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Markkinoilla 
tavataan  
6.11.

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

• Ajovalojen myllytykset

• H
• 
•
 
•
 

• 

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

ltautokorjaamo@gmail.comwww.ltautokorjaamo.fi 

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

AAkvario-
harrastajalle!

Akvario-
harrastajalle!

Akvaariot ja akvaariopaketit
Akvaariokalat ja -kasvit
Kaikki tarvikkeet ja ruoat

raimo.jokinen@jns-mediajakelut.com

Lahden Seudun Uutiset

Jakelutyötä 
tarjolla 

Hollolan kunta-
keskuksessa

SOITA 0400-816 340

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.

Varaa aika 040 751 3774

Laaja 
labrapaketti
B12 vitamiini tai psa, 

kolesterolit
(KOL, HDL, LDL, Trigly),
sokeri, krea, TSH, K ja Na.

Hinta 100€

Keilailua, biljardia, 
ruokailua ja saunaa!

Kysy 
tarjousta! 

Hohdokkaat 
pikkujoulut!
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Postiosoite: Riihelänkatu 15, 15810 LAHTI

Toimitusjohtaja/päätoimittaja: 
Raimo Jokinen 
puh. 0400 816 340
raimo.jokinen@jns-mediajakelut.com

toimitus@jns-mediajakelut.com
 
Kustantaja: J.N.S. Company Oy, 
Y-tunnus: 0665979-7 

Painopaikka: Lehtisepät Oy
Painos: 25 000 kpl

Ilmoitusmarkkinointi:  

Myyntipäällikkö: 
Niina Leskinen
Puh. 041 5499 878
niina.a.leskinen@gmail.com 

Vesa Kurjonen
Puh. 040 9328 113
printtimainos@gmail.com

Ilmoitusaineisto-osoite:  
ilmoitukset@jns-mediajakelut.com

Jakelualue: 
Länsi-Lahden ja Hollolan kotitaloudet

Jakelutelinepaikat:  
Lahti: ABC Renkomäki, ABC Holma, CM 
Laune, CM Paavola, Novatalo Aleksi, 
Sokos keskusta, S-Market Metsäkangas, 
Sale Jalkaranta, S-Market Jalkaranta, ABC 
Kivimaa, Neste Taukotuuli, Sale Kukkila, 
S-Market Mukkula, K-Supermarket 
Okeroinen, S-Market Solina, S-Market 
Villähde, Sale Nastola, S-Market Nastola 
ja K-Supermarket Nastola.
Hollola: K-Supermarket Hollola, S-Market 

Hollola, Sale Hollola KK ja ST 1 Huoltamo 
Kukonkoivu.
Hämeenkoski: Koskikartano ja Sale 
Hämeenkoski.
Järvelä: Neste oil Huoltamo, 
Kauppahuone Pyrhönen ja S-Market 
Järvelä.
Orimattila: S-Market, K-Supermarket ja 
Orimattilan kehräämö.
Vääksy: Route 24 Vesivehmaa, S-Market 
Vääksy ja K-Supermarket Vääksy.

Lehti ilmestyy 
kahden viikon välein.

Lehti ei vastaa epäselvistä 
käsikirjoituksista tai puhelimessa 
sattuneista väärinkäsityksistä 
aiheutuneista virheistä.
Lehden vastuu virheellisistä ilmoituksista 
rajoittuu enintään ilmoituksen hintaan.
Reklamaatiot kahdeksan (8) päivän 
kuluessa.

Ilmoitusten sisäänjättö keskiviikkona 
klo 12 mennessä.

ISSN 2490-1105 (painettu)
ISSN 2490-1113 (verkkojulkaisu)

Lahden Seudun Uutiset

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

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

ÄIJÄHOITO 70€
SISÄLTÄÄ:

JALKAHOIDON, PIKAKASVOHOIDON, SEKÄ
VISKINAAMION

MUISTA ISÄÄ ISÄNPÄIVÄNÄ!

www.kauneushoitolasirpakaartti.fi

0500 846 508

No nyt se sitten on koettu, 
mistä autoilijat ovat puhu-
neet ja ihmetelleet. Lahden 
liikennevalo ja risteys ratkai-
sut ja niiden "laatu". 

Ei kannata edes yrittää ym-
märtää asia kokonaisuutta, 
koska siihen tarvitaan koko-
nainen kirja. Otetaan esille 
tämän hetken puheenaihe, eli 
Hollolankadun ja Iskuaree-
nan kohdalla olevat liikenne-
valot. On varmasti toimivat 
ja hyvät aamu kahdeksalta, 
mutta päiväisaikaan alkavat 
vaikeudet heti kun lunta sataa 
muutamankin sentin. 

Ei siitä Hollolankadun mä-
estä ole raskaalla liikenteellä 
tai takavetoisella paketti-
autolla sen jälkeen kun on 
punaiset vaihtunut vihreiksi 
mitään mahdollisuutta päästä 
liikkeelle ja jono takana kas-
vaa. Vai onko tarkoitus, että 
mäkeen palkataan vakituinen 
henkilö suolaamaan tai hie-
kottamaan kyseistä paikkaa. 
Ennen liikennevalojen asen-
nusta sai mäkeen sen verran 
vauhtia ettei jäänyt mäkeen 
jumiin. Vielä siinä valoissa 
kuullaan linja-autonkuljet-
tajilta ja pakettiautoilijoilta 
monet ärräpäät talven aikana.

Raimo Jokinen

     

        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 

Hollolankadun mäki ja liikennevalot

Lahden kaupunginhallitus on 
valinnut Lahden henkilöstö-
johtajaksi oikeustieteen kan-
didaatti Mira Keitaanrannan.

Mira Keitaanranta työs-
kentelee elinvoimajohtajana 
Keravan kaupungilla. Aiem-
min hän on toiminut Kera-
valla myös henkilöstöjohta-

jana ja hallintopäällikkönä 
Keravan Kaupunkitekniikka 
-liikelaitoksella.    

Henkilöstöjohtaja vastaa 
kaupungin henkilöstöpolitii-
kan kehittämisestä ja toteut-
tamisesta yhdessä kaupungin 
esimiesten kanssa. Tehtäviin 
sisältyvät strategiset henki-

löstöasiat työhyvinvoinnista 
palkkapolitiikkaan. Viran 
kelpoisuusehtona on ylempi 
korkeakoulututkinto sekä 
hyvä perehtyneisyys kunnal-
lis- ja henkilöstöhallintoon.

Hakijoita tehtävään oli 32, 
joista 9 ei hakemusasiakirjo-
jen perusteella täyttänyt viran 

kelpoisuusehtoa. Tehtävään 
haastateltiin kuutta henki-
löä ja heistä kolme valittiin 
soveltuvuusarvioon. Kau-
pungin nykyinen henkilös-
töjohtaja Anne-Maj Salmi jää 
eläkkeelle helmikuun alussa.

Metsämaalle ei ole syksyllä 
liikennöity sunnuntaisin ja 
asiasta on saapunut run-
saasti palautetta. Tilannetta 
helpotetaan siirtämällä Met-
sämaalle osa Herrasmanniin 
ja Koivukumpuun liiken-
nöivistä sunnuntaivuoroista. 
Arkipäivisin liikennöitäviin 
vuoroihin ei tule muutoksia.

8H Tiilijärvi-Herrasmanni 
-sunnuntaivuoro muuttuu 
8KH-vuoroksi, joka ajetaan 
Tiilijärveltä Herrasmanniin 
Kaukkarin kautta (reittiä 
Kaukkarintie-Kymijärven-
tie-Ruukinkatu) joka toinen 
tunti klo 8:30-22:30 välillä.

8K Tiilijärvi-Koivukumpu 
-sunnuntaivuoro muuttuu 
8M-vuoroksi, joka ajetaan 
sunnuntaisin Tiilijärveltä 

Metsämaalle joka toinen tunti 
klo 7:30-21:30 välillä.

Helpotusta ruuhkautuneelle 
linjalle 4

Linjat 4 ja 4H ovat olleet 
kuluvana syksynä ajoittain 
ruuhkautuneita, erityisesti 
iltapäivisin koulu- ja työ-
matkaliikenteen aikaan. 
Ruuhkaisuus on aiheutta-
nut linjoille toistuvia myö-
hästymisiä ja vuorot ovat 
pahimmillaan olleet jopa 
20 minuuttia aikataulusta 
myöhässä.

”Tilanne on ollut sen verran 
huolestuttava, että yhdessä 
linjaa liikennöivän Koiviston 
Auto Oy:n kanssa on päädyt-
ty tekemään heti korjaavia 

toimenpiteitä. Haastetta lisää 
se, ettei käytettävissä ole re-
sursseja tilanteen parantami-
seksi esimerkiksi lisäämällä 
linja-autoja vaan muutos piti 
toteuttaa nyt käytössä ole-
van kaluston ja kilometrien 
sallimissa puitteissa”, toteaa 
joukkoliikennesuunnittelija 
Jukka Järvinen.

Vipusenkadulta Hollo-
laan liikennöivän linjan10S 
iltapäivän lähdöt siirtyvät 
tukemaan linjaa 4H. Linjan 
10S Kauppatorilta klo 14:15, 
15:15 ja 16:15 lähtevät vuo-
rot ajetaan koulupäivinä Tii-
likankaalle linjan 4H reittiä 
(4H-linjatunnuksella). Linjan 
10S reitistä poiketen bussi ei 
käy Hoitajankadulla ja Salpa-
kankaalla ei ajeta Keskuska-

dun kautta. Reittimuutoksella 
varmistetaan, että 4H lähtee 
myös ruuhka-aikaan Kaup-
patorilta Tiilikankaalle aika-
taulun mukaan ja Nastolasta 
myöhässä saapuvat vuorot 
saavat aikataulua kiinni.

Lin jan  10  Salpakan-
gas-Kauppatori klo 16:05 
vuoro lopetetaan, jolloin klo 
15:00 Uudestakylästä lähtevä 
linjan 4 lisäauto pääsee jatka-
maan klo 15:45 Kauppatori-
lta Tiilikankaalle. Klo 16:45 
Kauppatorilta Tiilikankaalle 
lähtee myös linjan 4 lisäauto, 
jolloin myöhästely saadaan 
loppumaan. Linjan 10 sijaan 
Salpakankaan teollisuusalu-
etta palvelee Messilästä klo 
16:15 lähtevä linja 11A.

Lahden henkilöstöjohtajaksi Mira Keitaanranta

Reitti- ja aikataulumuutoksia 
linja-autoliikenteeseen marraskuussa 2019
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RENGASTUONTI
Puh. 03-884 5151
Höylääjänkatu 2, LAHTI

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

Maksuvälineet: Pankkikortti, visa,
aktiiviraha, käyttöluotto, käteinen.

Runsaasti merkkejä/kokoja.

KYSY TARJOUS 
UUSISTA 

RENKAISTA
Renkaiden kausisäilytys.

Renkaiden asennus ajanvarauksella
/odottaessa.

Ma-pe 8-17, sesonkina myös lauantaisin

HOLLOLAN RENGAS
JA AUTOKORJAAMO

 renkaat ja
vanteet

 rengastyöt

 renkaiden 
 asennukset

 kausisäilytys

Autolasien ammattilainen 
nyt myös Lahdessa

Avajaistarjouksena 
TUULILASIT -40%

Mestarinkatu 16, Lahti

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

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!

Kaupunginhallitus lisäsi 650 
000 euroa perusopetuksen 
ryhmäkokojen pienentämi-
seen, toiminnan laadun var-
mistamiseen sekä opettajien 
ja koulunkäyntiavustajien 
palkkaamiseen. Harrastus-
toimintaan lisättiin 100 000 
euroa. Hallitus hyväksyi so-
sialidemokraattien esittämän 
määrärahalisäyksen äänin 
8-3 Kokoomuksen edustajien 
vastustaessa.

Tukityöllistämiseen SDP 
esitti 1,5 milj. euron lisäystä, 
joka käytetään kaupunginjoh-
tajan tekemän muutosesityk-
sen mukaisesti valtion kanssa 
toteutettavaan työllisyysko-
keiluun, työllistämispalvelu-
jen uudelleenorganisointiin, 
kuntouttavan työtoiminnan 

lisäämiseen sekä työmarkki-
natuen kuntaosuutta alenta-
viin toimenpiteisiin. Määrä-
rahalisäys hyväksyttiin äänin 
6-5. Muutosta vastustivat 
Kokoomuksen, Keskustan ja 
Perussuomalaisyen edustajat.

Talousarvion investointei-
hin lisättiin miljoonaa euroa 
Kujalankadun rakentamiseen 
Lahden eteläisen kehätien 
valmistuessa vuonna 2020. 
Kujalankatu mahdollistaa 
Kehätien itäpäähän liittyvällä 
alueella uusien yritystonttien 
tarjonnan. Määrärahalisäys 
hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus tarkensi 
henkilöstöpolitiikkaa 

Talousarvion tekstimuutok-

sissa painottuivat kaupun-
kiorganisaation toiminnan 
tehostaminen ja henkilötyö-
vuosien määrän vähentä-
minen. Kaupunginhallitus 
kiinnitti huomiota myös hy-
vinvointiyhtymän omistaja-
ohjaukseen sekä työllisyy-
teen.

Lahti valmistelee osallistu-
mista vuonna 2020 alkavaan 
työllisyyden kuntakokeiluun. 
Sen yhteydessä merkittävä 
osa työllisyydenhoidosta 
on siirtymässä Lahden kau-
pungin ja sen kanssa kokei-
luun osallistuvien kuntien 
vastuulle. Kokeilu uudistaa 
Lahden kaupungin työllis-
tämistoiminnan rakenteet ja 
toimintatavat.

Osallisuus ja hyvinvoin-

tipalveluihin rekrytoidaan 
mielenterveys- ja päihdetyön 
koordinaattori, joka aloittaa 
uudessa kaupunkitasoises-
sa tehtävässä alkuvuodesta 
2020. 

Veroprosentti ennallaan

Kaupunginhallituksen hy-
väksymä talousarvioehdotus 
perustuu vuoden 2019 vero-
tasoon, tuloveroprosentti on 
20,75. Tilikauden tulos on 
määrärahamuutosten jälkeen 
-9,6 milj. euroa.

Lahden kaupunginval-
tuusto päättää vuoden 2019 
veroprosentista 11.11. ja 
talousarviosta ja vuosien 
2019–2021 taloussuunnitel-
masta 25.11.2019.

Lahden kaupunginhallitus esittää perus-
opetukseen ja tukityöllistämiseen lisää rahaa

Lasse Koskinen

TEATTERI. Lahden kau-
punginteatteri määrittää Nel-
jäntienristeys –näytelmän 
kertomukseksi vahvuudesta, 
heikkoudesta, poikkeavuu-
desta ja häpeästä. Näytelmän 
kertomus on sukupolvitarina 
100 vuoden pituiselta ajan-
jaksolta. Näytelmän ensi ilta 
oli Turussa ja Lahden näy-
telmän ohjaaja Aino Kivi sai 
kirjailija Tommi Kinnuselta 
luvan painottaa näytelmän 
Lahdessa uudella tavalla. 
Näytelmä perustuu Kinnus-
en romaaniin, joka ilmestyi 

vuonna 2014.
- Aika tuo Eevan elämään 

suruja. Tarina kertoo miten 
taakoista vapautuu. Se kertoo 
myös siitä, kuinka mennei-
syyden taakat välittyvät seu-
raavalle sukupolvelle eteen-
päin, ohjaaja Kivi selvittää. 

Yhtä päärooleista esit-
tävä Anna Pitkämäki sanoo 
puolestaan, kuinka puhumat-
tomuuden taakka säilyttää 
asioita eteenpäin, mutta pu-
huminen voi niistä vapauttaa. 
Taakka ei jatka tällöin mat-
kaansa enää nuoremmille. 

Nykytyyliin näytelmäs-

sä käsitellään myös suku-
puolivähemmistöjen asiaa. 
Pontimen tähän kirjailija 
Tommi Kinnunen sai edus-
kunnan asiakäsittelystä, jossa 
kansanedustaja totesi, ettei 
veteraanisukupolvi taistellut 
sodassa Suomen puolesta 
siksi, että miehet voisivat 
mennä naimisiin keskenään. 

Sota vilahtaa kuitenkin 
kulisseissa esiin. Kirjailija 
Kinnusen tarina sijoittuu 
Kuusamoon, ja näytelmässä 
poltetut rauniot nousevat 
taustaksi. Ohjaaja Aino Kivi 
toteaa, että näytelmä ei pa-

neudu sinänsä historiaan, 
vaan se on ihmissuhteisiin 
keskittyvä sisäpiiritarina. 

Näytelmä avautuu ehkä 
enemmän naiskatsojille, kos-
ka tarinaa kerrotaan naisten 
näkökulmasta. Lahden laajaa 
Juhani-näyttämöä hyödynne-
tään Aino Kiven ohjauksessa 
niin että näyttämöllä esite-
tään häätanssit yhtä aikaa 
sekä 1930- että 1960-luvulta.

Lapsiavustajina näytel-
mässä vuorottelevat Kaapo 
Aro, Unna Autio, Taika El-
piö, Kaarina Ikonen, Viljami 
Loponen ja Vuokko Niemi.

Neljäntienristeys-näytelmässä roolit vievät näyttelijät useamman sukupolven kestoiseen tarinaan. 

Neljäntieristeyksessä 
käsitellään sukupolvitarinaa

Matkakeskuksen liityntäpy-
säköintiin saadaan täyden-
nystä kun Moisionkatu 4 
pihaan valmistuu pysäköin-
tialue sopimuspysäköintiin. 
Jaksonkadun rakentamisen 
aikataulu muuttuu tullitalon 
purkutyömaan aiheuttaman 
viivästyksen takia.

Liityntäpysäköinnin tila-
päisjärjestelyihin tulee lop-
puvuoden aikana muutoksia. 
Marraskuun alusta lähtien 
Moisionkatu 4 pihaan voi-
daan osoittaa noin 70 uutta 
autopaikkaa. Paikat tulevat 
olemaan Lahden Pysäköinnin 

ns. kuukausisopimuspaikko-
ja, jotka varataan sähköisen 
eParking.fi-palvelun kaut-
ta. Samalla Radanpään ja 
Moisionkatu 2 p-alueilla 
vapautuu autopaikkoja päi-
väkohtaisesti ostettavaan 
pysäköintiin.

Tilapäisesti järjestettyyn 
kadunvarren ja Radiomäen 
liityntäpysäköintiin ei enää 
marraskuun alusta lähtien 
voi ostaa uusia lupia. Ostetut 
luvat ovat voimassa päät-
tymispäivään asti. Lupien 
kysyntä on ollut vähäistä. 
Luvan hankkineet voivat 

siirtyä uudelle Moisionkadun 
p-alueelle. Launeen hiekka-
kentän pysäköintialue säilyy 
käytössä edelleen.

Jaksonkadun työt 
jatkuvat keväällä

Jaksonkadun urakoitsija 
ei ole päässyt nyt syksyllä 
riittävän ajoissa rakenta-
maan Mannerheiminkadun 
liittymä-aluetta, joten osa 
rakennustöistä joudutaan 
siirtämään keväälle.

Työmaan jäädessä joulu-
kuussa talvitauolle, Manner-

heiminkadun jalankulku- ja 
pyöräväylä palautetaan pai-
koilleen Mannerheiminka-
dun varteen. Radanvarteen 
jää kuitenkin jalankulku-, 
pyörä- ja huoltoajoyhteys 
Matkakeskukselta ratapi-
ha-terminaalialueelle.

Uusi Jaksonkatu saadaan 
avattua heinäkuun 2020 al-
kuun mennessä. Katuyhteys 
tulee helpottamaan Mat-
kakeskuksen saattoalueen 
ruuhkaisuutta, kun sen kautta 
saadaan uusi poistumisreitti 
alueelta. 

Matkakeskuksen 
liityntäpysäköintiin täydennystä

Lahden näytelmä avaa menneisyyden taakkoja
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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

KAJALON SORAKAJALON SORA
– ORIMATTILA – NASTOLA – VILLÄHDE – LAHTI

 Sorat ja murskeet  Laadukas puutarhamulta 
 Kaivinkonetyöt

Laadukkaat kiviainekset – Täsmälliset toimitukset

kajalonsora.fi    040 501 5771

-KIVIAINEKSET

ORIMATTILA - NASTOLA - VILLÄHDE - LAHTI - HOLLOLA

Hiustenleikkaus
13 - 17 €

VARAA OMA 
MYYTIPAIKKASI

Ahtialantie 37, 15170 Lahti

www.lanttila.fi

Lasse Koskinen

MATKAILU. Venäjä on 
ottanut käyttöön lokakuun 
2019 alusta maksuttoman, 
sähköisen ja ainakin toistai-
seksi ilmaisen e-viisumin, 
joka kattaa osan Suomen vii-
me sotien jälkeen rajan taak-
se pakkoluovuttaman Karja-
lan alueesta. Tällä viisumilla 
pääsee Karjalankannaksen 
alueelle, mutta ei Venäjän 
Karjalan tasavallan alueelle, 
johon sisältyvät Laatokan 
Karjala ja Raja-Karjala. Näin 
ollen entinen maksullinen 
viisumikäytäntö jatkuu Sor-
tavalaan ja Valamon saarille 
matkustettaessa.

Ilmainen viisumi ei toimi 
vielä myöskään Karjalan 
junamatkoilla, mutta siihen 
on luvattu korjausta niin että 
tällä hetkellä Venäjä puuhaa 
Viipurin asemalle e-viisu-
mien tarkastusta passintar-
kastuksen yhteyteen. On 
oletettavaa, että e-viisumien 
tarkastus ulottuu ennen pit-
kää myös liikkuviin juniin, 
joissa kerta- ja vuotuisten 
viisumien tarkastus nytkin 
tapahtuu joustavasti matkan 
aikana. 

Ilmainen ja sähköisesti 

Suomenlahden Suursaari, Tytärsaari, Seiskari ja Lavansaari jäivät viime sotien rauhan-
teossa Neuvostoliiton puolelle. Suomalaisasutuksesta ovat rauniot jäljellä.

Maksuttoman e-viisumin 
Karjalaan saa muutamassa päivässä
Karjalasta voi ostaa tai sinne rakentaa oman loma-asunnon

haettava viisumi keventää 
Viipuriin ja muualla Karja-
lankannakselle matkustavan 
kustannuksia, koska ryh-
mämatkoilla yhden matkan 
viisumi on maksanut noin 
75 euroa henkilöltä ja oma-
toimisilla matkoilla noin 135 
euroa. Monikertaviisumi on 
suhteessa halvempaa, koska 
sen hankinta kannattaa jo jos 
matkustaa pari kertaa vuo-
dessa alueelle, jossa ilmainen 
viisumi ei vielä toimi. Venäjä 
pyrkii ilmaisella viisumilla 
lisäämään matkailutulojaan. 

Venäjän uutta e-viisu-
mikäytäntöä selvitettiin 
Karjalan matkailu- ja luon-
totapahtumassa Helsin-
gin Karjalatalossa. Uutta 
viisumikäytäntöä esitteli 
esitelmässään Armi Sood 
Lähialuematkat Oy:n viisu-
mipalveluista.

- Sähköisen viisumin hake-
minen tapahtuu englannin tai 
venäjänkielellä. Omatoimi-
sessa hakemisessa kannattaa 
olla tarkkana, koska yksikin 
virhe lomakkeessa saattaa 
aiheuttaa Venäjän puolella 
rajaa takaisinkäännyttämi-
sen, varoitteli Sood. 

Sähköisen viisumin ha-
keminen on nopeaa, koska 
sen saa muutamassa päivässä 
ja haun etenemistä voi seu-
rata omalta tietokoneelta. 
Sähköistä viisumia ei voi 
vilauttaa tarkastettavaksi 
matkapuhelimesta tai mat-
katietokoneelta, vaan säh-
köinen viisumi pitää tulostaa 
aina paperiseksi ja ottaa se 
mukaan Venäjän rajan ylit-
tämiseen passin kera. Passin 
pitää olla kuusi kuukautta 
voimassa sähköisen viisumin 
hakupäivästä lukien, joten 
voimassaolo kannattaa tar-
kistaa ennen hakua. 

Armi Sood kertoi, että 
lokakuun puoleen väliin 
mennessä sähköisiä viisu-
meita oli haettu 2500 ja 
niistä oli hylätty noin 100 
hakuvirheen vuoksi. Jotkut 
matkailijat ovat lukeneet 

viisumiuutiset huonosti, ja 
luulleet viisumivapauden 
koittaneen Suomen itärajalla. 
Sinne on ilmestynyt joitakin 
matkailijoita, joilla ei ole ol-
lut mitään viisumia. Tästä on 
seurannut käännytys Venäjän 
rajalla. Näin kävi myös yh-
delle eurooppalaisperheelle, 
joka pyrki Suomen kautta 
rajan yli. 

Viron Narvassa  käy-
dessään voi poiketa vaikka 
kävellen Venäjän Ivango-
rodin puolelle. Se onnistuu 
e-viisumilla ja muilla hen-
kilökohtaisilla viisumeilla. 
Ryhmäviisumeilla voi ylittää 
rajan vain ryhmän mukana. 
Kaliningradiin eli entiseen 
Saksan Köningsbergiin pää-
see myös e-viisumilla.

Sähköisen e-viisumin voi 
hakea matkatoimistojen kaut-

ta muiden viisumien tavoin. 
Tällöin matkatoimisto veloit-
taa noin 35 euroa e-viisumin 
välittämisestä. Sähköinen 
kertaviisumi sallii kahdeksan 
päivän pituisen Venäjän puo-
len matkan. Matkavakuutus 
pitää olla myös voimassa 
ja siitä pitää todisteena olla 
mukana omasta vakuutusyh-
tiöstään saatava vakuutus-
todistus. 

Venäjän Karjalasta voi 
hankkia oman loma-asunnon. 
Näin on tehnyt Helsingin Sa-
nomien toimittaja Jussi Kont-
tinen, joka on rakennuttanut 
perheelleen mökin ja sau-
nan Kokonniemeen entiseen 
Jaakkiman pitäjään. Mökki 
sijaitsee entisen suomalaisen 
maalaistalon paikalla. Kont-
tisen perheen syysloma sujui 
niissä maisemissa. Mökki 

on ollut perheellä noin 10 
vuotta.

Konttisen mökin rakenta-
misen hoiti sikäläinen raken-
taja ja rakennustarvikkeiden 
hankinta sujui myös pai-
kallisesti. Aivan vesirajaan 
saakka rakentamista ei saa 
tehdä, vaikka moni varakas 
venäläinen ulottaakin aitan-
sa rantaan saakka. Tonttia 
ei voi ulkomaalainen voi 
ostaa, mutta se voi vuokrata 
edullisesti joko yksityiseltä 
tai paikallishallinnolta 49 
vuodeksi. Venäjällä on säh-
köinen maarekisteri, johon 
kiinteistö merkitään.

Karjalan matkailu- ja 
luontotapahtuma järjestet-
tiin Helsingin Karjalatalossa 
lauantaina 26. lokakuuta 
2019.

Eteläistä Suomea myöten 
talvisemmaksi muuttunut sää 
laittaa autoilijoille painetta 
talvirenkaiden vaihtamiseen, 
mikäli se on vielä tekemättä. 
Liikenneturva muistuttaa, 
että renkaiden kunto on syytä 
tarkistaa vaihdon yhteydessä 
– ja että auto on syytä jättää 
kotiin, mikäli alla on keliin 
sopimattomat renkaat.

Lämpötila on painunut 
pakkasen puolelle jo eteläs-
säkin. Talvirenkaiden vaihto 
onkin nyt ajankohtaista ym-
päri Suomen, jos niitä ei jo 
alla ole.

”Renkaanvaihdon ajan-
kohdassa on otettava huo-
mioon sekä keli että oma 
ajoympäristö. Tällä hetkellä 
monin paikoin saattaa olla jo 
se tilanne, että kesärenkailla 
varustettu auto kannattaa 
jättää suosiolla kotiin töihin 
lähtiessä – varsinkin aamul-
la”, sanoo Liikenneturvan 

koulutusohjaaja Ari-Pekka 
Elovaara.

”Jossain ajokeli voi toki 
olla vielä sellainen, että ilman 
talvirenkaita pärjää ainakin 
omassa lähiympäristössä. 
Pitää kuitenkin muistaa, että 
olosuhteet voivat muuttua 
nopeasti ajettaessa paikasta 
toiseen. Keli voi vaihdella 
runsaasti vuorokaudenajan-
kin mukaan. Kuskin on huo-
lehdittava siitä, että autossa 
on kelin edellyttämät ren-
kaat”, muistuttaa Elovaara.

Talvirenkaita on nykylain* 
mukaan käytettävä joulu-
kuusta helmikuun loppuun. 
Nastattomia talvirenkaita 
saa käyttää kuitenkin ympäri 
vuoden. Nastallisia talviren-
kaita saa käyttää 1.11. - 31.3. 
tai toisen pääsiäispäivän jäl-
keiseen maanantaihin – myö-
hemmän ajankohdan ollessa 
määräävä. Nastarenkaita saa 
siis kuitenkin käyttää muu-

nakin aikana, jos keli sitä 
edellyttää.

Joka seitsemäs tarkistaa 
renkaiden kunnon vain 
vaihdon yhteydessä

Renkaiden kunto – siis esi-
merkiksi riittävät urasyvyy-
det – kannattaa tarkistaa 
vähintäänkin niiden vaihdon 
yhteydessä. Myös rengaspai-
neet kannattaa katsoa sekä 
vaihtaessa että säännöllisesti 
myös talven aikana. Huono-
kuntoiset tai vajaapaineiset 
renkaat ovat iso turvalli-
suusriski.

”Koko ajoneuvon hallinta 
riippuu renkaiden pitävyy-
destä. Jos niiden kunto tai 
itse vaihto-operaatio epäi-
lyttää, kannattaa vaihto antaa 
ammattilaisten käsiin. Ren-
gasliike voi samalla tarkis-
taa kumien kunnon ja muut 
oleelliset asiat”, vinkkaa 

Elovaara.
Liikenneturva kysyi suo-

malaisilta joulukuussa 2018, 
miten he seuraavat autonsa 
renkaiden kuntoa. Yli puolet 
(58 %) raportoi seuraavansa 
kuntoa sekä renkaanvaihdon 
yhteydessä että muutenkin. 
Noin joka seitsemäs (15 %) 
kuitenkin ilmoitti tarkasta-
vansa kunnon vain renkaan-
vaihdon yhteydessä. Vain 
neljä prosenttia vastaajista 
tunnusti, ettei juurikaan seu-
raa renkaiden kuntoa.

”Tien päällä kannattaa 
kuitenkin muistaa, että hyvä-
kuntoisetkaan renkaat eivät 
auta, jos kuljettajan oma toi-
minta ei ole kunnossa. Oikea 
ajonopeus, riittävät turvavälit 
ja muu ennakointi tekevät 
matkanteosta turvallista”, 
muistuttaa Elovaara.

Talvirenkaille jo tarvetta 
– tarkista kunto vaihdon yhteydessä
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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

TALO TÄYNNÄ TARJOUKSIA

sh. 12,90/kpl (23,60/l)

Vain Hiustalosta

back.bar 
Shampoot ja hoidot 250 ml 590

kpl

Yks. 10,90/kpl
sh. 15,90-17,90/kpl

1990
Shampoot, hoidot, 
muotoilutuotteet

HITTITUOTTEET

2 KPL
2 tuotteen ostajalle ämpäri kaupan päälle 790

sh. 19,00-25,00/kpl (19,75-33,19/l)

kpl

sh. 29,90/kpl (13,20-16,50/l)

Jättilakat

990
kpl

Silhouette 
Super Hold ja Color 
Brilliance 750 ml

Chooz Hairspray 
Max Control Super 
Strong 750 ml

Salon Only 
Hair Lacquer Mega 
Hold 600 ml

Miestensarja hiuksille ja parralle

OSTA 2, 
TOINEN -50%

Alennus edullisemmasta sh. 16,90/kpl (23,60/l)

Hopeashampoo

Color Freeze 
Silver shampoo 250 ml 590

kpl

Valikoima vaihtelee liikkeittäin.

SUOSIKIT
- Masterpiece lakka 300 ml
- HardHead lakka  400 ml
- Oh Bee Hive kuivashampoo 238 ml
- Superstar Queen For a Day 
   kampaussuihke 320 ml

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

KAIKKI PARTURI-KAMPAAMO 
PALVELUT AMMATTITAIDOLLA
• esim. hiustenleikkaukset, kihartamis- ja 
  värikäsittelyt, luksushoidot 
• hyvä palvelu 
• laadukkaat tuotteet mm. Redken ja Kèratase 
• laaja tuotevalikoima 
• kokonaisvaltainen hemmottelu mm. selkää 
  hierovat pesupaikat ja hiustenpesu 
  hiuspohjan hieronnalla

AJAN-
VARAUS 
NETISTÄ

 24/7 
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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

Niinan niksitNiinan niksit Niina Ojansivu
Kokki

Lepakkomuffi nit
Halloween tai pyhäinpäivä, molempia vietetään samoihin aikoihin. Tein suklaiset muffi nit, joita 
voi tarjota koristeilla tai ilman, tilanteesta riippuen. Etenkin nuorempi väki on innoissaan kovastikin 
halloweenin vietosta ja niin ne tavat rantautuvat jäädäkseen meillekin. Näin kokkina tämä antaa mahdollisuuksia hullutella 
erilaisia tarjottavia, joita ei normaalisti ole mahdollista tehdä. Vain mielikuvitus on rajana näissä juhlissa, antaa siis palaa!!

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

Suklaamuffi  n
50 g margariinia tai voita
3 kananmunaa
2 dl sokeria
1 dl maitoa
4 dl vehnäjauhoja
2 tl leivinjauhetta
2 tl kaakaojauhetta
100 g suklaarouhetta
Sulata voi. Vispaa kanan-
munat ja sokeri kuohkeaksi, 
lisää sitten maito sekä voi. 
Sekoita leivinjauhe ja kaa-
kaojauhe vehnäjauhoihin ja 
lisää ne taikinaan. Lisää tässä 
vaiheessa suklaa. Annostele 
taikina muffinsvuokiin ja 
paista 225 astetta n. 12 mi-
nuuttia, paistoaika riippuu 
muffi nin koosta.

Kuorrute
250 g tuorejuustoa
100 g tummaa suklaata
5 dl tomusokeria
Sulata suklaa joko mikroaal-
touunissa tai vesihauteessa. 
Vatkaa voi ja tomusokeri 
tasaiseksi sähkövatkaimella. 
Sekoita joukkoon jäähtynyt 
suklaa. Pursota kuorrutus 
muffi nin päälle.

Koristeet
Dominokeksejä siiviksi
Silmiä, myydään kaupoissa 
missä on hyvä leivonta tar-
vike osasto

50 g tummaa suklaata
Sulata suklaa ja tee pieniä 
laattoja leivinpaperin päälle, 
laita silmät laattaan, enne-
kuin suklaa on kovettunut. 

Halkaise dominokeksit puo-
liksi, ota täyte pois ja leikkaa 
puolikkaat puoliksi ja vielä 
kerran puoliksi. Koristele.

Kirje
sinulle
ylipainoinen
Välitätkö? 

Ylipainosta puhutaan ja luetaan paljon. On kysy-
myksiä, vastauksia, onnistumisia, epäonnistumisia, 
suuria odotuksia, takapakkia, keskeytyksiä, loputon 
luettelo sanoja, jotka kaikki olen kuullut moneen 
kertaan.

Mikä on sinulle oikea vastaus, neuvo, ohje, kan-
nustus? Minä sanon sinulle ylipainoinen, ei ole yhtä 
oikeaa vastausta tai tapaa neuvoa sinua. Jokainen on 
yksilö, toinen sopii toiselle ja toiselle ei.

Sinulle on löydettävä ”oma valinta”. Sen löytäminen 
on juuri vaikeinta, mutta miksi? Jos näet, koet tai tun-
net seuraavat sanat; en tahdo, en onnistu, en pysty, en 
jaksa, sinä epäonnistut. Vaihtoehtona ehdotan sinulle, 
sano itsellesi, että tahdon onnistua ryhmässä ja pääsen 
tavoitteeseen. Mikä on sinun valintasi, onnistut vai 
luovutat?

Mieti, mikä on asia, millä sinä uskot onnistuvasi? 
Onko se että, juuri sinä kannat vastuun omasta kehos-
tasi, jotta voit jokaisena päivänä hyvin.

Muista, että kehon kunnioittaminen ja arvostaminen 
ovat sinun vastuullasi, koska keho antaa sinulle elä-
män. Minä uskon vilpittömästi, että tätä sinä tahdot.

Nähdään ryhmässä
Eija M.
 Painon Pudottajat

Tervetuloa 
viettämään Isänpäivää 

Bus Burgeriin!

Savontie 409, Lahti

Erämiehentie 1, Hollola

www.busburger.fi

Salpakankaalle vain pöytävarauksella

Stop-merkki osoittaa väis-
tämisvelvollisuutta, mutta 
velvoittaa yksiselitteisesti 
myös pysäyttämään. Silti 
Liikenneturvan seurantojen 
mukaan kolme kymmenestä 
kuljettajasta ajaa merkin ohi 
pysäyttämättä.

Stop-merkki velvoittaa 
pysäyttämään ja väistämään 
risteyksen muuta, etuajo-oi-
keutetusta suunnasta tulevaa 
liikennettä. Osassa stop-mer-
killisistä risteyksistä on py-
sähtymisen paikka merkitty 
pysäytysviivalla. Jos pysäy-
tysviivaa ei ole, on tärkeää, 
että kuljettaja pysähtyy paik-
kaan, josta on mahdollisim-
man hyvä näkyvyys kaikkiin 
olennaisiin suuntiin.

”Stop-merkkiä käytetään 
usein risteyksissä, joissa on 
syytä olla tarkempana. Syynä 
voi olla huono näkemä, vil-
kas liikenne tai eri tekijöiden 
yhdistelmä. Risteyksessä 
tai liittymässä on voinut 
sattua myös paljon onnetto-
muuksia tai vaaratilanteita, 
joita merkin velvoittamalla 
pysähtymisellä pyritään eh-
käisemään. Merkillä pyritään 
siis syystä varmistamaan, 
että kuljettaja pysäyttää ajo-
neuvonsa ennen risteystä. 
Sen noudattaminen ei ole 
valintakysymys”, toteaa Lii-
kenneturvan yhteyspäällikkö 
Tapio Heiskanen.

Vaikka stop-merkin toi-
mintakehote on selvä, Lii-
kenneturvan viime vuonna 

tekemissä tarkkailuissa* 
stop-merkin ohitti pysäyt-
tämättä 29 prosenttia kul-
jettajista. Yli kolmasosa 
Liikenneturvan kyselyyn** 
vastanneista kuljettajista 
kertoo myös joutuneensa 
vaaratilanteeseen, kun toinen 
kuljettaja on ajanut stop-mer-
kin takaa pysähtymättä.

”Syy stop-merkin noudat-
tamatta jättämiseen löytyy 
ratin takaa. Jos kuljettaja 
keskittyy liikenteen sijas-
ta vaikkapa kännykkäänsä, 
stop-merkki voi jäädä huo-
maamatta. Reitin tuttuus tai 
oma nopeus voivat joillain 
hillitä pysäyttämisintoa. Jos 
oma nopeus on merkille 
tultaessa 30 km/h sijasta 40 
km/h, voidaan pysäyttämi-
sen sijasta risteyksessä vain 
hieman hidastaa vauhtia”, 
Heiskanen pohtii.

Liikennemerkki on kui-
tenkin niin tunnistettava ja 
toimintakehotteeltaan sel-
vä, että Heiskanen epäilee 
pysähtymisvelvoitteen si-
vuuttamisen takana olevan 
todennäköisimmin silkkaa 
piittaamattomuutta liikenne-
sääntöjä kohtaan.

”Moni liikenteen vaara-
tilanteista kehittyy risteys-
alueilla, joissa merkkien ja 
väistämisvelvoitteiden nou-
dattaminen on ensiarvoisen 
tärkeää sekä oman että mui-
den turvallisuuden takia”, 
Heiskanen painottaa.

Kolme kymmenestä ajaa 
stop-merkin ohi pysähtymättä

Liikenneturvan seurantojen mukaan kolme kymmenestä 
kuljettajasta ajaa stop-merkin ohi pysäyttämättä. 
Kuva: Rodeo

Kertaus: 
Stop-merkki edessä, 
mitä teen?
• Pysähdy pysäytysviivalle 
tai sen puuttuessa paikkaan, 
josta on mahdollisimman 
hyvä näkyvyys kaikkiin olen-
naisiin suuntiin. Stop-merkit 
ovat hyvästä syystä siellä, 
missä ne ovat.
• Muista, että jokaisen ajo-
neuvon on erikseen pysäh-
dyttävä stop-merkin velvoit-
tamassa kohdassa. Ei siis 

riitä, että pysähtyy jonossa 
edellä olevan kanssa samaan 
aikaan.
• Tee havainnot huolellisesti 
myös jalankulku- ja pyörä-
väylien suuntiin.
• Jos risteysalue on liukas tai 
sen talvihoito puutteellinen 
ilmoita Tienkäyttäjän linjal-
le p. 0200 2100 (24 h/vrk). 
Pysähdy silti stop-merkille 
– liukkaus ei anna erillislupaa 
olla noudattamatta liikenne-
sääntöjä.
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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

PELTI-, TIILI JA HUOPAKATTOJEN
MAALAUKSET

alk. €/m2

Puh. 044 966 8331

Kattotöitä

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

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

LAATUKONEET EDULLISESTI
MYYNTI - HUOLTO - KORJAUS - KAIKKI MERKIT

TORIN OMPELUKONE   
 p. 0400 769 632   

Ompelukoneita

Lasse Koskinen

YLE:n televisiokanavilla 
tunnetuksi tullut urheilutoi-
mittajasta Tapio Suomisesta 
on ilmestynyt elämäkertakir-
ja. Sen on kirjoittanut jyväs-
kyläläinen vapaa toimittaja 
Lasse Lindqvist. Suominen 
kuvailee kirjassa monia ko-
kemuksiaan suurten kan-
sainvälisten urheilukisojen 
selostajana. Suominen kuvaa 
avoimesti myös viime vuosi-
na kokemiaan mielentervey-
songelmia. 

Hän kertoo ongelmien kär-
jistyneen avioeroon ja lisään-
tyneeseen alkoholinkäyttöön. 
Tapio Suominen on julkisuu-
den henkilö, joten hän joutui 
ja lähti julkisuuteen myös 
uuden parisuhteen myötä. 
Siihen asti Suominen oli 
pidättäytynyt kertomasta yk-
sityisasioitaan julkisuudessa. 
Sensaatiohakuiset uutiset 

etusivuilla alkoivat rasittaa 
henkisesti. Alkoholin käyttö 
alkoi muodostua hallitsemat-
tomaksi. 

Mielenterveyden 
ongelmia

Mielenterveysongelmat al-
koivat nostaa päätään Tapio 
Suomisen elämässä kaiken 
vyöryn keskellä. Veljensä 
avulla Suominen päätyi Loh-
jan Pitkäniemen sairaalan 
psykiatriselle osastolle. Kun 
tieto tuli julkisuuteen vuonna 
2013, niin Suominen sanoo 
saaneensa yleisöltä runsaas-
ti kannustavaa palautetta.  
Seuraava ongelma oli ma-
niakäytös, vaikka hän kotiu-
tuikin sairaalasta. Maniassa 
ihminen on täynnä energiaa, 
mutta ei terveellä tavalla. 
Silloin syntyy toistaan hur-
jempia ideoita ja keksittyjä 
tarinoita. Toisena ääripäänä 

ovat syvät masennuskaudet. 
Suominen lupautui myös 

kahteen tv-ohjelmaan tilit-
tämään mielenterveysongel-
miaan. Toinen ohjelmista 
oli Hjallis Harkimon ja toi-
nen Arto Nybergin tunnettu 
sunnuntai-illan haastatte-
luohjelma YLE:n TV1:ssä. 
Harkimon ohjelman Suomi-
sen puoliso sai peruutettua 
koska katsoi, ettei Tapio ollut 
esiintymiskunnossa. Arto 
Nybergin ohjelmaan Suomi-
nen meni. Siinä hän sanoo 
esittäneensä parempaa kun-
toa, kuin mitä todellisuus oli. 

YLE:n työsuhde 
koetuksella

Työantajaansa YLE:ä Tapio 
Suominen kiittelee monin 
tavoin. Esimiestoiminta oli 
kaikin puolin mallikasta, 
kun Suomista saateltiin mie-
lenterveystoipujasta takaisin 

työelämään. Työtehtävät 
aloitettiin rauhallisesti. On-
gelmat eivät kuitenkaan hel-
littäneet. Suominen päätyi 
Kanta-Hämeen keskussai-
raalan psykiatriselle osastolle 
vähän ennen 50-vuotispäi-
viään. Hän asui silloin Hä-
meenlinnassa. YLE suhtautui 
jälleen ymmärtävästi ja paluu 
työhön onnistui. 

Yleisurheilun Eliittikisat 
pidettiin Joensuussa kesä-
kuussa 2016. Sitä ennen 
Tapio Suominen oli ollut rait-
tiina vuoden verran. Selos-
tustehtävän jälkeen hän meni 
kuitenkin baariin. Lopulta ti-
lanne oli se, että henkilökunta 
kehotti häntä suunnistamaan 
kohti hotellia. Suominen 
ajautui väittelyyn ovimiehen 
kanssa. Lopulta poliisipartio 
tuli selvittämään tilannetta. 
Kymmenet asiakkaat seu-
rasivat ravintolan terassilla 
tunnetun urheiluselostajan 

törmäilyä. Joensuun tapahtu-
mista YLE antoi Suomiselle 
varoituksen. Työantajan kär-
sivällisyys alkoi olla lopussa.

Kahakka 
pysäköintihallissa

Syksyllä 2017 Tapio Suomi-
nen jäi kiinni rattijuopumuk-
sesta. Siitä tuli valtakunnalli-
nen uutinen. Lopputuloksena 
oli jälleen hoitojakso keskus-
sairaalan psykiatrisella osas-
tolla. YLE ilmoitti tällöin, 
että tulevien talviolympia-
laisten selostustehtäviä on 
mietittävä uudelleen. Selos-
tusmatka jäi väliin, mutta 
Suominen pääsi vetämään 
Urheiluruutua, koska kaikki 
YLE:n urheilutoimituksen 
työvoima tarvittiin töihin.

Vuoden 2018 Etelä-Ko-
rean Pjongjangin talviolym-
pialaisten studiolähetyksen 
jälkeen syntyi lähimmän 

esimiehen kanssa sanan-
vaihtoa Tapio Suomisen 
esiintymisestä.  Tilanne 
kiihtyi esimiesten ja YLE:n 
vahtimestarin kanssa niin 
että Suominen löi lopulta 
vahtimestaria pysäköintihal-
lissa. Se oli viimeinen pisara 
ja YLE sanoi Tapio Suomi-
sen työsuhteestaan irti.

Tapio Suominen on nyt 
työkyvyttömyyseläkkeellä 
ja sanoo olevansa hyvässä 
toipumisvaiheessa. Hän on 
tehnyt myös pieniä toimit-
tajan tehtäviä. Elämästään 
kertovan kirjan hän toivoo 
auttavan niitä, jotka ovat 
ajautuneet vaikeuksiin sa-
mantapaisia latuja pitkin 
kuin hän. 

Lasse Lindqvist: Tapio 
Suominen – Urheiluhullu, 
stadioneilta suljetulle osas-
tolle, Otava 2019.

Urheilutoimittaja Tapio Suominen suistui elämän raiteilta
Toipuminen on ollut nousuja ja laskuja vuorotellen
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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.

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

Paikallinen edustajamme

Markus Lahtinen
040 809 4767

Avattu Jonen Pizza
Tarjous kupongilla 
kaksi pizzaa 
yhden hinnalla. 
voim. 30.11.2019 asti

Vapari 15  
jonelthai.com

Pesemme höyryllä
kaikenlaisia mattoja, ryijyt, 

paikanpäällä sohvat, 
tuolit sekä patjat.

Nouto ja palautus samaan hintaan.
Soita 0400 442 275

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


