kertoo, että
heidän autoaan kolhinut kul-

jettaja jätti reilusti tietonsa.
Noin kolmanneksen (31 prosenttia) vastaajista autoa ei
ole kyselyn mukaan koskaan
kolhittu parkissa.
Vain 2 prosenttia vastanneista myöntää puolestaan
itse kolhineensa joskus kanssa-ajajan autoa ja poistuneensa paikalta jättämättä
yhteistietojaan. Joka kymmenes (12 prosenttia) kertoo
kolhutilanteissa jättäneensä
yhteistietonsa, ja 56 prosenttia ei ole koskaan kolhinut
toisen parkkeerattua autoa.
– Vaikka suurin osa suomalaisista (85 prosenttia) uskoo,
että yhteystietojen jättäminen
tai poliisille ilmoittaminen
on parkkipaikkakolhun sattuessa pakollista, lakiin kirjoitettu itsekriminointisuoja
sallii syyllisen poistumisen
kenellekään tapahtuneesta kertomatta. Kehotamme
kuitenkin kaikkia reiluun ja
vastuulliseen toimintaa: jos
kolahtaa, jätä yhteystietosi,
Pentti Oksanen Autoklinikalta toteaa.
Turvaa liikenteeseen tuo
vastuullisuuden lisäksi myös
ajotaito. Autoklinikka järjes-

tääkin jälleen Taskuparkin
SM-kilpailut, nyt laajempana kuin koskaan. Mikkelin,
Seinäjoen ja Rovaniemen
aluekarsinnoissa on jo valittu
yhteensä kuusi finalistia, ja
loppuja neljää etsitään Helsingin karsintakilpailussa
sunnuntaina 29.9. klo 10:30.
Taskuparkin SM-kilpailut
huipentuvat finaalitapahtumaan Helsingin Narinkkatorilla sunnuntaina 29.9. klo
13 alkaen. Samalla vietetään
järjestyksessään jo kolmatta
kansallista Pysäköintipäivää.
Tiukan kilpailun ohessa tarjolla on ohjelmaa koko perheelle, ja tapahtuman juontaa
Esko Eerikäinen.
– Maineen ja kunnian lisäksi voittajalle on luvassa
1 000 euron arvoinen matkalahjakortti. 2. ja 3. sijalle
yltäneet taas palkitaan 200
euron arvoisella matkalahjakortilla. Lisäksi arvomme
kaikkien paikalla olijoiden
kesken mukavia tuotepalkintoja, Oksanen kertoo.
– Taskupysäköinti on erittäin hyödyllinen taito ja harjoittaa samalla auton hallintaa
sekä mittojen hahmottamista.
Tekniikkaa harjoitellaan au-

tokoulussa monin tavoin,
eikä uusilla opiskelijoilla
yleensä ole ennakkoluuloja
taskupysäköintiä kohtaan,
mutta monella sen käyttö jää
silti arjessa vähälle. Onkin
mahtavaa, että on olemassa
tämän kaltaisia tapahtumia,
jotka autokoulumme tavoin
kannustavat ihmisiä harjoittamaan taskupysäköintiä sujuvammaksi ja tutummaksi,
Sampsa Lindberg CAP-autokoulusta jatkaa.

pyörien huoltoa”, Matti Koistinen sanoo.
Työmatkapyöräilyä ovat
lisänneet myös kaupunkipyörät, joiden työmatkakäytöstä
tuli tämän vuoden alussa
verovapaa liikuntaetu. Kaupunkipyöriä on käytössä
jo esimerkiksi Helsingissä,
Espoossa, Turussa, Oulussa
ja Kuopiossa.
“Kaupunkipyörien tarjoaminen on hyvin yksinkertainen tapa, joilla työpaikat voivat kannustaa pyöräilyyn”,
Koistinen sanoo.
Pyöräliitto on iloisena huomannut myös esimerkiksi,
miten vaikkapa Lahden kaupunginjohtaja Pekka Timonen valitsi työsuhdeauton
sijaan työsuhdepyörän.

Pyöräilyyn panostaminen
on yrityksille
vetovoimatekijä
Pyöräliitto sparraa ja tukee
yrityksiä parantamaan pyöräilyolosuhteita. Koistisen
mukaan myös työpaikan
sijainti on äärimmäisen tärkeä, kun mietitään kestävien
liikennemuotojen suosiota.
Yksi hyvä esimerkki on
Liana Technologies, joka
muuttaessaan uusiin toimitiloihin Oulussa huomioi erityisesti sen, että työpaikalle
on helppo saapua pyöräillä.
Yrityksessä vastikään tehdyn kyselyn perusteella jopa

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

kolmasosa työntekijöistä
kulkee töihin pyörällä. Intoa
on lisännyt se, että Liana
Technologies tarjoaa pyörille
lukitun ja lämpimän pyörävaraston.
“Haluamme kannustaa
myös talvipyöräilyyn, ja
siksi tarjoamme työntekijöillemme tänä syksynä myös
talvirenkaiden vaihdon ilmaiseksi. Lisäksi hankimme
kaikille takavalot, sillä ne
ovat tulossa ensi vuonna
pyöräilijöille pakollisiksi”,
viestintäasiantuntija Fanni
Mäki Lianalta kertoo.
Liana Technologiesilla on
huomattu, että pyöräilyyn
kannustaminen paitsi innostaa nykyisiä työntekijöitä
myös houkuttelee uusia.
IT-alalla monet ovat hyvin
ympäristötietoisia ja vastuullinen toiminta vaikuttaa
työpaikan valintaan. Näin
kommentoi esimerkiksi Liana Technologiesilla työskentelevä myyntijohtaja Mika
Tiainen:
"Minulle on aivan ehdotonta Oulussa asuvana, että
on työpaikka, johon pääsee
helposti pyörällä, saa pyörän

HOLLOLAN RENGAS
JA AUTOKORJAAMO
.VSTLFUJF )PMMPMBt1   
Ma-pe 8-17, sesonkina myös lauantaisin

renkaat ja
vanteet
rengastyöt
renkaiden
asennukset

Tervetuloa katsomaan jännittäviä Taskuparkin SM-kisoja paikan päälle!
Tarkemmat tapahtumatiedot löytyvät osoitteesta
www.pysakointipaiva.fi.

kausisäilytys

Kyselytutkimuksen toteutti
autoiluun ja liikkumiseen
erikoistunut markkinatutkimustoimisto Value Clinic Oy.
Kyselytutkimukseen vastasi
yhteensä 1 028 mannersuomalaista, jotka käyttävät autoa vähintään satunnaisesti.
Otos kerättiin elokuun aikana
internetpohjaisella kyselylomakkeella, johon vastaajat
kutsuttiin sähköpostitse.

TUO AUTOSI
MEILLE HUOLTOON!

Työmatkapyöräily on yhä suositumpaa – yritykset
huomioivat pyöräilijät entistä paremmin
Työmatkapyöräily on kasvattanut suosiotaan Suomessa selvästi. Kasvua selittää
muun muassa se, että yritykset ja työnantajat huomioivat
pyöräilyn koko ajan paremmin. ”Pyöräilyyn satsaaminen on monille työpaikoille
jopa selkeä vetovoimatekijä
ja rekrytoinnin valttikortti”,
sanoo Pyöräliiton toiminnanjohtaja Matti Koistinen.
Työmatkapyöräily on kasvattanut suosiotaan Suomessa selvästi. Suomen Ympäristökeskuksen tietojen*
mukaan jopa viidennes työmatkoista pyöräillään ainakin
osan vuodesta. Kasvu on
ollut nopeaa, sillä vuonna
2010 työmatkapyöräilijöitä
oli vain 12 %. Erityisesti
30–40-vuotiaat pyöräilevät
paljon.
Pyöräliiton mukaan muutosta selittävät monet tekijät:
ympäristötietoisuus, omasta
terveydestä huolehtiminen
sekä se, että työpaikoilla
kannustetaan yhä enemmän
pyöräilyyn.
“Työpaikoilla satsataan
yhä enemmän siihen, että
työntekijöillä olisi hyvät
olosuhteet pyöräillä töihin.
Tärkeimpiä asioita ovat riittävän suuret ja turvalliset
pyöräparkit sekä laadukkaat
sosiaalitilat, joissa pääsee
tarvittaessa suihkuun. Monet
tarjoavat näiden lisäksi myös
mukavia lisäpalveluita, kuten

–5–

lukkojen taakse ja on suihkutilat, joissa käydä vaihtamassa työvaatteet. Lianalla nämä
kaikki toteutuvat.”
Yrityksellä on myös hyvät kokemukset siitä, miten
työmatkapyöräily lisää hyvinvointia.
“Myönnettävä on, että olen
paljon skarpimpi ja tehokkaampi töissä, jos olen tullut
pyörällä töihin. Kun on aamulla liikkunut ulkosalla, on
skarpimpi, luovempi ja ehkä
saatan olla muutenkin mukavampi”, kertoo 25 kilometriä
päivässä työmatkapyöräilevä
ohjelmistokehittäjä ja tiiminvetäjä Elisa Tervonen.
Pyöräliiton mukaan työmatkapyöräilyyn satsaavia
yrityksiä löytyy paljon muun
muassa IT-alalta, luovilta
aloilta sekä terveydenhuollon
piiristä. Pyöräliiton Koistinen nostaa esille myös Savonia ammattikorkeakoulun,
joka pyrkii lisäämään henkilökunnan ja opiskelijoiden
pyöräily- ja kävelymatkojen
määrää 20 prosentilla vuoden
2020 loppuun mennessä.

Autolasienmyynti
ammattilainen
-Autolasien
ja asennus
nyt myös Lahdessa
-Ilmastointihuollot
-Kiveniskemien korjaukset
Avajaistarjouksena
-Automaalit ja Tarvikkeet
-Tehonlisäykset (Optimoinnit)

TUULILASIT -40%

Mestarinkatu 16, Lahti
ODKWL#WXXOLODVL¿

*AUTOJEN KORJAUKSET JA HUOLLOT
*PYÖRÄSUUNTAUKSET
*PPG-MAALIT
*RENKAAT
*FORD-VARAOSAT
*OBD-MITTAUKSET

LAAKSOTIE 55, HEINOLA

Puh. (03) 715 2800, 040-585 7431

HINAUKSET
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Niinan niksit

Niina Ojansivu
Kokki

Banaanikakkua syksyyn
Syksy on monella tapaa uudistumista ja suunnittelua. Leppoisen kesän jälkeen monet aloittavat
uusia harrastuksia, suunnittelevat talven lomia ja jotkut inspriotuvat kokkaamaan ja leipomaan. Itsekin
tykkään leipoa syksyisin, kesällä vältän uunin käyttöä jo ihan kuumuudenkin takia. Nyt on aika kaivaa vanhat ohjeet esille
ja kokeilla vaikka jotain uuttakin. Tässä minun mukana vuosia kulkenut banaanikakun resepti.

Banaanikakku

Keilailu-uutisia

Lahdessa pelattiin
Junnu Tourin osakilpailu
Lauantaina 28.9. Lahden
Keilahalli täyttyi junnuista,
kun siellä keilattiin kauden
toinen Junnu Tourin osakilpailu. Päivän aikana kilpaili
91 nuorta keilaajaa, poikia
63 ja tyttöjä 28. Lahden yksipäiväisen tapahtuman aikana
pelattiin kolme viiden sarjan
karsintaerää, joiden perusteella 15 parasta poikaa ja
9 parasta tyttöä selviytyivät
loppukilpailuun.
Loppukilpailussa pelattiin
aluksi 4 sarjaa, jonka jälkeen
6 parasta poikaa ja 4 parasta
tyttöä etenivät Round Robin
-peleihin. Porin Giantsia
edustava Peppi Konsteri ja
Raision Alfa BC:tä edustava
Niko Rasi veivät ykköspalkinnot.
Lahtelaisista junioripojista
parhaiten suoriutui maajoukkuekeilaaja Jesse Ahokas,
Bay, joka sijoittui lopulta
neljänneksi. Muiden lahtelaisten sijoitukset olivat:
Roni Leskinen, Bay (25.),
Alex Rämänen, Valtti (38.),
Eetu Ahokas, PC (45.),
Santtu Nieminen, Bay (57.)
ja Santeri Kettunen, Bay
(58.) Tytöissä Bayn Essi
Pakarinen sijoittui hienosti
toiseksi, Piitu Viianen, Bay
(16.) ja Heli Puranen, Bay
(26.)

Valtti B.E.T. Erikoinenkisan
finaalin voitto
juniorikeilaajalle
Sunnuntaina 29.9. pelattiin
Valtti B.E.T. Erikoinenkisan
finaali Lahden Keilahallissa.
Finaalissa kisattiin 7 sarjaa. Kilpailun voittajaa saatiin jännittää aina viimeisen
sarjan viimeiseen ruutuun
saakka. Voiton vei 217 pisteen keskiarvolla keilannut
14-vuotias hollolalainen,
Lahden Bayta edustava Roni
Leskinen. Toiseksi sijoittui
Turun TPS:n Jesse Kallio
vain 21 pisteen erolla Leskiseen. Kolmas sija matkasi
Riihimäelle, Sinisissä pelaavan Samuli Tiaisen mukana.
Teksti ja kuvat:
Niina Leskinen

Roni Leskinen
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Voitele kakkuvuoka ja jauhota. Soseuta banaanit haarukalla. Mittaa kaikki jauhot
ja yhdistä ne. Vatkaa margariini ja sokeri kuohkeaksi
vaahdoksi, lisää kananmunat
yksitellen joukkoon.
Lisää jauhoseos ja viimeisenä banaani. Paista 170 astetta
noin 1 tunti.

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

Nuoret kuljettajat havaitsevat liikenteessä
asioita vanhempia nopeammin – silti nuorille
sattuu enemmän onnettomuuksia

LAADUKASTA SIIRTONURMEA LAMMILTA!

SEURAA TARJOLLA!
0700 41909
E
IV 0700-411600

Iso rengasvuoka
150 g margariinia
3 dl sokeria
2 kananmunaa
5 dl vehnäjauhoa
2 tl leivinjauhetta
1 tl soodaa
2 tl kanelia
1 tl inkivääriä
1 tl neilikkaa
3-4 banaania

LähiTapiola tutki autoilijoiden havainnointia ajotilanteissa silmänliiketestissä.
Alustavien tulosten mukaan
nuoret kuljettajat havaitsevat
tapahtumia liikenteessä jopa
noin 2-3 sekuntia vanhempia
ikäryhmiä nopeammin. Silmänliiketestin tulokset vahvistavat käsitystä myös siitä,
kuinka vaikeaa autoilijoiden
on havaita kevyttä liikennettä
tietyissä tilanteissa.
LähiTapiolan silmänliiketestissä on selvitetty kuluneen vuoden aikana yli 200
suomalaisen havainnointikykyä erilaisissa liikennetilanteissa. Alustavat tulokset
vahvistavat käsitystä, että
nuoret (18-34 vuotiaat) havaitsevat asioita tyypillisesti
jopa noin 2-3 sekuntia nopeammin verrattuna vanhempiin ikäryhmiin.
- Nuorilla olisi nopeamman
havainnoinnin puolesta periaatteessa paremmat edellytykset selviytyä liikenteessä
hankalissa tilanteissa, mutta
vähäisempi kokemus ja muut
seikat vaikuttavat siihen, että
kolaritilastoissa tilanne on

erilainen. Voikin ajatella,
että vanhemmat kuljettajat
kompensoivat kokemuksella
hiukan hitaampaa havainnointiaan, kertoo LähiTapiolan liikenneturvallisuuden
johtava asiantuntija Markus
Nieminen.
Olennaisten asioiden
huomaaminen liikenteessä
vaikuttaa suoraan liikenneturvallisuuteen, mutta havainnoinnista on Niemisen
mukaan ollut melko vähän
tietoa saatavilla. LähiTapiolan kehittämä testi kerää
tietoa autoilijoiden havainnointikyvystä mittaamalla
silmän liikettä ja katseen
kohdistumista simuloidussa
ajotilanteessa erilaisissa liikennetilanteissa.
- Uuden tiedon lisäksi haluamme herätellä autoilijoita
huomaamaan havainnoinnin merkitys liikenteessä.
Katseen siirtyminen pois
liikenteestä ajon aikana moninkertaistaa onnettomuusriskin, koska kuljettaja ei
ehdi reagoida yllättäviin tilanteisiin. Kaupunkiajossa jo
muutaman sekunnin katseen

harhailun aikana auto liikkuu
sokkona kymmeniä metrejä,
Nieminen havainnollistaa.

Epäolennaiset asiat vievät
huomion – kännykkä
on pahin
Testitulosten mukaan epäolennaiset asiat, kuten tienvarsimainokset, vievät helposti autoilijoiden huomiota.
Myös esimerkiksi jalankulkijoiden pukeutuminen vaikuttaa merkittävästi siihen,
kuinka helposti ja kaukaa
autoilijat pystyvät heidät
huomaamaan. Erityisen huolissaan Nieminen on kuitenkin autoilijoiden kännykän
käytöstä.
- Viime vuosien merkittävin uusi ilmiö turvallisuuden
kannalta on puhelimen käyttö
ajon aikana viestittelyyn tai
sosiaalisen median selaamiseen. Aiemmin puhelimeen
puhuttiin autoillessa, mutta
nyt puhelin varastaa kuljettajalta usein täydellisesti
kaiken huomion, Nieminen
toteaa.
Vuoden pimeimmän ajan

ollessa käsillä ulkoillessa
kannattaa kiinnittää erityistä
huomiota omaan pukeutumiseen ja käyttää pimeällä
heijastamia. Jalankulkijoiden
ja pyöräilijöiden on usein
vaikea hahmottaa sitä, kuinka vaikea autoilijoiden on
heitä huomata. Yli neljäsosa
jalankulkijoiden kuolemantapauksista sattuu pimeään
aikaan loka-tammikuussa.
- Jalankulkijoiden onnettomuudet tieliikenteessä keskittyvät vuoden pimeimpään
aikaan loka-tammikuussa.
Pimeydellä on ilmiselvä yhteys autoilijoiden havainnointiin ja kykyyn erottaa jalankulkijat, Nieminen kertoo.
- Testitilanteessa pystyimme hyvin tarkastelemaan jalankulkijoiden pukeutumisen
vaikutusta havainnointiin.
Tummiin pukeutunut henkilö
jäi lähes kokonaan huomiotta verrattuna värikkäisiin
vaatteisiin pukeutuneeseen
henkilöön. Sääolot ja valaistus vaikuttavat merkittävästi
autoilijoiden havainnointikykyyn.

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

Rengasmyynti ja -vaihdot
asiakkaan luona!
Autohuolto Janne A Tmi

Seksi & parisuhd e
Luotet tavaa apua seksi- ja
parisuhdeasioissa.
2,21€ min+pvm

VÄÄKSY (toimialueena Päijät-Häme)

www.autohuoltojanne.ﬁ

p. 0400 467 595 24 h joka päivä!

Puh. 050-4781188
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LAATUKONEET EDULLISESTI

Tervetuloa pesettämään uudella autonpesukoneellamme

MYYNTI - HUOLTO - KORJAUS - KAIKKI MERKIT

KESÄTEHOPESU

12 €

Tarjous voimassa lokakuun
2019 loppuun asti.

TORIN OMPELUKONE

ZZZWRULQRPSHOXNRQH¿ p. 0400 769 632
5DXKDQNDWX/DKWL$YPDWLWRSHNH

Teboil Saksala

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

Hiustenleikkaus
13 - 17 €

PALVELUHAKEMISTO
Maalaustöitä

Kattoremontit
Pelti- ja tiilikattojen
pesut ja maalaukset

Metsänhoitoa&
kotipalvelua

Kaihtimia

Metsänhoito & kotipalvelu

RAKENNUSAPU
MARTTINEN

NIITTYLÄ

www.rakennusapumarttinen.ﬁ

* siivoukset, kodinhoito
* puutarhatyöt
* mökkitalkkarintyöt
* metsänhoitopalvelut

Puh. 0400-948 260

puh. 03 782 7783

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

Ilmalämpöpumppujen huoltoa
Automyyntiä

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

Painonhallintaa
Kattotöitä

Polttoöljyä

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

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

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

–7–

Kalustemaalaamoja

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

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

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

–8–
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Avattu Jonen Pizza

Lvi Putkiva Oy

Tarjous kupongilla
kaksi pizzaa
yhden hinnalla.

Putkiremontit, LVI-asennukset
• yksityisille • yrityksille • taloyhtiöille

voim. 31.10.19 asti

ZZZOYLSXWNLYDÀ
434
Markus Kivelä Mustajärventie
16300 Orimattila
040 413 0294 Lviputkiva@gmail.com

Vapari 15
jonelthai.com

Find us on

Lviputkiva@gmail.com
kiiv
kiv
k
ivva@g
a@g
a@g
a@
@gm

Facebook
KUNTOA • TERVEYTTÄ • HYVINVOINTIA

PALLOI LU KESKUS

z Tiffany-, sulatuslasi ja mosaiikkitöiden

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

LIIKUNTASETELIT KÄYVÄT, ENTISET HINNAT

SULKAPALLO
• Ark.
• La-su

YLÄKENTÄT

ETUKENTTÄ

(9 m kork.)

(6 m kork.)

(5 m kork.)

16,20
14,40

14,20
12,80

10,40
8,80

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

Hinnat kenttähintoja/t. Myös 11/2 t vuoroja varattavissa.
Yritysvuorot joko vakio- tai kertavuoroja. Yritys maksaa
joko kokonaan tai puoleksi, laskutus kk:tain.

VARAA VAKIOVUORO

Kuntoilusta tulee säännöllistä. Saat
sopivan vuoron. Ei jatkuvaa tilaamista.
Estetapauksissa siirto-oikeus.

KUUKAUSIKORTIT
• Kaikki ajat 36,20

KUNTOSALI SOLARIUM SQUASH

• Kk-kortti 24,20
• 10-kortti 26,60
• Kertam. 4,30

• 10-kortti 28,00 • Kaikki ajat 10,90
• 5-kortti 18,30
• Kertam. 4,80

Pyydä tarjous.

SanFors
Valitse luotettavin - Valitse SanFors

Etelä-Suomen edustajasi:


JOUTJÄRVEN

ALAKENTÄT

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

Pesemme höyryllä
kaikenlaisia mattoja, ryijyt,
paikanpäällä sohvat,
tuolit sekä patjat.
Nouto ja palautus samaan hintaan.
Soita 0400 442 275

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

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

PUH. 010 387 8880 KISÄLLINKATU 3
ma-to 16-21, pe 16-19, la 15-18, su 15-19

Paikallinen edustajamme

Markus Lahtinen
040 809 4767

050 0862 423

Syksyn herkkuja!
Hyvä sikanauta
-jauheliha

Possun babyribs
myös maustettuna
Suomi

70%/30%
Tuore
Suomi

5,50

34,90

/kg

tuoresuolattu
makurasvalla
Suomi

8,90

/kg

8,90

/kg

Vanhanajan
suomimakkara
Hakala

14,90

/kg

Viljapossun
juhlafile

hernesoppaan
Suomi

EU

11,90

/kg

Poron lapakäristys Possun
Lumiporo
savupotka

Riistakäristys
saksanhirvestä

kulmapaisti/kassler
50%/50%
tuore
Suomi

8,90

/kg

Suomi

Hyvä karjalanpaisti

/kg

Hevosen
kulmapaisti
tuore
Suomi

10,90
/kg

6,90
/kg

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

Kauppahalli Lihaa - laatua - palvelua www.lihavuorinen.fi
Lahden Kauppahallista!

TERVETULOA!

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

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

