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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

RRakkaudesta
eläimiin!

Rakkaudesta
eläimiin!

raimo.jokinen@jns-mediajakelut.com
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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.

Keilailua, biljardia, 
ruokailua ja saunaa!

Kysy 
tarjousta! 

Hohdokkaat 
pikkujoulut!

"Tervetuloa 
hyvään 
oloon" 

Tiilikankaantie 1 
15880 Hollola 

puh. 03 7802 625

- Kasvohoidot
- Jalkahoidot
- Sokerointi
- Intialainen 
  päähieronta
- Kestovärjäykset ym.

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

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!
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        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 

Posti ajautunut suuriin vaikeuksiin

RIPSIEN KESTOTAIVUTUS 
& 

KULMIEN MUOTOILU
SIS.  KESTOVÄRIT

 
 

Aamujen pelastus!

www.kauneushoitolasirpakaartti.fi
0500 846 508

60 €

Avoinna: ma, ke, pe 8-18 ti, to 8-19 ja la 8-14 

En voi olla ottamatta kantaa 
Suomen Postiin ent. Itella ja 
sitten taas Posti. Ei tainnut 
tuo kallis nimiseikkailu sel-
vittää päitä tai ei ainakaan 
ajatuksia nykyisen Postin 
johdon taholla. Valtion ra-
hoilla on hyvä "rällätä". 

No nyt sitten ollaan ti-
lanteessa jossa on ajauduttu 
umpikujaan, lakko alkoi. 
Jopas oli kummallista kun 
tämä valtion omistama yritys 
on palkannut veronmaksajan 
kustannuksella oikein poik-
keustila johtajan, joka antaa 
julkisuuteen lausuntoja.Ker-
too sekin jotain asenteesta 
kenen rahat on käytössä. 
Tilanne on kehittynyt Posti 
Pekan jälkeen ja aikana tä-
hän pisteeseen, johdolle isot 
palkat ja jakajille isommat 
reput, jotta saavat kaiken 
postin kerralla kyytiin, ja 
johdolle tienattua palkkara-
hat. Ei luukkuihin jaettava 
tuotemäärä ole lisääntynyt, 
mutta jaettavat taloudet ja 
välipäivät ovat aiheuttaneet 
kuorman lisäyksen jakajalle. 

Nyt alkanut lakko on mo-

lemmille osapuolille erittäin 
vaarallinen. Yritykset alkavat 
entistä enemmän siirtämään 
laskutuksensa s-postiin tai 
sähköiseen laskutukseen, jos-
sa ei ole riskejä. Ja kuinkas 
kävikään? Se hyväntuulinen 
postinjakaja häviää postilaa-
tikoilta ja luukuilta. Nytkin 
on Päijät-Hämeessä yrityk-
siä, jotka käyttävät Postin 
löperöä toimintaa hyväkseen. 
Odottavat postin seuraavia 
toimia kieli pitkällään. Posti 
itse on ajanut itsensä moiseen 
tilanteeseen, ei ole kehitetty 
toimintaa vaan laatu on ollut 
laskevassa suunnassa jo pit-
kän aikaa. Asiakas on kuiten-
kin se, joka pitää toimintaa 
yllä. Eivät veronmaksajat voi 
ikuisesti maksella Golfratoja 
ja muita huvituksia postin 
johdolle. 

Posti on nostanut kir-
jepostin hintaa viimeisen 
kymmenen vuoden aikana 
vähintään kaksi kertaa vuo-
dessa. Yrittänyt näin paikata 
menettämiään markkinoita, 
mutta eihän se näin toimi, 
kun joka kerta kun on katetta 

 
 
 

arcman@elisanet.fi 

  

Kasisali on monelle lahte-
laiselle nuorelle tuttu toi-
mintapaikka, johon liittyy 
voimakkaita muistoja myös 
diskoista ja musiikkikei-
koista. Nyt Sammonkatu 8:n 
alue ja 1980-luvulla nuoriso-
toiminalle avatut tilat ovat 
kokemassa muutoksia. 

Lahden museot järjestää 
keskustelutilaisuuden, jossa 
pohditaan Kasisalin korttelin 
menneisyyttä, nykyhetkeä 
ja tulevaisuutta kulttuuri-
perintöön liittyvien arvojen 
näkökulmasta. Keskustelu-
tilaisuus järjestetään Mu-
seokioskissa (Aleksanterin-
katu 10) tiistaina 19.11. klo 
17–19. 

Tilaisuudessa kuullaan kat-
saus Kasisalin korttelin men-
neisyydestä ja pureudutaan 
Kasisaliin asiantuntijoiden 
näkökulmista. Tilaisuuden 
lopulle on varattu aikaa ylei-
sön kommenteille ja yleiselle 
keskustelulle.

Keskustelemassa ovat Te-
hosekoittimen Hannu Kilkki, 
FT Aura Kivilaakso, kaavoit-
taja Markus Lehmuskoski, 
palvelupäällikkö Virpi Ran-
tanen nuorisopalveluista ja 
5th elementin perustajajäsen 
Tommi Rautanen. Puheen-
johtajana on tutkija Sini Oja-
la Lahden museoista.

Hannu Kilkki on Tehose-
koitin-yhtyeen basisti. Hän 

on myös lahtelaisen ravintola 
Torven osaomistaja.

FT Aura Kivilaakso on tut-
kimushallinnon asiantuntija 
Helsingin yliopistossa. Hän 
on Suomen Kaupunkitutki-
muksen Seuran puheenjohta-
ja. Kivilaakson vuonna 2017 
julkaistu väitöskirja käsitteli 
rakennussuojelukeskustelua, 
erityisesti asiantuntijoiden ja 
suuren yleisön välistä vuoro-
vaikutusta.

Markus Lehmuskoski on 
Lahden kaupungin kaavoi-
tusarkkitehti, joka vastaa Ka-
sisalin tontin kaavoituksesta.  

Virpi Rantanen aloitti 
Lahden nuorisopalveluissa 
kerhoisäntänä, kun Kasisali 

avattiin vuonna 1982. Myö-
hemmin hänen vastuualuee-
naan oli kansalaisjärjestö-
jen toiminnan tukeminen ja 
tapahtumien järjestäminen 
mm. Nuorisokeskuksessa. 
Nykyisin Rantanen on Lah-
den nuorisopalveluiden itäi-
sen alueen palvelupäällikkö.

Tommi Rautanen oli mu-
kana perustamassa 5th Ele-
ment -kollektiivia, jonka suo-
jissa yhtyeet ja sooloartistit 
pääsivät keikkailemaan. 5th 
Element järjesti Kasisalilla 
suosittuja hiphop -iltoja, 
jotka nostivat esiin lukuisia 
tunnettuja artisteja.

Lahden pääkirjaston ensim-
mäinen lukuretriitti järjes-
tetään lauantaina 16.11. klo 
12.00–15.30. Lukuretriittien 
– kuten monien muidenkin 
retriittien – suosio on kas-
vussa. Ihmiset kaipaavat 
rauhoittumista ja hiljaisuut-
ta, mahdollisuutta vetäytyä 
kiireettä jonkin itselleen tär-
keän asian ääreen. Tähän 
kaipuuseen kirjaston luku-
retriitti vastaa. Tapahtuman 
tarkoituksena on tarjota aika 

ja paikka lukemiselle. Läsnä-
olon hetki, jolloin ei ole kiire 
minnekään muualle. Ja kun 
ympärillä on ihmisiä, jotka 
ovat yhtä lailla innostuneet 
kirjoista, lukeminen tuntuu 
vieläkin ihanammalta. Joku 
onkin kutsunut lukuretriittejä 
hiljaisuuden bileiksi.

 Kokoonnumme aluksi 
kirjaston Päijät-Häme-huo-
neeseen (2.krs). Alkuinfon 
jälkeen retriittiin osallis-
tujat voivat valita itselleen 

mieluisan lukusopen. Kaksi 
huonetta (Päijät-Häme-huo-
ne ja kokoushuone Puru) on 
varattu kokonaan lukemi-
selle, mutta lukea voi myös 
kirjaston muissa yleisölle 
avoimissa tiloissa. Rauhoi-
tumme lukemisen ääreen 
noin kolmeksi tunniksi ja 
lopuksi kokoonnumme yh-
teen vaihtamaan ajatuksia 
lukemisesta ja kirjoista.

 Retriittiin voi tulla oman 
kirjan (tai kirjojen) kanssa, 

mutta kirjasto kokoaa retriit-
tiin myös suosittelupöydän, 
josta voi napata itselleen 
kiinnostavaa luettavaa. Suo-
sittelupöydästä löytyy muun 
muassa aikuisten lukudiplo-
min kirjoja sekä paljon muuta 
kiehtovaa ja koukuttavaa. 
Tapahtuma onkin loistava 
tilaisuus ottaa loppukiri lu-
kudiplomin suorittamiseen.

Tapahtumaan ei tarvitse 
ilmoittautua etukäteen. Tar-
jolla on pientä purtavaa.

Autolasien ammattilainen 
nyt myös Lahdessa

Avajaistarjouksena 
TUULILASIT -40%

Mestarinkatu 16, Lahti

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

Lukuretriitti Lahden pääkirjastossa 

Lahden museot järjestää 
keskustelutilaisuuden Kasisalista

nostetaan niin jaettava määrä 
laskee. Nyt kun ei enää tä-
mäkään temppu toimi, niin 
ei kun postin jakajan palkan 

kimppuun.

Raimo Jokinen 
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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.

VARAA OMA 
MYYTIPAIKKASI

Ahtialantie 37, 15170 Lahti

www.lanttila.fi

Lasse Koskinen

TEATTERI. Lahden kau-
punginteatteri esitteli jokin 
aika sitten ensi kevätkauden 
uutuuksiaan. Yksi niistä 
on Karnevaali 2020. Vielä 
silloin ei paljastettu, kei-
tä mittavaksi luokitellussa 
musiikkiteatteriesityksessä 
esiintyy. Se on päijäthämä-
läisin voimin toteutettava 
kantaesitys. Sen ohjaukses-
ta ja näyttämösovitukses-
ta vastaa näyttelijä Jemina 
Sillanpää. Esitys on Lahden 
kaupunginteatterin yhteis-
tuotantoa vapaiden taitei-
lijoiden sekä paikallisten 
nuorten ja lasten kanssa.

Sadan hengen esiintyjä-
joukossa esiintyvät muun 
maussa isä ja poika, Osmo ja 
Ville Haapasalo sekä Villen 
tytär Saima. Mukana ovat 
kaupunginteatterista Henri 
Tuominen ja Liisa Vuori. 
Lisäksi näyttämöllä liikkuvat 
tanssitaiteilija Ervi Sirèn ja 
vertausesiintyjä Inari Vir-
makoski. 

Laulajina esiintyvät Se-
lina Sillanpää, Maija Tiljan-
der, Väinö Riihimäki ja Mika 
Varis. Mukana on Laulu-
puukuoro, johtajanaan Terhi 
Hilden. Orkesterina toimii 
Lumos-kvartetti, jota vahvis-
tavat muusikot Martti Peippo 
ja Miikka Kallio. Lavalla 
nähdään myös koulutuskes-
kus Salpauksen juuri val-
mistuneita sirkustaiteilijoita. 

Jemina Sillanpää tuo Lahden kaupunginteatterin Juhani-näyttämölle suurjoukon päijäthä-
mäläisiä esiintyjiä. Mukana on alan taitajia muualtakin.

Karnevaali pyrähtää 
Lahden teatteriin helmikuussa
Näyttämöllä nähdään noin sata esiintyjää 

Mitäpä teatteri olisi ny-
kyisin Lahdessa ilman hiih-
täjäsuuruus Siiri Rantasta, 
niinpä Siiri ”Äitee” esiintyy 
näytelmän valkokankaalla, 
joten hän ei hiihdä paikalle. 
Toteutuksessa mukana ovat 
lisäksi Lahden Musiikkiopis-

to, Mukkulan koulu, Harjun 
koulu, Lahden Seurakunnat 
ja Tampereen ammattikor-
keakoulun musiikkiteatterin 
opiskelijoita. 

Esityksen musiikin on 
säveltänyt Selina Sillanpää ja 

sovittanut ja tuottanut Tapio 
Viitasaari. Esiintymisku-
vioista vastaavat Panu Vars-
tala ja Inga Björn. Ensimmäi-
nen esitys on ystävänpäivänä 
14. helmikuuta 2020.
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Jyrkänmäentie 4, 15880 Hollola

(bensa- ja dieselautot)
Jarrujenkorjaukset, rengastyöt

Ma-pe 8-17, sesonkina myös lauantaisin

HOLLOLAN RENGAS
JA AUTOKORJAAMO

 renkaat ja
vanteet

 rengastyöt

 renkaiden 
 asennukset

 kausisäilytys

Lasse Koskinen

PATSAS. Martti Seppelin 
syntyi Vaasassa. Hänen äitin-
sä veli oli suojeluskuntavää-
peli ja isän puolelta suku oli 
Isämaallisen Kansanliikkeen 
eli IKL:n kannattajia. Ei siis 
ihme, että Martti liittyi suo-
jeluskuntapoikiin täytettyään 
12 vuotta. 

Martti Seppelin muistelee, 
kuinka surullisia sotilaspojat 
olivat, kun jatkosodan jälkei-
sen välirauhan ehtojen mu-
kaisesti piti suojeluskunta- 
ja lottajärjestöt lakkauttaa. 
Näin myös suojeluskunta-
poikien ja pikkulottatyttöjen 
kerhot piti lopettaa samalla 
tavoin. Poikia kehotettiin 
vaikenemaan kuulumises-
taan suojeluskuntapoikiin, 
jotta heille ei tulisi mahdolli-
sesti myöhemmin vaikeuksia 
opiskelu- ja työelämässä. 
Suojeluskuntien arkistoja, 
viirejä ja asusteita poltettiin. 

Neuvostoliiton kaadut-
tua sotilaspojat kokoontui-
vat ensimmäisen kerran 21. 
lokakuuta 1989 Tuusulan 
Hyrylässä. Pojat saivat oman 
muistokunniamerkkinsä. 
Niitä jaettiin Tampereen 
Finlaysonin palatsissa 29. 
toukokuuta 1991. Samalla 
perustettiin valtakunnallinen 
Sotilaspoikien Perinnekilta 
ry. Sen paikallisosastoja 
alkoi syntyä tiuhaan tahtiin, 
yksi niistä myös Lahteen. 
Kilta muuttui myöhemmin 
Perinneliitoksi.

Sotilaspoikapatsashanke 
syntyi Päijät-Hämeessä. Se 
oli esillä ensimmäisen kerran 
6. marraskuuta 1992. Sijoi-
tuspaikasta äänestettiin liiton 
hallituksessa. Kilvan voitti 
Seinäjoki, toiseksi tuli Hel-
sinki ja kolmanneksi Lah-
ti. Sen mukaisesti patsaan 
sijoituspaikaksi päätettiin 
Seinäjoki. Lahdessa hanke 
oli jo viety niin pitkälle, että 
liiton hallitus hyväksyi lopul-
ta patsaan paikaksi Lahden. 

Patsastoimikunta vierai-
li helmikuussa 1994 Juuassa 
tutustumassa kuvanveistäjä 
Kauko Kortelaisen töihin. 
Saman vuoden marraskuussa 
toimikunta neuvotteli Lah-
den kaupunginhallituksen 
edustajien kanssa. Lahden 
kaupungin vaatimuksena 
oli, että patsaasta tehdään 
näköispatsas. Kaupunki tar-

Martti Seppelin on suunnitellut Sotilaspoikapatsaan jalustan tunnuskohokuvan. 

Lahden kaupungilta pyydetty parempaa valaistusta

Sotilaspoikapatsaan kohokuva 
varastettu kaksi kertaa

josi patsaan paikaksi entisen 
suojeluskuntatalon (mhm. 
naistensairaala) edustan puis-
tikkoa, läheltä kansanopistoa. 
Samalla kaupunginhallituk-
sen edustajat lupasivat kau-
pungin huolehtivan patsaan 
perustustöistä. Lahden osas-
ton jäsen Jukka Maasilta 
löysi kaupungin varastosta 
valmiiksi hiotun jalustakiven, 
joka oli jäänyt käyttämättä 
jostakin hankkeesta. 

Patsaan hankintavarojen 
rahankeräys sai Hämeen 
lääninhallituksen myöntämän 
keräysluvan. Tavoitteeksi 
asetettiin 100 000 markkaa. 
Keräystuottoa tuli 90 000 
markkaa. Valtakunnallinen 
perinnekilta myönsi 50 000 
markkaa, joten patsashank-
keen varat olivat pääosin 
koossa.

Kuvanveistäjä Kauko 
Kortelainen teki neljä soti-
laspoikapatsaan luonnosta. 
Niistä patsaan muodoksi 
hyväksyttiin signaalitorvea 
puhaltavan, suojeluskun-

tapukuisen pojan hahmo. 
Patsas paljastettiin Lahdessa 
suunnitellulle paikalle itse-
näisyyspäivän aattona, 5. 
joulukuuta 1997. Paljastus-
puheen esitti Läntisen maan-
puolustusalueen komentaja, 
kenraaliluutnantti Ilkka Ran-
ta. Patsas luovutettiin Lahden 
kaupungille. Tilaisuudessa 
esiintyi Lahden koululaisten 
suurkuoro ja puolustusvoi-
mien varusmiessoittokunta. 
Ohjelmallinen juhlatilaisuus 
järjestettiin Lahden kansano-
pistossa.

Sotilaspoikapatsaan jalus-
tassa on sotilaspoikajärjestön 
tunnusleijona. Kohokuvan 
patsaaseen suunnitteli Martti 
Seppelin. Kuvan alareunassa 
on hänen nimensä ja kuvan 
syntyvuosi 1991. Ikävä kyl-
lä, tuosta pronssivaletusta 
tunnuksesta on tullut ilkival-
tainen keräyskohde. 

- Kohokuva on irrotettu 
ja varastettu kaksi kertaa. 
Minulla on ollut sen muotti, 
joten kuva on voitu valaa 
aina uudelleen ja kiinnittää 

jalustakiveen. Kustannuk-
sista ovat vastanneet sotilas-
poikien järjestö ja kaupunki. 
Jalustassa on nyt jo siten 
kolmas tunnus, kertoo Pekka 
Seppelin, kuvan suunnitel-
leen Martti Seppelinin poika. 

Muotteja on nyt varmuu-
den vuoksi kaksi. Toinen on 
Lahden kaupungin omistuk-
sessa ja toinen sotilaspoi-
kien valtakunnallisen liiton 
hallussa. Pekka Seppelin on 
tehnyt ehdotuksen Lahden 
kaupungille, että sotilas-
poikapatsaan ympäristön 
valaistusta parannettaisiin. 
Sen uskotaan ehkäisevän 
tunnuksen varastamista jat-
kossa. Nykyinen kuva on 
kiinnitetty hieman rosoisesti. 
Yli valunut liima poistetaan 
keväällä, kun patsaalla teh-
dään kevätsiivous.

Kirja - Elja Puranen: Poi-
kasotilaista sotilaspoikiin, 
Sotilaspoikien Perinneliitto 
ry 2001.

Kaksi viidestä Liikennetur-
van kyselyyn vastanneesta 
kokee vieraassa taajamaym-
päristössä ajamisen haasta-
vaksi. Erityisen tarkkana on 
oltava pihakadulla, jossa au-
toilijoiden ja pyöräilijöiden 
on annettava jalankulkijoille 
esteetön kulku. Tiesitkö, 
että pihakadulta tielle tuleva 
kuljettaja väistää aina muuta 
liikennettä?

Pihakadun liikennemerkki 
kuvaa sen luonnetta kaikil-
le tienkäyttäjille yhteisenä 
tilana, jossa autoilijoiden ja 
pyöräilijöiden on annettava 
jalankulkijoille esteetön kul-
ku. Ajonopeus on sovitettava 
jalankulun mukaiseksi eikä 

se saa ylittää 20 km/h. Jalan-
kulkijoilla on liikkumisoi-
keus kaikilla pihakadun osilla 
ja ajoneuvojen kuljettajilla, 
siis myös pyöräilijöillä, on 
väistämisvelvollisuus heihin 
nähden.

”Riittävän alhainen nope-
us, omista aikeista kertomi-
nen ja muiden huomioiminen 
ovat tarpeellisia sujuvan ja 
turvallisen liikenteen takaa-
miseksi. Edellä mainittujen 
sääntöjen lisäksi monelle 
voi olla epäselvää sekin, että 
pihakadulta tielle tulevan 
kuljettajan on aina väistettävä 
muuta liikennettä”, muistut-
taa Liikenneturvan koulutus-
ohjaaja Toni Vuoristo.

Esimerkiksi juuri piha-
kadusta kertovien liikenne-
merkkien seuraaminen on 
erityisen tärkeää silloin, jos 
alue ei ole ennestään tuttu. 
Liikenneturvan kyselyn* 
mukaan kaksi viidestä (41 %) 
suomalaisesta kokeekin vie-
raassa taajamaympäristössä 
ajamisen haastavaksi.

”Aina on tietysti tiedettävä, 
millaisella kadulla ajaa, jotta 
osaa ottaa sen erityispiirteet 
huomioon. Kyselyn tulos 
kertoo, että moni tiedostaa 
haasteet vieraassa ympäris-
tössä. Tällöin voi ajatella, 
että huomiointi olisikin eri-
tyisen skarppia”, Vuoristo 
pohtii.

Pihakadun kanssa samaan 
sarjaan voi lukea myös käve-
lykadun, jollainen löytyykin 
useimmista kaupungeistam-
me. Nimestään huolimat-
ta kävelykadulla saa myös 
pyöräillä. Nopeus on kui-
tenkin sovitettava jalanku-
lun mukaisesti, eikä se saa 
ylittää 20 km/h. Pyöräilijän 
on annettava jalankulkijalle 
esteetön kulku.

”Autolla ei kävelykadulle 
useimmiten ole asiaa – moot-
torikäyttöistä ajoneuvoa saa 
kuljettaa vain kadun varrella 
olevalle kiinteistölle, mikäli 
sinne ei ole järjestetty muuta 
reittiä”, muistuttaa Vuoristo.

Kävelijä on pihakadun ykkönen
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Niina Ojansivu

Berit Mäkinen on kokenut 
aina paloa esiintymiseen, 
ala-asteella koulu kavereiden 
kanssa tehtiin tanssiesityksiä 
Duran Duranin tahtiin ja niitä 
esitettiin juhlasalissa, hän 
osallistui mielellään kaikkiin 
koulun näytelmiin. Beritin 
epäonneksi häneltä puuttui 
sellainen taho elämästä, joka 
olisi osannut ohjata tytön 
oikeisiin paikkoihin harras-
tamaan. Nuoruus vuosina 
kävi monestikin mielessä 
hakeminen teatterikorkea-
kouluun, mutta aina tuli se 
tunne ”enhän minä osaa ja 
enhän minä sinne pääse”, 
niin ne vuodet kuluivat, tuli 
perhe ja lapset, elämä pyörii 
kodin ja työn ympärillä, kun-
nes lapset kasvoivat aikuisik-
si, ja äidin ei enään tarvinnut 
huolehtia heidän tarpeistaan, 
jäi yllättäen aikaa ja vanha 

Kun harrastamisesta tulee jotain enemmän

Enemmän kuin uskotkaan!

Poistoerä
akvaarioita

Seuraa meitä Facebookissa - Realisointimyynti Hollola

Kauniit pannunaluset

Valkea kynttilä

Leikkuulauta+juustoveitset

2,90
(3,90)

Lasten piirrustuspöytä

Aterimet 24-os. Ulkotulet

2kpl/1€ 
(norm. 1,30/kpl)

Nestesaippua

2,25 / 2 l 
(norm. 2,99)

Erä laadukasta
keinoruohomattoa poistohintaan

Tarmontie 5, Salpakangas Hollola
MA-PE 10 -  18  |    LA 9 -  16

puh. 046 850 3800

Koirien hyvinvointikeskus
DOG SPA CENTER HOLLOLA

- UINNIT
- PESUT
- TRIMMAUKSET
- ELÄINFYSIOTERAPEUTTI
- ELÄINKIROPRAKTIKKO
- KOIRAHIEROJA

          www.dogspacenter.fi / 040 635 7889

Poistoerä työvaatteita
edullisesti!

14,90 / m2 
(28,50)

229€
(360€)

5€/kpl
(29,50)

Poistoerä terassituoleja!

8,90
(15,50)

3,50 (5,50)
polttoaika 45h

14,90
(19,90)

6,35
(11,50)

haave nostivat päätään.  
Näin Beritin tarina eteni, 

työpaikkani järjesti koulu-
tuspäivän ja siellä oli mukana 
teatteriryhmä Stella Polaris, 
silloin mietin, että toi olisi 
niin siistiä hommaa ja kirjoi-
tin siitä facebookissa, jolloin 
ystävä vinkkasi, että Timo 
Taulo etsii Ainonpuiston 
kesäteatteriin näyttelijöitä 
ja itse asiassa rekry oli ollut 
jo edellisenä päivänä. Neu-
vokas nainen kaivoi Taulon 
facebookista ja koska ilmoi-
tuksessa luki, ettei tarvitse 
olla näyttelemisestä koke-
musta, siitä rohkaistuneena 
laittoi Taulolle viestiä ja 
pääsi mukaan. Kesä meni 
teatteria opetellessa ja palo 
kasvoi kasvamistaan. 

Syksyllä Wellamo-opiston 
kurssille Orimattilaan, jossa 
ohjaajana toimi Eppu Gus-
tafsson, jonka Berit muisti 
kouluajoilta räväkkänä tyyp-
pinä ja uskaltautui mukaan. 
Tässä kohtaa Berit kiitti luo-
jaa, että meni Orimattilaan, 
koska Orimattilan teatteri 
onkin sitten poikinut vaikka 
mitä innokkaalle harrasta-
jalle, merkittävin näytelmä 
oli Madaamit, joka keräsi 
voitokkaasti Jyväskylässä 
harrastajateatterikesä tapah-
tumassa kunniamainintoja ja 
stipendin.  Toinen merkittävä 
näytelmä oli Alue, jossa Be-
ritillä oli iso rooli 80-vuoti-
aana muistisairaana naisena, 
sen näytelmän myötä hän 
ymmärsi katsojan kokeman 
tunneskaalan, katsomossa 
itkettiin ja naurettiin, se oli 
hämmentävä kokemus aloit-

telijalle. Pienissä projekteis-
sa oppii tekemään kaiken 
itse, lavasteet, äänimaailma, 
markkinointi, lipunmyynti.

Kolme kesää meni Ainon-
puiston kesäteatterissa ja eri-
laisilla kursseilla, talvet Ori-
mattilan teatterin touhuissa. 
Lisäksi aktiivinen hakeminen 
elokuva avustajaksi poiki 
pieniä rooleja kotimaisissa 
elokuvissa ja mainoksissa. 
Viimeisin johon pyydettiin 
mukaan oli puherooli keihäs-
matkoissa, jossa Berit esitti 
Mirjaa, se kuvattiin alku 
syksyllä Turkissa ja oli taas 
aivan erilaista kokemusta 
mitä tähän asti on ollut. 

Mitä viime kesän menestys 
näytelmä Työmiehen vaimo 
Orimattilan jätinpesässä vaa-
ti harrastajalta? Berit vastaa: 
aivan kaiken, olin näyttele-
mässä ja myös ohjaaja Tapa-
ni Kalliomäen assistenttina ja 
siinä hommassa näki ja oppi 
kuinka laajaa se tekeminen 
on, että näytelmä valmistuu.  
Ensimmäinen tapaaminen oli 
tammikuussa ja harjoitukset 
alkoivat helmikuussa ja joka 
viikonloppu oli harjoitukset. 
Kalliomäen ohjauksessa ope-
teltiin millin tarkasti pienet-
kin nyanssit. Tällä hetkellä 
Beritin voi nähdä lasten-
teatteri SUPER teatterissa 
Tero Poralin kirjoittamassa 
ja ohjaamassa Aikakapseli 
näytelmässä, jossa hän näyt-
telee kaksoisroolin naapurin 
ja mummon siskon roolissa.

Kysyttäessä mikä on vielä 
suuri unelma? Hieman mie-
tittyään Berit vastasi, olisi 
kiva saada elanto tästä hom-

masta, mutta ymmärrän, ettei 
se tässä iässä 48-vuotiaana 
ole enää mahdollista, koska 
ei pysty kouluttautumaan, 
niin kuin nuorempana. Toi-
von, että olisi ohjaajia, jotka 
haluaisi tehdä mun kanssa 

muutakin, kuin kesäteatteria. 
Ymmärrän myös nyt niitä 
naisia jotka tekevät työkseen 
tätä, että heille ei ole tarjol-
la vahvoja aikuisen naisen 
rooleja. 

Ja lopuksi kysymykseen 

mitä olet saanut teatterihar-
rastuksesta? Vastaus tulee 
heti, paljon uusia ystäviä ja 
vilkkaalle ihmiselle kanavan 
purkaa energiaa. Teatteri on 
terapia (jos noin voi sanoa, 
miettii Berit). Berit Mäkinen.

Superteatterin, Aikakapseli näytelmän naapuri Makkonen.
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Niinan niksitNiinan niksit Niina Ojansivu
Kokki

Juhlakauden alkupala
On se aika vuodesta, kun on pienempiä ja isompia juhlia yhdellä jos toisella. Kokeilin tätä reseptiä, 
joka osui silmiini joltakin nettisivulta ja oikein toimiva onkin. Tämä alkuruoka on siitä kiva, että on 
erittäin hyvänmakuinen sekä voi valmistaa hyvissä ajoin jo valmiiksi. Valitse kaupasta syöntikypsä avokado, jolloin sen 
maku tulee hyvin esiin. Nautinnollista juhlan aikaa.

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

Vastaus
minulta
ylipainoiselta
Olen lukenut kaikki kirjeesi ”minulle”, joka olen edel-
leen ylipainoinen. Tuntuu, ettei mikään sanomasi tai 
mitkään vaihtoehdot mene perille. Mutta sinä jaksat 
vaan kannustaa minua. 

Olen yrittänyt kyllä kaikkea. Tuntuu, ettei siitä ole 
apua. Sinä sanot: Yritä enemmän, yritä vielä kerran. 
Ja niinhän minä yritän! 

Sinä sanot: Älä valita, jos et välitä! Välitän minä, 
mutta, kun, sitten, jos, kuitenkin luovutan kohta. Sa-
not minulle: Et luovuta, ei ole mitään syytä luovuttaa 
kesken! En minä sitten luovuta.

En aina muista, olenko syönyt vai en. Vaaka kertoi, 
että olen syönyt. Sinä sanoit: Pidä ruokapäiväkirjaa, 
niin tiedät, söitkö. Otinhan minä kynän ja paperin 
esille ja kirjoitin melkein kaiken.

Vaaka näyttää plussaa, mutta minulla on tänään 
paksummat vaatteet. Sinä sanot: Ota punnitus vaatteet 
käyttöön! Otinhan minä, kesähepeneet.

Minusta tämä ylipainoni on ikuista. Se ei tahdo 
erota kehostani. Mitä teen vai teenkö enää mitään? 
Sinä sanot: Mikään ei ole ikuista, ei ylipaino eikä edes 
elämä! Selvä, lopetan selitykset tähän.

Jatkan ryhmässäsi viikoittaisia käyntejä istumalla 
omalla tuolillani. Olen ylpeä jo pudonneista kilois-
tani ja arvostan kehoani. Mutta kaikesta huolimatta 
kapinoin välillä, se jotenkin rauhoittaa ja on osa 
painonpudottajan elämää. Tiedän, että voin luottaa 
sinuun, ettet poista minua asiakasrekisteristä. Sinä 
uskot onnistumiseeni! Kiitos siitä!

38 kg pudottaneena, menen kohti tavoitetta ja 
aion lukea seuraavankin kirjeesi ylipainoiselle. 

Annikka R.

Kylmäsavulohi tar tar
4 annosta
250 g kylmäsavulohta
1 avokado
ruohosipulia
2 rkl soijakastiketta
1 rkl sitruunanmehu
1½ tl Dijonsinappi hunaja
1 rkl seesamin siemeniä
3-4 rkl majoneesia
koristeeksi Oululaisen jälki-
uunilastuja 

Leikkaa lohiviipaleet pie-
niksi kuutioiksi. Hienonna 
ruohosipuli. Halkaise avo-
kado, poista kivi ja kuoret ja 
kuutioi avokado. 
Kääntele lohet, ruohosipuli, 
avokadot ja mausteet varo-
vasti keskenään. Anna maus-
tua vähintään pari tuntia. 
Paahda seesaminsiemenet 
kuivalla kuumalla pannulla 
kullanruskeiksi. 
Jaa puolet tar tarista juoma-
lasin pohjalle ja laita teelu-
sikallinen majoneesia väliin, 
laita loput tar tarista lasiin ja 
päällimmäiseksi majoneesia, 
seesaminsiemenet. Koristele 
vielä ruislastuilla ja ruohosi-
pulilla.

Suomi valmistautui liitty-
mään Euroopan unioniin 
1980-luvun lopulla. Samoi-
hin aikoihin kasvoi paine 
purkaa vuosikymmeniä jat-
kunutta tuontisuojaa kas-
viskaupan osalta. Tähän tar-
peeseen perustettiin vuonna 
1989 Kotimaiset Kasvikset 
ry, jonka tavoitteita alusta 
asti ovat olleet kotimaisten 
hedelmien, marjojen, vi-
hannesten, koristekasvien 
ja ruokaperunan imagon ja 
kilpailukyvyn parantaminen.

1990-luvun alussa esitel-
tiin sirkkalehtimerkit Puh-
taasti, Kauniisti ja Kestävästi 
Kotimainen, joista tuli no-
peasti Suomen tunnetuimpia 
tuote- ja alkuperämerkkejä 
näyttelijä Heikki Kinnusen 
”Ja eiku syömään…” -mai-
nosten myötä. Yhdistys on 
tehnyt lisäksi paljon yhteis-
työtä koko kasvisten toimi-
tusketjun kanssa -kaupasta 
kuluttajiin -edistääkseen 
kasvisten hyvien ominai-
suuksien tunnettavuutta ja 
kulutusta.

Merkki kertoo paljon

Sirkkalehtimerkki kertoo 
ostajalle, että tuote on ko-
konaan suomalainen, ja se 
on ensimmäisen tai extra-
luokan laatutuote. Viljelijät 
ovat lisäksi sitoutuvat nou-
dattamaan toiminnassaan 
laatujärjestelmää, jota valvoo 

ulkopuolinen taho. Näin 
ostaja voi olla luottavainen, 
että saa ostaessaan tuotteen, 
joka on luotettavasti lähellä 
viljelty laatutuote.

Sirkkalehtilipun alla tuot-
tavia viljelijöitä on meillä 
yhteensä noin 1000, ja hei-
dän tuottamiaan tuhansia 
erilaisia tuotteita on tarjolla 
vuoden ympäri. Puutarhayrit-
täjät tuottavat ruokaperunaa, 
vihanneksia avomaalla ja 
kasvihuoneissa, viljelevät 
ruukku- ja leikkokukkia, 
sieniä, ituja sekä kestäviä 
suomalaisia taimia viherra-
kentamisen tarpeisiin.

Suomalainen viljely kasvaa

Alkuperäisissä tavoitteissa 
oli parantaa suomalaisten 
puutarhayrittäjien asemaa 
suhteessa kilpailevaan tuon-
tiin. Tässä yhdistys on on-
nistunut hyvin. Suomalainen 
puutarhatuotanto on selvin-
nyt tuonnin vapautumisen 
tuomasta murroksesta. Mo-
nien kasvisten viljelymäärät 
ovat jopa kasvaneet, kuten on 
tapahtunut esimerkiksi kas-
vihuonevihanneksien osalta.

Suomalainen yhteiskunta 
erityisesti kauppa, kuljetu-
selinkeinot, puutarha-alan 
yritykset ja tuotanto ovat 
hyötyneet sirkkalehtimerkis-
tä. Tuhannet puutarha-alan 
työpaikat ovat pysyneet Suo-
messa. Moni alan yritys työl-

Lahden Seudun Uutisten väki kerääntyi viettämään pikku-
jouluja hyvän ruoan seurassa El Torossa.

Ostetaan ja noudetaan 
Traktorit ja Yhdistelmäkaivurit.
Kaikenkuntoiset huomioidaan p. 
0400 813828

Kotimaiset Kasvikset ry on luonut 
lisäarvoa kotimaisuudelle jo 30 vuotta

Hymy on herkässä, kun Joni Sairanen, Vihanneslinja 
Oy:tsä on tullut noutamaan Lahtelan puutarhan Puhtaasti 
kotimainen -jääsalaattia. Kuva: AnnaMarja Vilander

listää erityisesti haja-asutus-
alueilla, joissa työpaikkojen 
ja verotulojen säilyminen 
on ollut erittäin arvokasta. 
Tärkein hyötyjä on kuluttaja, 
joka voi huoletta nauttia puh-
taita ja kotimaisia tuotteita 

päivittäin vuoden ympäri.
Yhdistys juhlii menestys-

tarinaansa tarjoten sirkkaleh-
timerkillä varustettuja tuot-
teita kaikissa suomalaisissa 
kaupoissa joka päivä.

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

Eija Mäkelä
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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

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

- Paanajärvi, Moldova, Georgia
  Jo legendaariset Vienan matkat
  seikkaillaan vuonna 2020 kesä- ja
  elokuussa. Mukana kyliä, luontoa,
  aitoa karjalaista kulttuuria ja iloa.
  23.-29.6. ja 25.-30.8. H. 690,-/ 610,-
- Kizhin iso matka 28.7.-2.8. 890,-
  Perillä 3 pv. Kinerma, Petroskoi ym.

- Paanajärven kansallispuisto!
  11.-17.6 ja 10.-16.9.-20. Vain 780,-
  Laadukas luontomatka Karjalan
  erämaihin ja Suomessa Arolan tila. 
- Ukraina 12.-17.5.2020. H. 1190,-
  Kiovan ja Lvivin lumous! 12.-17.5.

- Moldova, Transnistria ja Odessa
  3.-10.6. ja 2.-11.10.2020. Alk. 1495.-
  Ruoka, viinit, historia ja maisemat...
- Georgian syysmatka 18.-25.9.2020.
  Paras Kaukasus + Kiova. 1380,-
  Ryhmät pieniä - ohjelmat suuria!  

        niikonmatkat.fi

    Soita 045-1374757 
petri@niikonmatkat.com
         Palvelemme!

Niikon matka on löytöretki ja loma

Koe Vienan Karjalan taika 

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
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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  

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

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

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

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

LAMMIN
KIINTEISTÖKESKUS [A]

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

KT, Lahti, Päivärinteenkatu 
19 B7,
2h+k+psh/wc 31,5 
m2. Kodikas ylimmän 
kerroksen kattohuoneisto 
v. 2014 valmistuneessa 
pienkerrostalossa. 
Olohuoneessa ranskalainen 
parveke. Makuuhuoneessa ja 
olohuoneessa viistokatot ja 
näin ollen asunnon lattiapinta-
ala yhteensä n. 48 m2. 
E=B2007. Hp 92.000 €.

KT, Lammi, Linjatie 3, 
3h+k+ruok.tila+vh+psh/
wc+parveke 78,0 m2. Rak. 
1978. Tilava ja valoisa 
kerrostalokolmio Lammin 
keskustassa isolla lasitetulla 
parvekkeella. Taloyhtiössä 
kaukolämpö. Ei lain ed. e-tod. 
Hp 42.500 €.

OKT, Lammi, Keksijäntie 6.
3mh+oh+k+vh+wc+khh 
+psh+s n.120,5/144,5 m2. 
Varasto/tekn.tila n. 12,5 m2. 

Autokatos.  Uusi vielä rakenteilla 
oleva omakotitalo, valmiusaste 
n. 65 %. Ulkopuoli lähes valmis 
ja sisällä väliseinät rakennettu. 
Vesikiertoinen lattialämmitys 
putkisto asennettu. Tontti 1205 
m2. Rak. oik. 180 m2. Hp 120.000 
€.

OKT, Tuulos, Pyhäjärventie 
163, 5h+2xk+2xwc+2xpsh+s 
sekä yläkerran 5h, joiden 
huonekorkeus matalampi 
238/419 m2.
Rak. 1953, hirsi/puurunkoinen 
monien mahdollisuuksien 
omakotitalo. Talo jaettu tällä 
hetkellä paritaloksi, jonka 
mahdollistaa 2 sisäänkäyntiä. 
Taloa paljon remontoitu mm. 
ilma-/vesilämpöpumppu 
asennettu v. 2017. Tontti 3850 
m2. Ei lain ed. e-tod. Hp 175.000 
€.

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

Katso muutkin kohteet-
www.lamminkiinteistokeskus.fi

Hiustenleikkaus
13 - 17 €

Vuotaako katto? Teen piipunpellitykset ja 
muut läpiviennit. Myös tikkaat ja lumiesteet.

KUNTOHOITAJA 
TIMO MAARANEN
Apua lonkka-, iskias-, selkä- ja

olkapääkipuihin yms.
Puh. 041 440 8092

Lahdenkatu 29 C, www.kuntonetti.org


