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• Ilmastointilaitehuollot
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   – OBD + Diesel-savu
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   – 4-pyöräsuuntaus
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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! 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

Killen UUDEN Autokorjaamon avajaiset 7.12. klo 10 - 15Killen UUDEN Autokorjaamon avajaiset 7.12. klo 10 - 15

Killen AD-Autokorjaamo 
Ylöstalontie 9, 07600 Myrskylä | Puh. 040 544 4855

ad-autokorjaamo.fi

Uuden AD-Autokorjaamon 
avajaiset Sepänmäessä

Avajaispäivänä kahvi- ja makkaratarjoilu sekä paljon muuta 
mukavaa. Tule käymään ja tutustumaan korjaamoomme.

ILMAINEN 
iskunvaimennin-

testaus
Paikalla 
Monroe 
iskari-
testeri

Kävijöiden 
kesken arvotaan 

6 lahjakorttia

à50€

Luotettavaa ja 
ammattitaitoista 
korjaamopalvelua 
Myrskylässä jo

Avajaispäivänä
7.12.

 varatut huollot

Paikalla 
ralliautoja ja 
motocross 

     pyöriä

kor
My

varatut hhuollot varatut hhuollotuollot

–15
norm. hinnasta

%TARJOUSyöriäoe 
i-
riiiiiiiii

y j
  15-vuotta

Määraikaishuollot Öljynvaihdot

Varaa aika 040 751 3774

Laaja 
labrapaketti

B12 vitamiini tai eturauhas-
syöpäkoe, kolesterolit
(KOL, HDL, LDL, Trigly),

sokeri, munuaiskoe, kilpirauhaskoe, 
kalium ja natrium.

80€ Voimassa vuoden 
loppuun saakka.

Tarjous-
hinta 
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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)
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arcman@elisanet.fi 

  

Autolasien ammattilainen 
nyt myös Lahdessa

Avajaistarjouksena 
TUULILASIT -40%

Mestarinkatu 16, Lahti

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

MIKRONEULAUS
 X SARJAHOITO 

 
 

BLACK FRIDAY - HUIPPUETU

www.kauneushoitolasirpakaartti.fi
0500 846 508

5

380 €
(OVH: 450 €) Lauantaina 24.11. alkoi torilla tapahtua, olihan kyseessä Joulun avaus. Väkeä oli kertynyt torin täydeltä jo hyvissä ajoin. 

Avajaiset alkoivat klo 10.30 musiikki esityksellä ja juontajan lämmittäessä yleisöä. Joulupukki saapui torille klo 11.15, 
mikä oli luonnollisesti kohokohta tapahtumalle.Joulupukin jälkeen seurasi luisteluesityksiä ja musiikkia. Oli ilo katsoa kun 
Mäyräkadun kuusi ylväästi juhlisti tunnelmaa. 

Tänä vuona Joulukuusi va-
littiin torille kahdeksantoista 
ehdokkaan joukosta, vali-
tuksi tuli Mäyräkadun kuusi 
Kiveriöstä.Kuusi haettiin 
19.11. ja "kaato" alkoi klo 
8.00 pihassa, missä se oli yl-
väästi seissyt vuosikymme-
niä. Nyt oli tullut aika luopua 
ylväästä kuusesta ja pystyttää 
se Lahden torille. Mukana oli 
Tonttilan kuljetus jykevällä 
kalustollaan, eikä aikaakaan 
kun kuusi nousi paikaltaan 
nostoliinojen varassa ja kei-
kahti varta vasten tällaista 
kuljetusta varten tehdylle 
lavetilla olleelle telineelle. 
Sen jälkeen Kuusi lähti auto 
kolonnassa kohti Lahtea, tar-
kemmin sanottuna kauppa-
torille pystytettäväksi. Tori 
isäntä Timo Arasalo totesi, 
kävihän homma hyvin "Tätä  
on harjoiteltu useita vuosia 
samalla porukalla" ja kyllä 
sen huomasi.    

Viherpalvelut Hyvönen 
Oy:n Liikennemerkkivas-
taava Harri Leskinen kertoo.

-Mikä oli tehtäväsi kuusen 
siirrossa Kiveriöstä Kauppa-

Kuusenhaku torille
Kuusi odottaa noutajaansa. Matka kauppatorille on alkamassa.

Kuusi saapui onnellisesti torille.

Hollolan Vuoden Yrittäjä 
2019 on Viherpalvelut Hy-
vönen Oy:n Timo ja Katja 
Hyvönen.

Viherpalvelut Hyvönen 
Oy:n palveluihin kuuluvat 
viheralueiden kunnossapi-
to, viherrakentaminen sekä 
alueurakointi. Yritys toimii 
paikallisesti Päijät-Hämees-
sä, pääkaupunkiseudulla, 
Etelä-Savossa ja Pirkanmaal-
la. Perheyritys on perustettu 
vuonna 1994 ja työllistää 62 
henkilöä yrittäjät mukaan 
lukien ympäri vuoden. Ke-

säkaudella kesä- ja kausi-
työntekijät mukaan lukien 
työntekijöitä on lähemmäksi 
100 henkilöä.

Vuoden Yrittäjä -valinta-
raadin mukaan Viherpalvelut 
Hyvönen Oy on joustava, 
vastuullinen ja kasvava vi-
her- ja alueurakoitsija. Yri-
tyksellä on ammattitaitoinen 
ja työnsä ylpeinä tekevä hen-
kilöstö sekä asianmukainen 
kalusto. Yrityksen talous on 
vakaalla pohjalla. 

(Lähde: yrittajat.fi )

Hollolan Vuoden 
yrittäjä 2019

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

Eemeli Teva aloitti lauantaikierropsen Isän ja Äidin kanssa 
Harjunalustan VPK:lta seuraavaksi Hollolan pelastuslai-
tokselle ja loppu huipennus Kauppatorille Pukkia katso-
maan.

Kauppatorille oli saapunut runsaasti yleisöä Joulunavauk-
seen ja pukin saapumista todistamaan.

Joulun avaus Lahden torilla

torille?
Tehtävänäni oli työparini 

Jani Lappalaisen kanssa pois-
taa väliaikaisesti liikenne-
merkkejä, jotta kuusikuljetus 
pääsi vapaasti etenemään 
ilman liikennemerkki- tai 
muita vaurioita.

- Kuinka monta eri yksik-
köä oli mukana projektissa?

Projektissa oli mukana 
yhteensä 11 yksikköä, jois-
ta Viherpalvelut Hyvönen 
Oy:stä oli mukana 6. 

- Milloin oli ensimmäi-
set yhteydet eri tekijöiden 

kesken?
Olemme hoitaneet torikuu-

sen kuljetukset jo usean vuo-
den ajan saman kuljetusliik-
keen Tonttilan Kuljetus Oy:n 
ja Metsäpalvelu Savottasudet 
Oy:n kanssa, joten yhteistyö 
oli sujuvaa. 
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VARAA OMA 
MYYTIPAIKKASI

Ahtialantie 37, 15170 Lahti

www.lanttila.fi

SISUSTUS T&J Oy

HUONEISTOREMONTIT
LIIKETILAREMONTIT
TOIMISTOREMONTIT

//

OTA YHTEYTTÄ:

045 1162444

Enemmän kuin uskotkaan!

Seuraa meitä Facebookissa - Realisointimyynti Hollola

Fin-Lumon LED-kynttelikkö

Car Man Auton sisätilalämmitin

Xpert Tiivistenauha

Aterimet 24-os.

4,99€
(15,90€)

Koristepeura Kuksa

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

oirien hyvinvointikeskus
CENTER HO

- UINNIT
- PESUT
- TRIMMAUKS
 ELÄINFYSIOT- ELÄINFYSIOT

- ELÄINKIROPR
- KOIRAHIEROJ

    www.dogspacenter.fi / 040 63

oirien hy
DODD G SPA 

ikeskus
OLLOOLALALA

ET
TETERAAAAPEPEPEPEPEEEPEPEPPP UUUTUTUTUTUTUTUTTTTTTTI
RRAKTIKKO
JA

35 7888898989898999999999889989

ERAPEPEEUUUTTIERAPEPEPEEUUTUTUTTI
RAKTIKKO

1,50€
(2,00€)

Leikkuulauta+juustoveitset

8,90€
(15,50€)

(2,(2,((( ,((( ,(((( ,,(((( ,((( ,,,00€)

Korona-peliKK

24,90€
(49€)

4,99€
(15,90€)

€

14,90€
(19,90€) 8,90€

(11,90€)

ERÄ!Lämpökynttilä

100kpl/2,90€ 
(5,90€)

Ä

(5,90€)

Jäänaskali

3,35€ 
(norm. 4,50€)

L ikk l tKorona peliK li

Kuksa

KoKo

a+juust

K ksa

Leikkuulautaorona-peli

6,95€
(9,30€)

Car Man Auton sisätilalämmitinmmitin
      

18,65€
(24,90€)

Lauantaina 23.11. vietettiin 
Virikkeen avajaisia Hollo-
lassa vanhan paloaseman 
tiloissa. Virike on päijäthä-
mäläisten nuorten kohtaa-
mispaikka, jossa on mm. 
tiloja harrastaa, viettää ai-
kaa kavereiden kanssa tai 
vaikkapa remontoida mo-
poja. Virike on yksityisten 
henkilöiden eli paikallisten 
yrittäjien Sami Toivasen ja 
Heimo Hälikän perustama 
ja tukena on monia talkoo- ja 
yhteistyötahoja.  

- Mistä idea nuorten koh-
taamispaikkaan lähti? 

Nuorilta. Heiltä oli tullut 
viestiä, että alueella ei ole 
yhteistä tilaa missä voisi 
tehdä muutakin kuin pelata 
vain kännyköillä

- Mitä kautta paikka löy-
tyi?

Sopivia vaihtoehtoja eh-
dittiin katsoa useista eri pai-
koista. Hollolan kunta osoitti 
meille myös eri vaihtoehtoja. 
Näistä päädyimme vanhan 
paloaseman kiinteistöön sen 
monipuolisten ja toimintaan 
soveltuvien tilojen vuoksi. 
Lisäksi ajoharjoittelulle so-
piva alue löytyy ihan vanhan 
paloaseman viereistä. 

- Milloin kohtaamispaikka 
on auki? 

Ma-to 15-20, pe 15-22, la 
12-22, su 12-20. 

- Mitä toimintaa Virik-
keessä on?

Virikkeelle on remontoitu 
nuorten oma olohuone, jossa 
voi pelata mm. biljardia tai 

Nuorten kohtaamispaikan 
avajaiset Hollolassa

pingistä. Puolet entisestä 
paloautojen säilytyshallista 
on kunnostettu remonttikäyt-
töön, jossa nuoret voivat kor-
jata mopojaan, mopoauto-
jaan tai polkupyöriä ja tehdä 
vaikka puutöitä. Tulossa on 
myös ajoharjoittelurata, jossa 
nuoret pääsevät kokeilemaan 
mopolla, mopoautolla ja 
autolla ajamista suljetulla ra-
dalla ohjatusti. Myös monia 
muita nuorille sopivia toi-
mintoja on jo suunnitelmissa 
tulevaisuutta varten. 

- Tuleeko ns. teematapah-
tumia jatkossa eli avoimien 
ovien päiviä?

Kyllä niitäkin tulee. Erilai-
sia teemapäiviä ja iltoja on jo 
suunnitelmissa. Tälle vuo-
delle on suunnitelmissa mm. 

pikkujoulut. Tulevaisuudessa 
on kaavailtu mm. leffailtoja, 
karaokeiltoja sekä nuorten 
omia kirppispäiviä. Avoimi-
en ovien päiviäkin järjeste-

tään jatkossa. Virike tiedottaa 
tulevista tapahtumista lisää 
mm. so siaalisessa mediassa, 
kertoo Sami Toivanen.

Vasemmalla juontaja Martti Falck, keskellä Heimo Hälikkä ja oikealla Sami Toivanen. 
Hälikkä testaa partiolaisten (Hollolan Hirvenhiihtäjien) rakentamaa laitetta. 
Kuva: Sebastian Ratu.

Hannu Nietosvuori antoi näytteen karatetaidoistaan.
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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

     

        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 

Lahden kaupunginkirjasto 
on laajentanut lainattavien 
soittimien valikoimaansa. 
Lainattavaksi on hankittu 
lapsille sopivia 1/2-koon ja 
3/4-koon klassisia kitaroita, 
erilaisia pieniä rytmisoitti-
mia sisältäviä rytmireppuja 
sekä cajon-laatikkorumpu. 
Kirjastolta on voinut jo aiem-
min lainata ukuleleja sekä 
viisikielisen kanteleen.

Soittimien laina-aika on 2 
viikkoa, ja lainan voi uusia 
normaalien käytäntöjen mu-
kaan. Soittimiin voi tehdä 
varauksen kirjastossa, puhe-
limitse tai chatin välityksellä, 
verkkokirjaston kautta va-
raaminen ei ole mahdollista. 
Varatun soittimen voi noutaa 
Lahden pääkirjastolta, uku-
lelen ja rytmirepun kohdalla 
myös Lahden lähikirjastoista.

Kirjasto haluaa maksut-

tomalla soitinlainauksella 
edistää kansalaisten yhden-
vertaista mahdollisuutta mu-
siikkiharrastuksen aloittami-
seen ja erilaisten soittimien 
kokeiluun. Pääkirjaston mu-
siikkialueella on myös kaksi 
maksutonta soittohuonetta, 
joissa voi soittaa omien tai 
lainattavien soittimien ohella 
akustista pianoa tai teräskie-
listä akustista kitaraa. Soitto-
huoneita voi varata musiikki-
alueelta tai puhelinnumerosta 
044-4163517.

Pääkirjaston musiikki-
palveluista on saatavana 
myös soitonoppaita kaikille 
lainattaville soittimille. Kir-
jaston asiakkaiden käytössä 
on myös Rockway-palvelun 
kirjastokortilla lainattavat 
online-kurssit, joita voi kat-
soa myös kotona omalla 
laitteella.

Lahden kaupunki ja Pietarin 
kaupungin ympäristökomitea 
ovat solmineet perjantaina 
22.11. strategisen yhteis-
työsopimuksen ympäristö-
asioiden edistämisestä.

Molemmissa kaupungeissa 
on sitouduttu edistämään 
mm. Lahti Euroopan ym-
päristöpääkaupunki 2021 
tapahtumia ja yhteistyöhank-
keita, Itämeren suojeluun 
liittyviä vesiensuojelutoi-
menpiteitä kaupunkialuille, 
ympäristöhankkeisiin liitty-
vää yhteistyötä sekä asian-

tuntijayhteistyötä erityisesti 
kiertotalouteen, ympäristö-
kasvatukseen ja ilmanlaatuun 
liittyen.

Yhteistyö Pietarin kau-
pungin ja Lahden kaupungin 
välillä vahvistaa molempien 
kaupunkien kestävää ke-
hittymistä sekä parhaiden 
ratkaisujen hyödyntämistä 
ympäristön suojelun hyväk-
si. Yhteistyösopimuksella 
tavoitellaan pitkäjänteisiä 
hyötyjä sekä alueen korkea-
koulutoiminnan ja elinkei-
noelämän mahdollisuuksien 

kasvattamista rajat ylittävään 
yhteistyöhön. Lahden kau-
pungin yhteistyö Pietarin ym-
päristökomitean kanssa on 
käynnistynyt jo 1990-luvulla 
ympäristökasvatuksessa ja 
vesiensuojelussa.

Sopimuksen allekirjoittivat 
Lahden kaupungin raken-
nus- ja ympäristövalvonnan 
johtaja Mika Kemppainen 
ja Pietarin kaupungin luon-
nonvarojen käytön, ympä-
ristönsuojelun ja ympäris-
töturvallisuuden komitean 
puheenjohtaja Denis Serge-

jevits Beljaev.
Euroopan komission ympä-
ristöpääkaupunkitunnustus 
jaetaan vuosittain yhdelle 
eurooppalaiselle kaupungille, 
joka on ympäristötoiminnan 
edelläkävijä, toimii esimerk-
kinä muille kaupungeille 
sekä kehittää innovatiivisia 
ratkaisuja ympäristöhaastei-
siin. Lahden ympäristöpää-
kaupunkivuodeksi kootaan 
laaja alueellinen ja kansain-
välinen ohjelma, joka sisältää 
sekä tapahtumia että erilaisia 
yhteistyöhankkeita.

Tukea musiikki-
harrastuksen 
aloittamiseen Lahden 
kaupunginkirjastosta

Lahdelle ja Pietarille ympäristöyhteistyösopimus

Työttömien määrä vähe-
nee Lahdessa lähes kaikilla 
osa-alueilla ja työllisyysaste 
oli lokakuun lopussa ennak-
kotietojen mukaan yli 70 %.

Myös alle 30 vuotiaiden 
työllisyys on parantunut, 
mutta ulkomaalaisten työt-
tömyysaste on Lahdessa yhä 
korkein suurista kaupungeis-
ta ja korkeampi kuin vuosi 
sitten.

Lahden työttömyysaste 
oli vuoden 2019 lokakuun 
lopussa 12,2 %, 0,5 prosent-
tiyksikköä alempi kuin vuosi 
sitten. Työ- ja elinkeino mi-
nisteriön työnvälitystilaston 
mukainen koko maan työttö-
myysaste oli lokakuussa 8,6 
%. Työttömiä työhakijoita 
oli Lahdessa lokakuussa 6 
855, 349 henkilöä vähem-
män kuin vuosi sitten. Alle 
25-vuotiaita työttömiä oli 
942 henkilöä, 40 henkilöä 
vähemmän kuin vuosi sitten. 
Yli vuoden yhtäjaksoisesti 
työttöminä olleita oli 2 046, 
529 henkilöä vähemmän kuin 
vuotta aiemmin. Uusia avoi-
mia työpaikkoja oli Lahdessa 
lokakuun lopussa 1 376, 48 
työpaikkaa vähemmän kuin 
vuosi sitten.

Alle 25 vuotiaiden työt-
tömyysaste oli lokakuun 
lopussa 2019 koko maassa 
10,1 %. Suurista kaupun-
geista matalin nuorisotyöt-
tömyysaste oli Helsingissä ja 
Espoossa (alle 6 %), korkein 
Kouvolassa, Porissa ja Lah-
dessa (yli 15 %). Nuorisoty-
töttömyysaste oli korkeampi 
kuin vuosi sitten Porissa, 
Tampereella ja Jyväskylässä, 
muissa kaupungeissa alempi, 

Lahdessa laskua oli -0,5 
prosenttiyksikköä vuoden 
aikana. Vuodesta 2015 Lah-
den nuorisotyöttömyysaste 
on laskenut yli 20 prosentista 
15 prosentin tuntumaan.

Alle 30 vuotiaiden työttö-
mien määrä on vähentynyt 
vuodesta 2015 yhteensä 714 
henkilöllä, alle 25 vuotiaiden 
388 henkilöllä ja 25-29 vuo-
tiaiden työttömien määrä 326 
henkilöllä.

Ulkomaalaisten työttö-
myysaste oli lokakuun lopus-
sa 2019 koko maassa 18 %. 
Suurista kaupungeista mata-
lin ulkomaisten työttömyys-
aste oli pääkaupunkiseudun 
suurissa kaupungeissa (alle 
17 %), korkein Lahdessa 
(30,1 %) ja Joensuussa (29,4 
%). Näissä kaupungeissa 
ulkomaalaisten työttömyys-
aste on myös kasvanut eniten 
vuoden aikana.

SUURIMPIEN KAU-
PUNKIEN työttömyysaste 
oli vuoden 2019 LOKAkuun 
lopussa korkein Joensuussa 
(12,6 %), Lahdessa (12,2 %) 
ja Porissa (11,3 %), matalin 
Espoossa, 7,3 %. 

Vuoden aikana (lokakuu 
2018 - 2019) työttömyysaste 
on laskenut eniten Turussa 
(-1,1 pros. yksikköä) sekä 
Lahdessa, Kouvolassa ja Ou-
lussa (-0,5 pros. yksikköä). 
Porissa ja Tampereella työt-
tömyysaste oli lokakuussa 
korkeampi kuin vuosi sitten. 

Vuoden 2019 alusta työt-
tömyysaste on alentunut 
eniten Jyväskylässä (-2,2 

Nuorten työllisyys 
parantunut Lahdessa

pros. yksikköä) ja Lahdessa 
(-2,1 pros. yksikköä), koko 
maassa laskua oli 0,1 pros. 
yksikköä.

Työttömien määrä on vä-
hentynyt vuoden aikana (lo-
kakuu 2018 - 2019) eniten 
Helsingissä (-801 henk.), 
Turussa (-795 henk.), Oulus-
sa (-479 henk.) ja Lahdessa 
(-355 henk.). Tampereella 
työttömien määrä kasvoi 
lähes 600 ja Porissa noin 150 
henkilöllä vuoden aikana.

Nuorisotyöttömien määrä 
on vähentynyt eniten Hel-
singissä, 274 henkilöllä, Lah-
dessa laskua oli 40 henkilöä 
vuoden aikana. Tampereella, 
Porissa ja Jyväskylässä alle 
25 vuotiaita työttömiä oli 
lokakuun lopussa enemmän 
kuin vuosi sitten.

Pitkäaikaistyöttömien 
määrä väheni vuoden ai-
kana eniten Tampereella 
(-794 henk.), Turussa (-732 
henk.), Oulussa (-610 henk.) 
ja  Lahdessa (-529 henk.). Yli 
vuoden työttömyysjaksojen 
määrä kasvoi vuoden aikana 

vain Jyväskylässä ja Porissa.

Vuoden 2019 lokakuun 
lopussa Lahdessa oli työt-
tömänä 6 855 henkilöä, 355 
henkilöä vähemmän kuin 
vuosi sitten ja 1 330 henki-
löä vähemmän kuin kaksi 
vuotta sitten. Vuoden 2012 
lokakuuhun verrattuna työt-
tömiä on 754 henkilöä (-11 
%) vähemmän.

Vuoden 2019 lokakuussa 
Lahdessa oli 942 nuorisotyö-
töntä, 40 henkilöä vähemmän 
kuin vuosi sitten ja 89 hen-
kilöä vähemmän kuin kaksi 
vuotta sitten. Vuoden 2012 
lokakuuhun verrattuna alle 
25- vuotiaita työttömiä oli 75 
henkilöä (-8 %) vähemmän.

Pitkäaikaistyöttömiä oli 
Lahdessa vuoden 2019 lo-
kakuun lopussa 2 046, 529 
henkilöä vähemmän kuin 
vuosi sitten ja 1 209 henki-
löä vähemmän kuin kaksi 
vuotta sitten. Vuoden 2012 
lokakuuhun verrattuna pit-
käaikaistyöttömiä oli 136 
henkilöä (-7 %) vähemmän.
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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

Tuotteita rajoitetusti. Tarjoukset ja valikoima voivat vaihdella liikkeittäin.

Matkakokoiset 
MOROCCANOIL PAKETTI

1990
pkt

Styling Superstars Set  
sis. lämpösuojasuihke 30 ml, 
rakennesuihke 26 ml, 
latvaseerumi 20 ml, 
hoitoöljy 10 ml

sh. 36,80/pkt (231,40/l)

2990
pkt

VALITSE PAKETTIIN 
NELJÄ 500 ML 
KUPLA TUOTETTA
Mietoshampoo, Kevytbalsami, 
Proteiinishampoo, Elvytys-
balsami, Hopeashampoo, 
Hair & Body, Tervashampoo

sh.  67,60/pkt (14,95/l)

2990
pkt

Clean Blonde Rewind 
Violet Duo Pack sis. hopea-
shampoo ja  -hoitoaine 250 ml

Myydyin silveri 
FUDGE PAKETTI

sh.  52,00/pkt (59,80/l)

Jokaiselle 
ostajalle lahjaksi 

10 € 
ETUSETELI! 

Palveluun

5990
pkt

Blond Absolu 
sis. shampoo 250 ml, 
hoitoaine 250 ml, 
jätettävä hoitoaine 150 ml

sh. 93,00-100,00/pkt (91,50-92,15/l)

Nutritive, Resistance 
sis. shampoo 250 ml, 
hoitoaine 200 ml, jätettävä 
hoitoaine 150 ml 5490

pkt

Ylelliset KÉRASTASE PAKETIT

All Soft, Color Extend Magnetics, Extreme 
sis. shampoo 300 ml, hoitoaine 250 ml, 
naamio 250 ml 4590

pkt
sh.  82,50/pkt (57,37/l)

Laadukkaat REDKEN PAKETIT

Brews  sis. shampoo 
300 ml,  Work Hard  
Molding Paste 100 ml

3390
pkt

sh.  48,60/pkt (84,75/l)

Miehille
REDKEN 
PAKETTI

Joulun halutuimmat lahjat

1490
pkt

BC PAKETIT
Moisture Kick,  
Color Freeze 
sis. shampoo  
250 ml,  
hoitosuihke  
200 ml

1690
pkt

Fibre Force, 
Blond Me 
sis. shampoo  
200 ml,  
naamio  
150 ml/200 ml

sh. 26,80-49,80/pkt (33,11-48,28/l)

1490
pkt

OSIS+ PAKETTI
Session Label 
Miracle 15 muotoiluvoide 
50 ml, Super Dry Fix 
hiuslakka 300 ml

sh. 33,80/pkt (42,57/l)

1590
pkt

CUTRIN PAKETTI
Muoto 
sis. Extra Strong Hairspray 300 ml, 
Strong Volumizing Mousse 300 ml

sh.  33,80/pkt (53,00/l)

LÄMPÖ-
KIHARRIN
Cera Hotstyler, 
3 kokoa

3990
kpl

sh. 79,90/kpl

NN

HC LAITTEET
Keraaminen suoristusrauta, 
muotoilukartio, lämpöharja, 
suoristus-/kreppirauta, 
monitoimirauta, 
suoristus-/kiharrusrauta

2990
kpl

sh. 59,00/kpl

HÖYRY-
SUORISTUS-
HARJA, 
LÄMPÖHARJA 
JA -KAMPA

59,-
sh. 89,00-99,00/kpl

kpl

Koko perheelle 
KUPLA PAKETTI

sh.  58,00-78,00/pkt (25,85-77,13/l)

TIGI PAKETIT

Kit Short Stuff 
sis. Small Talk Leave-In Volumizer 200 ml, 
Joyride Texturising Powder Balm 58 ml
Resurrection Kit 
sis. korjaava shampoo 250 ml, hoitoaine 
200 ml, naamio 200 g
Messed Up 
sis. Oh Be Hive Dry shampoo 238 ml,  
Texturising Powder Balm 58 ml, Flexi 
Head 385 ml
Size Matters 
sis. Superstar Queen For A Day 320 ml, 
Fully Loaded Massive Volume 
Conditioner 200 ml ja 
shampoo 250 ml

1990
pkt

Jokaiselle 
ostajalle lahjaksi 

10 € 
ETUSETELI!

Palveluun
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Vähintään 50 € lahjakortin 
ostajalle ILMAISEKSI

Hair & Body ja Tervashampoo 
250 ml  (arvo 25,80)

ETU LAHJA-
KORTIN 
OSTAJALLE

LAHJAKORTTI

LAHJAKORTTI

99,-pkt

GHD 
KREPPI-
RAUTA
Contour 
Professional 
Crimper

sh. 186,50/kpl

Rautojen ykkönen

20,-2 KPL

MINIRAUDAT
tyvikohotus-/ kreppirauta, 
kartiorauta, suoristusrauta

yks. 14,90/kpl sh. 19,90/kpl

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

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

KARISTO (Citymarket) 
p. 03 5899 313 ark. 9–20 la 8–18, su 12–18
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Niinan niksitNiinan niksit Niina Ojansivu
Kokki

Suukko yllätys
Suklaa jaksaa hurmata aina vaan, tänä vuonnakin on jäljellä monta juhlan aihetta, jota juhlistamaan 
tämä kakku sopii. Tämä kakku kätkee sisälleen suukko yllätyksen, pohjana käytin perus suklaajuustokakun 
ohjetta, jos haluat tehdä pelkän suklaakakun tee ohje kaksinkertaisena, silloin saat mehevän ja paksun kakun. Poikkeuksel-
lisesti laitankin kuvat tekovaiheesta, jotta idea aukeaa paremmin.

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

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

 
Pohja:
 175g digestive keksejä
50 g voita
Täyte:
4 liivatelehteä
1 rkl kuumaa kahvia
170g tummaa taloussuklaata
200g maustamatonta tuore-
juustoa
1 dl sokeria
2 tl vaniljasokeria
3 dl kuohukermaa
n. 15 mansikkasuukkoa (riip-
puu vuoan koosta)

Murskaa keksit ja sekoita su-
lan voin kanssa yhteen. Laita 
leivinpaperi irtopohjavuo-
kaan pohjalle ja levitä keksi-
muru. Liota liivatelehtiä n. 5 
minuuttia kylmässä vedessä 
ja purista liika vesi pois. 
Liuota ne kuumaan kahviin. 
Sulata suklaa vesihauteessa 
ja sekoita tuorejuuston jouk-
koon. Lisää liivate, sokerit 
ja vaahdotettu kerma. Laita 
suukkoja keksipohjan pääl-
le, jätä vuoan reunaan tilaa, 
jotta täyte menee reunoihin. 

Kaada täyte suukkojen päälle 
ja tasoita päällinen. Anna 

hyytyä jääkaapissa muutama 
tunti. Irrota vuoka varovasti 

ja laita kakku tarjolle.  

Lahden keilahallissa keilat-
tiin miesten SM-liigakier-
ros 16.-17.11.2019. Lahden 
oman seuran Bayn joukku-
eessa keilasivat Jari Ratia, 
Juhani Tonteri, Simo Les-
kinen, Lassi Aalto, Kaaron 
Salomaa sekä SM-liigadeby-
ytin tehnyt 14-vuotias Roni 
Leskinen. Lauantaina Bay 
nappasi kuudesta pelistä viisi 
voittoa ollen päivän toiseksi 
paras joukkue. Bayn paras 
keilaaja oli Simo Leskinen 
keilaten kolme sarjaansa 256 
pisteen keskiarvolla.

Sunnuntaina Bay voitti 
viidestä pelistä kolme ja oli 
päivän kuudes. Bayn paras 
keilaaja oli Juhani Tonteri, 
joka keilasi viisi sarjaansa 
253 pisteen keskiarvolla.

Liigatauolle lähdettäes-
sä Bay on sarjataulukossa 
viidennellä sijalla, ero nel-
jäntenä olevaan Varkau-
den  Mainareihin on vain 4 
pistettä. Kolmantena oleva 
TPS on 30 pisteen päässä, 
toisena olevaan Tampereen 
Keilakerhoon on 35 pistettä. 

Kärkipaikalla oleva GB on 
karannut lahtelaisilta 67 pis-
teen päähän. 

Samaan aikaan käytiin 
naisten SM-liigakierros 
Porissa. Bayn joukkueessa 
keilasivat Eliisa Hiltunen, 
Krista Pöllänen, Hannele 
Impola, Riikka Ratia sekä 
Piitu Viianen. Lauantaina 
Bay onnistui voittamaan 
seitsemästä ottelusta neljä ja 
oli päivän viidenneksi paras 
joukkue. Bayn paras keilaaja 
oli Krista Pöllänen 211 pis-
teen keskiarvolla. 

Sunnuntaina voittoja Bayl-
le tuli seitsemästä ottelusta 
neljä ja oli päivän neljän-
neksi paras joukkue. Parhai-
ten onnistui Eliisa Hiltunen 
keilaten 203 pisteen keskiar-
volla ollen henkilökohtaisen 
tuloslistan toinen.

Bay lähtee liigatauolle 
kolmannelta sijalta. Kärjessä 
on Porin Giants 37 pisteen 
päässä ja toisena oleva Tam-
pereen Cherry on vain 12 
pisteen päässä Baysta.

Keilailu-uutisia

SM-liigakierros Lahdessa

Sunnuntaina 17.11. pelattiin 
KK:n marraskisan finaali 
Lahden Keilahallissa. Fi-
naalissa keilattiin 6 sarjaa 
amerikkalaisittain ja fi naa-
liin pääsi alkukilpailun 18 
parasta keilaajaa. Alusta 
asti vahvasti pelannut TPS:n 
Jesse Kallio vei kilpailun 
voiton. Kallio keilasi fi naalin 
huikealla 241 pisteen keski-
arvolla. Lopussa toiseksi ki-
rinyt niin ikään TPS:n Juuso 
Rikkola jäi 50 pisteen pää-
hän Kalliosta. Kolmanneksi 
sijoittui Helsingin GB:n 
Roosa Lundén. Hän jäi 
Rikkolasta vain 11 pistettä. 

Teksti ja kuvat: 
Niina Leskinen

KK:n marraskisan fi naalin 
voitto Kalliolle

Jesse Kallio.

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!

Lähes joka viides Liikenne-
turvan kyselyyn vastanneesta 
kertoo estäneensä humalai-
sen ajoon lähdön joko puhu-
malla tai ottamalla tältä auton 
avaimet pois. Toimintaohje 
pikkujoululiikenteeseen on 
selvä: jos otat, et aja. Myös 
kanssajuhlijoista kannattaa 
pitää huolta, ja varmistaa, 
ettei kukaan lähde humalassa 
ajamaan.

Liikenneturva kysyi ke-
sällä* suomalaisten koke-
muksia tilanteesta, jossa joku 
henkilö aikoo ajamaan autoa 
humalassa. Noin puolet vas-
tanneista kertoi joutuneensa 
tällaiseen tilanteeseen. Lä-
hes neljäsosa on miettinyt, 
onko henkilö ajokunnossa, 
mutta jättänyt tekemättä 
mitään asialle. Viidesosa on 
kertonut ilmoittavansa polii-
sille ja yhtä moni on estänyt 
ajamaan lähdön ottamalla 
avaimet pois tai puhumalla. 
Joka kahdeksas kertoo soitta-
neensa hätäkeskukseen, kun 
humalaiseksi epäilty henkilö 
on lähtenyt ajamaan.

”Poliisille ilmoittaminen 
ei ole turha toimenpide. 
Suuri osa kiinni jääneistä 
rattijuopoista jää poliisiin 
haaviin ilmoitusten perus-
teella. Pikkujouluissakin on 
syytä muistaa, että me kaikki 
voimme ehkäistä rattijuopu-
muksia. Jos joku juhlijoista 
on lähdössä ajamaan, vaikka 
kunto ei sitä sallisi, kannattaa 
asiaan puuttua rohkeasti. 
Taksin tilaaminen tai auton 
avainten nappaaminen voi 

Suomalaiset ilmoittavat rattijuoposta 
– pikkujoululiikenteeseen vain selvänä

Ajokuntoon on syytä kiinnittää huomiota seuraavanakin aamuna, jos pikkujouluja vietet-
tiin kosteissa merkeissä. Kuva Nina Mönkkönen/Liikenneturva.

olla tärkeä liikenneturvalli-
suusteko. Kaverikin varmasti 
kiittää tästä viimeistään seu-
raavana päivänä”, kertoo Lii-
kenneturvan yhteyspäällikkö 
Tapio Heiskanen.

Alkolukko vakiovarusteeksi 
uusiin autoihin

Suomalaiset suhtautuvat rat-
tijuopumukseen jyrkästi. Hu-
malassa ajamiseen haetaan 
ratkaisuja myös tekniikasta. 
Liikenneturva kysyi** vii-
me vuonna suomalaisten 
mielipidettä alkolukosta. 
Lähes kaksi kolmesta oli sitä 
mieltä, että alkolukon pitäisi 
olla vakiovarusteena kaikissa 
uusissa autoissa.

“On hienoa, että rattijuo-
pumusta ennalta ehkäiseviin 
keinoihin suhtaudutaan näin 

myönteisesti. Kokemuksia 
alkolukosta on tullut jo kou-
lukuljetuksista, joissa se on 
ollut jo pitkään pakollinen 
varuste. Alkolukkoja tulisi 
lisätä myös seuraamuskäy-
tössä. Jos rattijuopumukses-
ta annettavat ajokieltoajat 
olisivat pidempiä, alkolukko 
olisi myös houkuttelevam-
pi vaihtoehto ajokiellolle”, 
Heiskanen toteaa.

“Pikkujouluisin arvioin-
tikyky voi olla alentunut 
myös tavallisilla ihmisillä, 
eli heillä, jotka eivät koskaan 
selvinpäin ajaisi kännissä. 
Siksi on tärkeää suunnitella 
ja sopia itsensä kanssa turval-
linen kotiinpaluu jo viihteelle 
lähtiessä. Ajokuntoon on 
syytä kiinnittää huomiota 
myös seuraavana aamuna, 
jos glögiin lurahtaa muutakin 

kuin manteleita”, Heiskanen 
muistuttaa.

Vinkit selvään 
pikkujoululiikenteeseen:
• Mieti ennakkoon, miten 
kuljet juhlapaikalle ja sieltä 
pois.
• Suosi oman auton sijaan 
taksia tai julkisia. Muista, että 
myös pyöräily tai sähköpot-
kulautailu päihtyneenä lisää 
tapaturmariskiä.
• Mene vain selvän kuljet-
tajan kyytiin. Pidä huolta 
myös kaverista: ota avaimet 
pois, jos tämä pyrkii rattiin 
juopuneena.
• Kiinnitä ajokuntoon huo-
miota seuraavanakin aamu-
na: muutaman tunnin yöunet 
eivät välttämättä piilota pro-
milleja minnekään.
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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

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.
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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  

https://www.facebook.com/nastapesu

Lvi  Putkiva Oy
Putkiremontit, LVI-asennukset

• yksityisille • yrityksille • taloyhtiöille

Markus Kivelä
040 413 0294

Mustajärventie 434
16300 Orimattila
Lviputkiva@gmail.comFind us on

Facebook

Lviputkiva@gmail.com
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

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

Hiustenleikkaus
13 - 17 €

Ateriatoimitukset 
Amica-ravintolan, 
sekä Lounasravintola 
Huilin keittiöltä
Salpakankaalla

Asiointipalvelu 
Mika ja Sanna
Tilaukset ja lisätiedot: 
p.040-537 6239 Mika Pirttiniemi
www.asiointipalvelu.net

Palvelua vuodesta1998

Ota talteen!

ravintolavinttotola 
öltätä

elu eelu u

Tarjoamme kiinteistönhuolto palveluita Lahden 

talousalueella. Lisäksi suoritamme sammaleenpoistoa ja 

kantojyrsintää. Volttihuolto toimii myös konevuokraamona. 

VOLTTIHUOLTO Oy
Mika Virtanen

Puh. 0500 769190

Hirsimetsäntie 22

15200 Lahti

www.volttihuolto.fi

Vuokrattavana: 
- Pienkuormaajia alk. 50€/vrk. 

- Kaivuri alk. 120€/vrk.

- Maantiivistäjiä 90kg, 200kg, 

500kg. alk.40€/vrk.

- Peräkärryjä alk. 10€/vrk.

- Mönkijät alk. 60€/vrk.

- Oksasilppuri alk. 20€/vrk.

- Avant kuormaimiin runsaat 

lisävarusteet.

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

- Kylmäsavuporoa, nautaa ja hevosta

- Suomalaisia suolasieniä
- Suomalaista karitsaa

JOULUN ODOTUKSEEN!

Poron
lapa-
käristys
Lumiporo
pakaste, Suomi

19,90
/kg

19,90
/kg

Hirvi-
sika
jauheliha
70%/30%
tuore
Suomi

16,90
/kg

Possun 

makurasvalla
tuoresuolattu
Suomi

Hyvä 
sika-
nauta 
jauheliha
70%/30%, rasvaa alle 15%
tuore
Suomi

8,90
/kg

Hirven 
palapaisti
luuton
tuore, Suomi

34,90
/kg

3,50
/kg

Aito 
joulukinkku
myös siivuina
Wotkin´s
Suomi

19,90
/kg

MUISTATHAN 
TEHDÄ 
JOULUTILAUKSESI!

5,50
/kg

Naudan
entrecote
myös pihveinä
tuore 
Suomi

Maalais-
kananmunat
Isot XL
Suomi


