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

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

ltautokorjaamo@gmail.comwww.ltautokorjaamo.fi 

Kyntömiehentie 18, Orimattila
(Peltolan alue)

joka päivä 0440 111 889
verstas avoinna arkisin 10-17

Reipas palvelu,
tarvittaessa nouto ja palautus.

Takuutyö.

Kellohuolto ja -korjaamo
KELLO-HARA

KUPONKITARJOUS

JONEL THAI
Vapaudenkatu 15, Lahti, puh. 03-7342958
jonelkauppa.fi

11,90€
Helmikuun kaikki 
PIZZAT (+ Cola-tölkki)

Kierrätys näppärästi 
muuton yhteydessä 

– kysy lisää!

Nopeampi ja edullisempi 
muutto käteviä muutto-
laatikoita käyttämällä! 

Laatikkotarjous voimassa 
muuton tilanneille huhtikuun 
2020 loppuun asti.

MUUTTOLAATIKOT

Soita Lahden

palvelunumeroomme 

020 554 5660

-50 %

Lue lisää: 
niemi.fi /lahti

                Niemi Lahti 
          Mukkulankatu 19
     15210 Lahti

Palvelemme ark. klo 8-18

Pesula Lahti
SYNTTÄRITARJOUS!

PÄÄLLYSTAKIN 
PESU 

UNTUVATAKIN 
PESU

25€

35€

Tervetuloa Lahden ympäristöystävällisimpään 
täyden palvelun pesulaan!

(Norm. 31,90)

(Norm. 43,90 / 68,00)

SOL Pesula Lahti
Vesijärvenkatu 22
p. 040 779 7256

pitkäperjantaina 10.4.2020
- Tyylinä vapaa/perinteinen
- Matkat 60 km, 40 km ja 20 km
- Tavarapalkintoja
- Vuosittain n. 600 hiihtäjää!
Tiedustelut:
Mirja Törmänen puh. 045 138 5354
lapinsudet@gmail.com

Lapin Sudet ry       lapinsudet.sporttisaitti.com

SAARISELÄLLÄ

Lue lehti netistä:
www.lahdenseudunuutiset.fi 

KEITTIÖASIANTUNTIJASI
ITÄ-HÄMEEN ALUEELLA

GSM 040 541 1070
www.jussi-melkko.com

   JUSSI MELKKOSOITA
HETI!

ILMAINEN
SUUNNITTELUPALVELU!!!

MUISTA
KOTITALOUSVÄHENNYS

liukuovien aatelia

www.stirpe.com
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Mestarinkatu 16, 15800 Lahti
www.dukopart.fi P. 03-7537 024

DUKOPART OY
Myös maksuajalla 

ILMAN KÄSIRAHAA vaikka 17€/kk

155/70-13 42,95€

155/80-13 43,95€

175/70-13 47,95€

175/65-14 48,95€

185/65-14 52,95€

185/65-15 54,95€

195/55-15 47,50€

195/60-15 62,50€

195/65-15 57,95€

205/65-15 66,95€

205/55-16 59,95€

205/60-16 69,95€

215/55-16 75,95€

225/55-16 84,95€

215/65-16 77,95€

225/45-17 64,95€

225/50-17 99,95€

215/55-17 74,95€ 

225/55-17 84,95€ 

225/40-18 84,95€

175/65-14 68,75€

185/65-15 69,95€

195/65-15 72,50€

185/80-14C 71,95€
195/70-15C 81,25€

225/70-15C 99,95€
205/65-16C 71,95€

215/65-16C 87,50€
225/65-16C 103,75€

AIKA TARKASTAA RENKAAT
HALPARENGAS.FI
PALVELEE ARK. 10-17, LA 10-14

TALVIRENKAAT
myös asennus

Pakettiauto uudet alk./kpl

Hinnat alk./kpl Hinnat alk./kpl Hinnat alk./kpl

Hankook alk./kpl

     

        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 

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

Vakuutan, että tämä juttu 
on sekä totta että huumoria. 
Olen vanhuuden kokemus-
asiantuntija. 71-vuotiaana 
en häpeä vanhuuttani, enkä 
nimittele itseäni ”ikäänty-
neeksi”. Lapsuudessani van-
hoista ihmisistä sanottiin, että 
he ovat vanhoja. Nyt olen 
vanha, ja sillä sipuli. 

Penkit ovat tärkeitä

Suomessa toivotaan, että 
vanhukset pysyvät pitkään 
omatoimisina ja asuvat omis-
sa kodeissa. Suurin osa van-
huksista on toteuttanut tämän 
tavoiteen. 

Liikkuminen asunnon ul-
kopuolella on oikeaa elämää. 
Se on yksi edellytys vanhuk-
sen omatoimisuudelle. Vuo-
sia sitten kirjoitin kaduilla 
tarvittavista penkeistä. Moni 
muu ajatteli samoin, ja istu-
mapaikkojen, penkkien mää-
rä on lisääntynyt Lahdessa. 

Huonojalkaiselle tai muu-
ten heikkokuntoiselle ihmi-
sille on välttämätöntä päästä 
istumaan, kun käveleminen 
rasittaa liikaa. Sen tiedän pa-
remmin kuin ennen. Nivelri-
kot supistavat kävelymatkani 
500 metriin. Silloin täytyy 
päästä istumaan. Lyhytkin 
jalkojen lepuuttaminen hel-
pottaa kipuja, ja jatkan kul-
kuani. 

Toisella vanhuksella jak-
samista voi rajoittaa heikko 
sydän tai muu sairaus. On 
otettava huomioon, että Lahti 
on mäkinen paikkakunta. 
Esimerkiksi, nousu torilta 
kaupungintalolle on kova 
liikuntasuoritus. Viisaasti 
on yksi uusista penkeistä 
sijoitettu Mariankadun ylä-

päähän.  

Pultsarit muuttuvat, 
ilmiö pysyy 

Kaupungeissa on aina sosiaa-
lirajoitteisia ihmisiä. Lapsuu-
dessani puhuttiin puliukoista, 
”pultsareista”. Onko nimen 
tausta outo? Pulituuri on liuo-
tinaine, jota juopot käyttivät 
korvikepäihteenä. Pultsareil-
la oli ominaistuoksu.

Päihteet vaihtuvat vuosi-
kymmenten saatossa, mutta 
päihteiden käyttäjät pysyvät. 
Elintason nousu mahdollistaa 
viinan ja kaljan juonnin. 
Nuoremmilla on varaa huu-
meisiin, ja käytön lisäämi-
sen pyritään. Kännissä tai 
huumepöllyssä ei ole kivaa 
jököttää yksin asunnossa. 
Jos sinne kutsuu kotiin jou-
kon kännipäisiä kavereita 
örveltämään, se on kohta 
entinen koti. Toki aina uuden 
asunnon saa.

Päihdepäiset 
hyödynsivät penkit

Jotta ei tarvitse alvariinsa 
vaihtaa kämppää, on parempi 
seurustella samanmielisten 
kanssa kaupungilla. Keskus-
tassa päihtyneenä oleskelu 
kuuluu ihmisen perusoikeuk-
siin. Mutta seisoskelu on ras-
kasta. Penkit ovat päihteiden 
raskauttamille henkilöille 
levähdyspaikka. Seuruste-
lukin on hauskempaa, kun 
kaverit notkuvat viereisillä 
penkeillä. 

Päihdehenkilöt ovat enim-
mäkseen harmittomia, mutta 
joillakuilla on taipumus häi-
ritä kanssaihmisiä huutele-
malla tai vaatimalla rahaa. 

Vanhukset ja penkit 
tärvelevät kaupunkikuvan!

Uusi upea penkki Mariankadulla. Ilkivallantekijältä on 
mennyt aikaa ja tupakkia rikkomista miettiessä. Tupakit 
loppuivat ja henkilö lähti etsimään helpompaa kohdetta. 

Päihdetarpeen kasvaessa 
kadulla liikkuva ryöstetään. 
Mummon kassi voi olla huu-
mehörhön pikapankki. Tämä 
ei ole mainos. 

Penkit pois

Kaupunkikuva on pidettävä 
vihreänä ja siistinä! Häiriköi-
den eliminoimiseksi on pois-
tettu penkkejä keskustasta.

Ajatellaanpa tapahtuma-
ketjua. Alun perin vanhusten 
liikkuminen oli penkkien 
laittamisen syy. Vanhukset 

siis aiheuttivat nämä ongel-
mat. Häiriökäyttäytyminen 
loppuu, kun penkit ja van-
hukset poistetaan keskustasta 
- kaupunkikuvaa pilaamasta. 

Johdonmukaisesti sulje-
taan myös maantiet. Niillä 
jotkut ajavat ylinopeutta. 
Kaahaaminen loppuu, kun 
tiet poistetaan käytöstä.

Helsingin hienossa kirjas-
tossa häiriköitiin äskettäin. 
Odotamme uutista Oodin 
sulkemisesta yleisöltä.   

Jyrki Joensuu

Lahden kaupunki sai tunnus-
tusta panostuksistaan kes-
kustelukulttuurin parantami-
seksi. Erätauko-säätiö valitsi 
vuoden 2019 dialogiteoksi 
Lahden kaupungin Erätau-
ko-verkoston ja kaupungin 
työntekijöiden dialogitaidot. 
Erätauko on Sitran kehittä-
mä rakentavan keskustelun 
menetelmä.

”Keskusteleva ja erilai-
sia ihmisiä yhteen kutsuva 
Lahden kaupunki on hieno 
esimerkki siitä, miten tässä 
kummallisuuksien maail-
massa pyritään lisäämään 
ymmärrystä itsestä, muista 
ja maailmasta. Erätauko on 
yksi, helposti käyttöön otetta-
va ja vaikuttava menetelmä, 
jonka avulla ihmiset voivat 

kertoa omasta kokemukses-
taan”, toteaa Erätauko-sää-
tiön toimitusjohtaja Laura 
Arikka.

Suomen dialogiteko 2019 
-palkinnon perusteluissa to-
detaan, että Lahden kaupunki 
on valtakunnallinen suunnan-
näyttäjä dialogin laajamit-
taisessa käyttöönotossa sekä 
asukkaiden kanssa että kau-
pungin oman organisaation 
sisällä. Lahti on panostanut 
dialogisuuden näkyvyyteen 
myös mediassa. Kaupunki on 
kouluttanut viisikymmentä 
dialogin ja Erätauko-me-
netelmän fasilitaattoria ja 
muodostanut rakenteita, joi-
den avulla he ovat voineet 
varmistaa, että koulutuksessa 
opittua osaamista on hyödyn-

netty ja työntekijöiden dia-
logitaidot myös käytännössä 
vahvistuneet.

Erätauko on ollut käytössä 
Lahdessa noin vuoden ajan. 
Sinä aikana Erätauko-kou-
lutuksiin osallistunut yli 50 
kaupungin työntekijää ja yli 
800 henkilöä on osallistu-
nut keskustelutilaisuuksiin. 
Kaupungin työntekijät ovat 
keskustelleet esimerkiksi 
työnantajamielikuvasta, 
nuorisotyöttömyydestä, sai-
rauspoissaoloista ja kau-
pungin strategian merkityk-
sestä. Lahtelaisten kanssa 
on paneuduttu mm. Lahden 
maineeseen ja kaupungin, 
asukkaiden ja yhdistysten 
väliseen yhteistyöhön.

Erätauko-tilaisuuksissa 

tähdätään ratkaisujen sijaan 
rakentavaan keskusteluun 
ja erilaisten näkökulmien 
ymmärtämiseen. ”On val-
tavan hienoa, että meidän 
työntekijämme ovat aidosti 
tehneet asioita hyvin ja etu-
nojassa”, toteaa Erätaukoa 
kaupungilla aktiivisesti edis-
tänyt strategiasuunnittelija 
Olli Toivonen. ”Moni on 
havahtunut siihen, että ylei-
nen keskustelukulttuuri ei 
ole tällä hetkellä rakentavaa. 
Meidän pitää paremmin ym-
märtää ja kuulla toistemme 
hyvinkin erilaisia ajatuksia. 
Kun osaamme keskustella 
paremmin, pääsemme yhtei-
siin tavoitteisiin.”

Suomen dialogiteko 2019 -tunnustus Lahdelle
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Kauppahalli
www.lihavuorinen.fi

Lihaa - laatua - palvelua

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

Kylmäsavuporoa, nautaa ja hevosta. Suomalaista karitsaa.

Serranon kinkkua ja italian salameita

Tammikuun tarjoukset!

Hevosen kulmapaisti
myös jauhettuna
tuore
Suomi

Hirviwursti
leikkelemakkara
Wotkin´s

Possun savuluut
keittoihin
tuore
Suomi

Possun savupotka
hernekeittoon
tuore
Suomi 8,90

/kg

4,95
/kg

13,90
/kg

34,90
/kg

19,90
/kg

19,90
/kg

19,90
/kg

6,90
/kg

Hyvä sikanauta 
-jauheliha
70%/30% 
rasvaa alle 15%
Tuore
Suomi

5,50
/kg

Karitsan potka
pakaste
Uusi-Seelanti

Hirven palapaisti
luuton
tuore
Suomi

Ankan rintafile
barberie
pakaste
Ranska 19,90

/kg

Hirvi-sika jauheliha
70%/30%
tuore
Suomi

Poron lapakäristys
Lumiporo
pakaste
Suomi

Helmikuun tarjoukset!

Sahaajankatu 3

KYSY TARJOUS 
UUSISTA RENKAISTA

RENGASTUONTI
Puh. 03-884 5151
Höylääjänkatu 2, LAHTI

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

Runsaasti merkkejä/kokoja.

Renkaiden kausisäilytys.
Renkaiden asennus ajanvarauksella 

/odottaessa.

Viime torstaina oli ensim-
mäinen kattaus Bauhausin 
myymälässä Lahden Ren-
komäessä, joka oli suunnattu 
kutsuvieraille. Mutta sitten 
perjantaina alkoi tapahtua jo 
klo 5.00.

Torstain avajaisissa oli tar-
jolla juhlapuheita Bauhausin 
edustajilta sekä kaupungin-
johtajalta. Bauhausin johto 
kertoi yhdestä suusta kuinka 
pitkätaival on saatu taivaltaa, 
että on maaliin päästy. Ja nyt 
alkaa työnteko alueella, josta 
ei kilpailijoita puutu. Nyt on 
jo merkittävä määrä alan yrit-
täjiä keskittänyt toimintansa 
Renkomäkeen ja avajaisia on 
myös jatkossa tulossa, halleja 
valmistellaan lisää. Renko-
mäkeen on muodostumassa 
alan keskittymä.

Kaupunginjohtaja Pekka 
Timosen puheenvuoro oli 
kyllä mieleen painuvan ylis-
tävä, kun Bauhaus saatiin 
vihdoin Lahteen. Ei tarvit-
se Kaupunginjohtajankaan 
lähteä muihin kaupunkei-
hin ostoksille, kun pääsee 
Renkomäestä suorittamaan 
ostoksensa. Oman talon 
edustajat olivat paljon mal-
tillisempia ja toivottivatkin 
niin yrittäjät kuin kotitalous 
asiakkaat tervetulleeksi, sekä 
palvelemaan niin, että tar-
vittava tuote löytyy hyllystä 
kun asiakas on hankintaa 
suorittamassa. Se kylläkin 
on hyvä ja edistyksellinen 
suunta tämän hetken tilan-
teessa, jossa asiakas käy 
alan kaupoissa tekemässä ti-
lauksen, katselemassa kuvia 
mitä on ostamassa ja hakee 

Bauhaus saapui Lahteen ryminällä

tilatun tuotteen viikon päästä 
tilauksen teon jälkeen. Ren-
komäestä on tullut useiden 
teiden yhtymäkohta, auton 

saa maksutta parkkiin ja 
liikennejärjestelyt toimivat 
hyvin, tulitpa mistä suunnas-
ta hyvänsä kun vertaa Lahden 

keskustaan.

Raimo Jokinen

Lahden kaupunki on päät-
tänyt kokeilla osallistuvan 
budjetoinnin mallia, jossa 
rahoitetaan asukaslähtöisiä 
hankeideoita alueellises-
ti. Määrärahat jakautuvat 
neljään yhtä suureen osaan 
pohjoiselle, eteläiselle ja 
itäiselle alueelle, sekä koko 
kaupunkia koskeviin hank-
keisiin. Osallisuuden ja hy-
vinvoinnin jaosto päätti, että 
alueellisiin hankkeisiin vara-
taan yhteensä 100 000 euroa 
vuodelle 2020. Teemoina 
ovat hyvinvointi, yhteisölli-
syys ja ympäristö. Myöhem-
min määritellään vielä yksi 
teema, kun toimintamalli 
tarkentuu.

Lahdessa kokeiltavaan 
malliin päädyttiin tekemällä 
nykytilan kartoitusta, vertai-

lemalla muualla Suomessa ja 
maailmalla käytettyjä malleja 
sekä kuulemalla asiantunti-
joita, kaupunkilaisia, kau-
pungin johtoa ja henkilökun-
taa. Malli valittiin, koska se 
soveltuu Lahden kokoiseen 
kaupunkiin ja resursseihin.

Ideahaku käynnistyy 
kevään aikana

Seuraavaksi määritellään 
tarkemmin, miten asukkaat 
otetaan mukaan suunnittele-
maan, kehittämään ja päättä-
mään alueellisista hankkeista 
yhdessä kaupungin kanssa. 
Tavoitteena on, että lahtelai-
set pääsevät jättämään ideoita 
kevään aikana. Sen jälkeen 
kaupungin asiantuntijat ar-
vioivat ovatko ehdotukset 

mahdollisia toteuttaa. Va-
likoituneet ideat esitellään 
lahtelaisille, niitä pääsee 
kommentoimaan ja ideoita 
kehitetään yhdessä asukkai-
den kanssa. Toteutukseen 
asti etenevät ideat toteuttaa 
Lahden kaupunki.

Kaupunki toivoo asuk-
kaista hankekummeja, jotka 
innostavat alueiden asukkaita 
mukaan.”Tavoitteena on 
muuttaa Lahden kaupungin 
toimintatapoja entistä osallis-
tavampaan suuntaan ja ottaa 
asukkaat mukaan kehittämi-
seen”, sanoo hyvinvointijoh-
taja Mikko Komulainen.

Asukkaat mukaan päättä-
mään taloutta ja resursseja 
koskevista asioista.

Osallistuva budjetointi 
tekee julkishallinnon budje-

teista entistä oikeudenmu-
kaisempia ja tehokkaampia. 
”Osallistuvalla budjetoinnilla 
tavoitellaan asukkaiden ja 
alueellisten tarpeiden pai-
kallista huomioimista pää-
töksenteossa. Tavoitteena on 
luottamuksen lisääntyminen, 
yhdessä tekeminen ja osal-
listavan toimintakulttuurin 
edistäminen, sekä yhteis-
työn, ymmärryksen ja dialo-
gin vahvistuminen”, toteaa 
osallisuuskoordinaattori Tia 
Mäkinen.

Aluejakoon perustuvan 
osallistuvan budjetoinnin 
kokeilu jatkuu 2021 loppuun 
asti. Seuraavan vuoden mää-
rärahoista päätetään syksyllä 
2020.

Lahti varaa 100 000 euroa 
osallistuvan budjetoinnin kokeiluun

Bauhausin uusi viiri sai ensiesiintymisen Lahdessa vain muutaman tunnin ikäisenä.

DJ Miikka huolehti 
musiikista ja tunnelmasta.

Tarjolla oli erilaisia tuotteita ja myöskin tarjoilu pelasi 
moitteettomasti.
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Lue lehti netistä:
www.lahdenseudunuutiset.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

Hiustenleikkaus
13 - 17 €

Hollolan Tiilikankaalla on 
järjestetty jo 40 vuoden ajan 
koko perheen tapahtuma 
Jukola Games. Nyt oma-
kotiyhdistyksen järjestämä 
tapahtuma on valittu vuoden 
urheiluteoksi Hollolassa. 
Päijät-Hämeen Urheilugaa-
lassa Vierumäellä 8.2.2020 
palkintopystin ottivat vas-
taan yhdistyksen edustajat 
Erika Sahlman ja Kimmo 
Ahonen.

- Hollolan kunnan yh-
distysillassa vuoden 2019 
lopulla informoitiin siitä, 
että Hollolan kunta hakee 
kuntapalkintoehdokkaita ja 
sitä kautta meihin otettiin 
yhteyttä. Omakotiyhdistys 
päätti, että haetaan kunta-
palkintoa ja kasattiin ker-
tomus Jukola Gamesista ja 
erityisesti viime vuoden eli 
juhlavuoden tapahtumasta. 
Hollolan kunnan lautakun-
nassa arvioitiin hakemukset 
ja sen perusteella Jukola Ga-
mes oli saanut eniten ääniä. 
Erityisesti tapahtuman pitkää 
perinnettä arvostettiin, kertoo 
kisatoimikunnan entinen pu-

heenjohtaja Kimmo Ahonen.
Tiilikankaalla asuvat sekä 

joskus siellä asuneet ja hei-
dän jälkipolvensa voivat 
osallistua tapahtumaan. 
Pääkisapäivä on elokuisena 
lauantaina ja pitää sisällään 
monenlaisia lajeja. Jouk-
kuelajeina ovat mm. kotti-
kärryviesti ja kananmunan 
kuljetus. Yksilölajeina ovat 
mm. saappaanheitto, vauh-
diton pituushyppy, narugolf, 
kolmipyöräisten kisa sekä 
eri juoksumatkat. Lajeja on 
yhteensä yli 20 eli kaikille 
löytyy varmasti jokin laji. 
Toukokuussa alkaa kunto-
rastivaihe, joka kestää läpi 
kesän ja viime vuona ne 
liikuttivat tiilikankaalaisia yli 
10 000 km. Myös petanque- 
ja mölkky-cup järjestetään 
vuorovuosin.

- Arvostamme palkintoa 
korkealle. Työ, mitä Jukola 
Gamesin eteen tehdään on 
pääosin talkoisiin perustu-
vaa. Hienoa, että sellainen 
työ saa näkyvyyttä. Haluam-
me jatkaa ja ylläpitää perin-
teitä, jatkaa Ahonen.
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KT, Lahti, 
Päivärinteenkatu 19 B7,
2h+k+psh/wc 31,5 m2. 
Kodikas ylimmän kerroksen 
kattohuoneisto v. 2014 valmis-
tuneessa pienkerrostalossa. 
Olohuoneessa ranskalainen 
parveke. Makuuhuoneessa ja 
olohuoneessa viistokatot ja 
näin ollen asunnon lattia-
pinta-ala yhteensä n. 48 m2. 
E=B2007. Hp 89.000 €.

KT, Lammi, Linjatie 3, 
1h+alkovi+kk+psh+parveke 
35,0 m2. Rak. 1978. Isolla 
parvekkeella aivan Lammin 
keskustassa sijaitseva kerrosta-
loyksiö. Taloyhtiössä kauko-
lämpö. Myydään vuokrattuna. 
Ei lain ed. e-tod. Hp 28.000 €.

RT, Lammi, Rainiontie 8B, 
2h+k+psh/wc+s 60,0 m2. Rak. 
2008. Hyvin pidetty rivitalokak-
sio, joka on ollut kakkosasun-
tona. Psh ja sauna remontoitu 
v. 2015. Asunnossa ilmalämpö-
pumppu. Myyntihintaan sisältyy 
autokatospaikka. E=F2013. Hp 
84.000 €.

OKT, Tuulos, 
Pyhäjärventie 163, 
5h+2xk+2xwc+2xpsh+s sekä 
yläkerran 5h, joiden huonekor-
keus matalampi 238/419 m2.
Rak. 1953, hirsi/puurunkoinen 
monien mahdollisuuksien oma-
kotitalo. Talo jaettu tällä hetkellä 
paritaloksi, jonka mahdollistaa 
2 sisäänkäyntiä. Taloa paljon 
remontoitu mm. ilma-/vesiläm-
pöpumppu asennettu v. 2017. 
Tontti 3850 m2. Ei lain ed. e-tod. 
Hp 159.000 €.

Katso muutkin kohteet-
www.lamminkiinteistokeskus.fi

Lahti on saanut tunnustusta 
ilmastotoimistaan ja päässyt 
ensimmäistä kertaa mukaan 
maailman johtavien ilmasto-
kaupunkien listalla.  CDP:n 
tänään julkaisemalla listalla 
on kaikkiaan mukana 105 
kaupunkia eri puolilta maail-
maa. Suomesta listalle pääsi 
Lahden lisäksi Turku.

CDP on voittoa tavoitte-
lematon maailmanlaajuinen 
organisaatio, joka ylläpitää 
globaalia ilmoitusjärjestel-
mää yrityksille, alueille ja 
kaupungeille. Päästäkseen 
mukaan CDP:n A-listal-
le, kaupungin tulee tehdä 
päästökartoitus, julkaista 
päästövähennyssuunnitelma 
ja suunnitelma osoittaakseen 
millaisiin ilmastotoimiin se 
aikoo ryhtyä tulevaisuudessa.

A-listalle päässeet kaupun-
git toteuttavat keskimäärin 
kaksinkertaisen määrän toi-
mia sopeutuakseen ilmas-

tonmuutokseen kuin muut 
pisteytetyt kaupungit. Ar-
vioinnissa kiitettiin Lahden 
korkeaa tasoa sopeutumisen 
ja lieventämisen toimissa. 
Lahti on asettanut kunnian-
himoisia, mutta realistisia 
tavoitteita ja edistynyt näiden 
tavoitteiden saavuttamises-
sa. Lahdella on strategiset, 
kokonaisvaltaiset suunnitel-
mat, joilla varmistetaan, että 
toteutettavat toimet vähen-
tävät kaupungissa asuvien 
kansalaisten, yritysten ja 
organisaatioiden ilmastovai-
kutuksia ja haavoittuvuutta.

Lahti on Euroopan ym-
päristöpääkaupunki vuonna 
2021. Euroopan ympäristö-
pääkaupunki -nimitys on Eu-
roopan komission tunnustus 
kaupungille, joka on ympä-
ristötoiminnan edelläkävijä.

CDP:n lista: https://www.
cdp.net/en/cities/cities-sco-
res

Lahti mukana johtavien 
ilmastokaupunkien 
listalla

Viherympäristöliiton val-
takunnallisilla Viherpäivil-
lä ulkomaiset luennoitsijat 
muistuttivat kaupunkien 
kasvilajiston monipuolisuu-
den tärkeydestä. Ilmaston-
muutoksen edetessä kas-
vituholaisten määrä tulee 
kasvamaan ja siitä syystä 
yksipuoliset kasvi-istutukset 
ovat vaarassa tuhoutua. Vi-
herpäiville kokoontuu lähes 
1500 ammattilaista kahdeksi 
päiväksi 12.-13.2. Jyväsky-
län Paviljonkiin.

– Kun puulajien määrä 
kaupungeissa on rajallinen, 
tautien ja tuholaisten kaltaiset 
häiriöt voivat olla vahingolli-
sia kaupunkien ekosysteemi-
palveluille. Jatkossa kasvila-
jistoa on monipuolistettava 
kasvituholaisriskien sieto-
kyvyn lisäämiseksi, tutkija 
Henrik Sjöman Ruotsin maa-
talousyliopistosta muistuttaa.

Ruotsissa on käynnissä 
tutkimuksia, joissa etsitään 
uusia lajeja kaupunkiym-
päristöön, erityisesti uusia 
puulajeja. Uusia lupaavia la-
jeja on löytynyt tutkimusmat-
koilla Pohjois-Amerikassa, 
Kiinassa, Romaniassa, Azer-
baidzanissa ja Georgiassa. 
Tutkimuksissa kiinnitetään 

erityistä huomiota puiden 
kykyyn tuottaa ekosysteemi-
palveluja ja puiden kykyyn 
kasvaa erilaisissa kaupun-
kiympäristöissä.

Istutussuunnittelu 
on välttämätöntä

Kasvien istutussuunnittelun 
ja kaupunkien viheralueiden 
hoidon professori Nigel Dun-
nettSheffi eldin yliopistosta 
Iso-Britanniasta kertoo villin 
luonnon inspiroivan häntä. 
Luonto herättää voimakkaita 
tunnereaktioita. Hän seuraa 
luonnon kiertokulkuja ja 
kasvien kasvuvoimaa.

– Kasvien istutussuun-
nittelu tulee mieltää taiteen 
kehykseen, usein istutus-
suunnittelu nähdään vain 
toiminnallisena ratkaisuna 
– tapana täyttää tyhjä tila. 
Istutussuunnittelu tulee nos-
taa samalla tasolle muiden 
taiteen lajien kanssa, Dunnett 
vaatii.

– Haluan avata uusia mah-
dollisuuksia luovalle ekolo-
giselle suunnittelulle keskellä 
moderneja kaupunkeja.  Läh-
tökohtana, että jos haluamme 
puuttua kaupunkien laajene-
miseen ja ilmastonmuutok-

sen haasteisiin, täytyy tuoda 
luonto, maaperä, kasvillisuus 
takaisin kaupunkeihin, Nigel 
Dunnatt jatkaa.

- Siksi etenkin kattoihin, 
seiniin, asfalttiin, pysäköin-
tialueisiin, katuihin, yritys-
puistoihin ja kaupalliseen 
kehitykseen pitää keskittyä.

Suomessa lajistoa 
on alettu laajentaa

Helsingissä katualueille on 
istutettu soveltuvia kaupun-
kipuulajeja kahteen ”katu-
puuarboretumiin”, Vartio-
kylän Vartioharjuntielle ja 
Laajasalon Reiherintielle. 
Vartioharjuntielle on istutettu 
12 ja Reiherintielle 26 puula-
jia tai -lajiketta. Molemmissa 
kohteissa on lajeja, joita ei 
ole aiemmin kokeiltu.

–  Mustilan arboretumin 
kanssa on käynnistetty yh-
teistoimintahanke, jossa on 
istutettu noin 2000 tainta 25 
näyttävästä puu- ja pensasla-
jista, joista Mustilassa on hy-
väksi havaitut lisäyslähteet, 
suunnitteluasiantuntija Satu 
Tegel Helsingin kaupungilta 
kertoo.

– Dynaamisten perennais-
tutusten aalto on aiheuttanut 

kasvisuunnitteluun periaat-
teellisen muutoksen: kasvila-
jeja voidaan istuttaa runsaasti 
ja kerroksellisesti ja niin, 
että kasvilajeilla on erilaisia 
rooleja, Tegel jatkaa.

– Kasvitietämyksen kar-
tuttaminen on nyt tärkeää ja 
siksi uusia kokeiluistutuksia 
seurataan ja niistä tehdään 
raportteja. Mukaan tarvitaan 
suomalaiset taimistot kasvat-
tamaan tulevaisuuden taimia.

Toiminnanjohtaja Juk-
ka Reinikainen Mustilan 
Arboretumista kertoo, että 
arboretumilla on 120 vuoden 
kokemukset eri puulajeista. 
Suuri osa vanhoista kasvi-
aarteista on yhä kuitenkin 
jäänyt vain kasvikokoelmien 
ja asiaan vihkiytyneiden kas-
viharrastajien iloksi.

–  Kaikkien tulisi tiedostaa, 
että istutettavien taimien 
teknisen laadun lisäksi huo-
miota tulee kiinnittää taimien 
sisäiseen laatuun – kasvien 
perimään, joka ohjaa sen 
kasvua, rakennetta, terveyttä 
ja menestymistä koko kas-
vin elinajan, Reinikainen 
painottaa.

Kaupunkien kasvilajistoa on monipuolistettava

Koko perheen tapahtuma 
Jukola Games palkittiin 

Kisatoimikunnan uutena 
puheenjohtajana aloittaneen 
Erika Sahlmanin mukaan 
vuoden 2020 tapahtuman 
teemana ovat teini-ikäiset. 

- 2020  on olympiavuosi ja 
tämän vuoden tapahtumassa 
nähdään perinteikäs olympia-
tulen sytyttäminen. Teemana 
meillä ovat teinit. Otetaan 
huomioon enemmän 11-15 
-vuotiaiden toiveita ja miten 
he haluaisivat olla mukana 

järjestämässä tapahtumaa. 
Perustamme aikuisten kisa-
toimikunnan rinnalle nuorten 
toimikunnan. Lajeissa tullaan 
myös muuttamaan ikärajoja 
niin, että nuoret kilpailevat 
omassa sarjassaan. Tarkoi-
tuksena on saada enemmän 
nuoria paikalle, kiteyttää 
Erika Sahlman. 

Teksti ja kuvat: 
Niina Leskinen

Talkooporukkaa pystin kanssa.

Viime vuoden tapahtuman tyttöjen juoksu.
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Hollolan keskustassa sijait-
seva Charlotta on jo yli 25 
vuotta toiminut sateenkaaren 
päässä sijaitsevana aarteena 
askartelijoille, tuunaajille, 
neulojille, taiteilijoille ja 
kaikille kädentaitoja harras-
taville. Kädentaidot ovatkin 
olleen Sirpa Saviluodolle, 
Askartelumaailma Charlot-
tan omistajalle, aina sydän-
tä lähellä. Saviluoto asui 
1980-/90-luvun vaihtees-
sa Amerikassa ja sai sieltä 
käsityöharrastuksiin uusia 
ideoita. Suomeen palattuaan 
hän huomasi ettei kotimaassa 
ollut saatavilla taide- ja kä-
sityömateriaaleja tarpeeksi 
laajasti, vaan tarvikkeita piti 
tilata ulkomailta. 

Saviluoto valmisti itse 
myyntiin viktoria-aikaa 
henkiviä tuotteita ja siitä 
syntyi nimi Charlotta. Hol-
lolan Charlotta toimii vä-
hittäissuurmyymälänä ja 
tukkumyymälänä ja vuonna 
2007 Helsinkiin avattiin 
vähittäismyymälä Askarelli. 
Tuotteet tulevat ympäri maa-
ilmaa, pääosin Aasiasta ja 
Euroopasta ja niitä myydään 
niin kuluttajille, tukkuun 
kuin jälleenmyyjille. Sirpa 
Saviluoto on huolestunut 
trendistä, jossa tuotteita tila-
taan ulkomailta puutteellisin 
turvallisuustarkastuksin. As-
kartelumaailma Charlottaan 
myyntiin tulevat tuotteille 
tehdään tiukat tarkastukset, 
esimerkiksi korutarvikkeissa 
ei saa olla päästöjä ja kaikki 
liimat, maalit yms. tuotteet 
testataan toimivuuden var-
mistamiseksi. ”Toisinaan 
meiltä kysytäänkin, että 
ovatko jotkin tuotteemme 
myrkyllisiä”, Sirpa Saviluoto 
naurahtaa. ”Voin täysin tur-
vallisin mielin vastata, että 

Askartelumaailma Charlotta 
on kädentaitajien paratiisi

oikea loma alkaa aidosta 

Moskovan valot ja mäntykoski 

VIENAN KARJALA 25.-30.8.-20 
Kylät ja luonto! Täysihoito 610,-

        niikonmatkat.fi

    Soita 045-1374757 
 petri@niikonmatkat.com
25 vuoden kokemuksella

  PAANAJÄRVEN kansallispuisto
  11.-17.6 ja 10.-16.9. Vain 780,-
  Laadukas luontomatka Karjalan
  erämaihin ja Arolan karhutilalle. 
Antoisampi KIZHIN matka
28.7.-2.8. Hinta täyshoidolla 890,-
3 päivää perillä, saaristo, regatta,
Petroskoi ja Kinnermäki. Upea.

10 miljoonan ihmisen Moskova      
on hämmentävän monipuolinen.
Konsertteja, taidetta, käveltävää,
huippuhotelli, Voiton päivä ym!
Junamatka 7.-11.5. Vain 435,-

Hollolan kunta jakoi liukues-
teitä yli 65-vuotta täyttäneille 
ja muille sairauden tai vam-
man vuoksi niitä tarvitseville 
hollolalaisille.

Kunnan hallitus päätti vii-
me joulukuun kokouksessaan 
hankkia kertaluontoisesti 
2000 eurolla kenkiin ase-
tettavia liukuesteitä yli 65- 
vuotiaille kotona asuville 
henkilöille ja muille sairau-
den tai vamman takia niitä 
tarvitseville. Liukuesteiden 
jakamisen tavoitteena on 
liukastumisten ehkäiseminen 
ja liukastumisesta syntynei-
den vammojen hoitamiseen 
liittyvien kustannusten las-
keminen.

Liukastumistapaturmat 
aiheuttavat merkittäviä kus-
tannuksia yhteiskunnalle 
joka vuosi. Terveyden ja hy-
vinvoinnin laitoksen (THL) 
mukaan pelkästään talviliu-
kastumisten aiheuttamien ta-
paturmien vuodeosastohoito 
maksaa keskimäärin noin 18 
miljoonaa euroa vuodessa.

Liukuesteiden käytön vai-
kutuksia selvitetään kokeilun 
pohjalta erilliskyselyllä sekä 
yhteistyössä PHHYKY:n 

kanssa. Tästä johtuen ja-
kotilaisuudessa pyydettiin 
liukuesteiden saajia jättä-
mään yhteystietonsa. Kun-
ta tulee kysymään vuoden 
2021 talven jälkeen käyttä-
jäkokemuksia liukuesteiden 
käytöstä ja arvioi myös mm. 
vaikuttavuutta liukuesteiden 
jakamisesta.

Liukuesteitä jaettiin kaik-
kiaan kolmessa paikassa 
helmikuun aikana:
• Vesikansa: Kukkilan Sale 
5.2. (n. 90 kpl)
• Hämeenkoski: Hämeenkos-
ken Sale 7.2. (n.120 kpl) ja
• Salpakangas: Prisma 14.2. 
(n. 240 kpl).

Jokaiseen jakotilaisuuteen 
oli varattu 3h aikaa. Salpa-
kankaalla liukuesteet loppui-
vat kesken jo n. 2h jälkeen. 
Suuren suosion vuoksi liu-
kuesteitä jouduttiin hankki-
maan lisää (1000 eurolla) eli 
kokonaispanostus kunnalta 
oli liukuesteisiin 3000 euroa.

Teksti ja kuva 
Hollolan kunta

Hollolan kunta 
jakoi maksuttomia 
liukuesteitä

Liukuesteitä jakamassa Antti Anttonen ja Auli Kasakkamä-
ki-Heikkinen.

Kauppias Sirpa saviluoto.

myrkkyjä ei todellakaan ole”. 
Moni paikkakuntalainen 

harmillisesti luulee Askarte-
lumaailma Charlottan olevan 
vain tukkumyymälä, mutta 
kaikki tuotteet ovat myös vä-
hittäismyynnissä yksittäisille 
kuluttajille. Kädentaitoja har-
rastavia ihmisiä tulee ympäri 
Suomea ostoksille Charlot-
taan ja monet päiväkodit, 
vanhainkodit ja etenkin seu-
rakunnat hakevat erilaisia 
materiaaleja Charlottasta. 
Vaihtuvuus on runsasta, joten 
vakioasiakkaatkin löytävät 
uusia tuotteita. 

Sirpa Saviluoto kertoo 
käsityö- ja taidemateriaalien 
kulkevan sykleissä. 90-luvul-
la oli voimakas korubuumi, 
joka tuli uudestaan noin viisi 
vuotta sitten. Vuodenajasta 

riippuen erilaiset askarte-
lumateriaalit ovat suosios-
sa, esimerkiksi jouluna tai 
pääsiäisenä haetaan tiettyjä 
värejä ja materiaaleja. Monet 
perinteiset tuotteet taipuvat 
trendien mukana. Esimerkik-
si klassinen himmeli kootaan 
nykyään lasiputkista, joka 
antaa sille modernimman 
ilmeen ja käy koristeesta ym-
päri vuoden. Häistä halutaan 
yhä enemmän tehdä oman 
näköisiä ja monet asiakkaat 
hakevatkin ensin netistä ide-
oita ja sen jälkeen tulevat 
ostoslistan kanssa keräämään 
”itsensä näköisiä” materiaa-
leja juhlakoristeluja varten. 

Askartelumaailma Char-
lottan asiakkaina käyvät kai-
ken ikäiset ihmiset. Nuorem-
pi sukupolvi ei ole vielä yhtä 

innokkaasti löytänyt käden-
taitojen saloja kuin vanhempi 
väki, mutta Sirpa Saviluoto 
uskoo, että kädentaitoja tul-
laan aina arvostamaan ja yl-
läpitämään. Saviluoto onkin 
toisinaan vetänyt kursseja ja 
toisinaan myymälässä käy 
vierailevia tähtiä. 

Hollolan vähittäissuur-
myymälän ja tukkumyynnin, 
sekä Helsingissä sijaitsevan 
vähittäismyymälä Askarellin 
lisäksi Charlottalla on verk-
kosivut osoitteessa www.
charlotta.fi . Verkkosivuilta 
löytyy paljon ohjeita ja vink-
kejä ja verkkosivujen kautta 
on mahdollista tilata tuotteita 
postitse kauemmaskin. As-
kartelumaailma Charlottan 
löytää myös facebookista. 

Lahtelaiselle Kipinä Terveys 
Osuuskunnalle on myönnetty 
Yhteiskunnallinen Yritys 
-merkin käyttöoikeus osoi-
tuksena liiketoiminnallisten 
ja yhteiskunnallisten tavoit-
teiden onnistuneesta yhdis-
tämisestä. 

Kipinä terveys on paikal-
linen työterveyspalvelujen 
tuottaja, joka tarjoaa työter-
veyspalveluita Päijät-Hä-
meen alueella toimiville 
yrityksille laaja-alaisesti ja 
vastuullisesti myös digitaali-
sia palvelukanavia käyttäen. 
Liiketoiminnan tulot käyte-
tään Osuuskunnan toiminnan 

kehittämiseen ja palvelui-
den paranteamiseen. Kipinä 
Terveyden omistavat Oilon 
Group Oy, Kemppi Group ja 
Kemppi Oy.

Yhteiskunnallisia yrityk-
siä voi toimia millä tahansa 
toimialalla yritysmuodos-
ta riippumatta. Suomalai-
sen Työn Liiton myöntämä 
Yhteiskunnallinen Yritys 
-merkki auttaa tunnistamaan 
nämä yritykset luotettavasti. 
Yhteiskunnallinen yritys 
-merkin voi saada yritys, 
joka on perustettu tuottamaan 
yhteiskunnallista hyvää ja 
joka käyttää suurimman osan 

voitostaan yhteiskunnalli-
sen tai ympäristöongelman 
ratkaisemiseen. Tärkeää on 
myös liiketoiminnan yh-
teiskunnallisten vaikutusten 
osoittaminen ja toiminnan 
avoimuus.

– Kipinä Terveydelle on 
yrityksenä tärkeää tuoda 
esille se, että olemme suoma-
lainen ja vahvasti lahtelainen 
yritys. Kannamme yhteis-
kunnallisen vastuun tarjo-
amalla paikallisille yrityksil-
le lahtelaisia terveyspalveluja 
niin, että asiakasyritystem-
me työterveysinvestoinnit 
pysyvät Lahdessa. Yhteis-

kunnallinen Yritys -merkin 
kautta haluamme tuoda esille 
myös yrityksemme arvoja: 
rohkeutta, vaikuttavuutta 
sekä asiakaskeskeisyyttä, 
kertoo toimitusjohtaja Tarja 
Tenhonen Kipinä Terveys 
Osuuskunnasta.  

– Yhteiskunnallinen Yritys 
-merkin saaneet yritykset 
rakentavat yhteiskuntaa hy-
vien arvojen kautta, toteaa 
markkinointipäällikkö Niina 
Ollikka Suomalaisen Työn 
Liitosta. Nämä yritykset te-
kevät hyvää ja jakavat hyvää.

Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt 
Yhteiskunnallinen Yritys -merkin 
Kipinä Terveys Osuuskunnalle

Charlottan tuotevalikoimaa.
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Niinan niksitNiinan niksit Niina Ojansivu
Kokki

Lohitäytteiset vohvelit
Tähän aikaan vuodesta herkutellaan blineillä, mutta nyt tehdäänkin vaihtoehtoisena herkkuna suolaisia vohveleita. Itse kai-
voin vanhan vohveliraudan esiin kaapin kätköistä, olin vallan unohtanut koko raudan olemassa olon. Aikoinaan, kun pojat 
oli pieniä tuli vohveleita paisteltua ja nyt aion ottaa taas takaisin tämän herkun. Suolaista ja makeaa täytettä, kumpikin on 
herkkua rapeiden vohveleiden kanssa, niin aamiaisella kuin illan istujaisissakin.  Tässä täytteessä vähemmän on enemmän, 
aina ei tarvitse montaa aineosaa, vähemmälläkin selviää.

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

Keilailu-uutinen

Veteraaneille kolmoisvoitto 
GK:n Tammikisan fi naalissa

Ari Hannimäki.

Savulohitäytteiset 
vohvelit 
Vohvelit n 8 kpl

3 kananmunaa
4 dl maitoa
1 dl kivennäisvettä
4 dl vehnäjauhoja
½ tl suolaa
50 g voisulaa

Mittaa maito kulhoon, lisää 
vehnäjauho ja sekoita tasai-
seksi, lisää suola ja kanan-
munat. lopuksi kivennäis-
vesi, anna taikinan turvota 
kylmässä n. tunti.
Paista vohvelipannulla 

Täyte:
n. 200 g savulohta
1-2 kevätsipulia
1 rs tuorejuustoa
ripaus suolaa
ripaus mustapippurirouhetta

Hienonna kevätsipuli ja sa-
vulohi, sekoita kaikki aineet 
keskenään. Tarkista suolan 
tarve.

Satu Löppönen elää maa-
ilmassa, joka on monille 
tuntematon. Hän on meedio 
ja noita. Hämeenkoskella 
Löppönen pitää Valkoisen 
Noidan Puotia, jossa hän 
myy noituuteen ja mystiik-
kaan liittyviä tarvikkeita niin 
netissä kuin varastopuodissa, 
sekä vastaanottaa samas-
sa osoitteessa asiakkaita. 
Meediota tulevat tapaamaan 
niin poliitikot, professorit 
kuin naapuritkin. Asiakkaita 
on kiinnostanut esimerkiksi 
maanviljelyyn, rakkauteen, 
työhön ja muihin tärkeisiin 
asioihin liittyvät kysymykset. 
Vuonna 2007 Satu Löppönen 
ennusti ilmanmuutoksesta. 
Tsunamin tulosta Löppönen 
ennusti kolme kuukautta 
ennen sen tapahtumista. Jäl-
keenpäin hän kertoi saaneen-
sa useita kiitollisia yhteyden-
ottoja ihmisiltä, jotka olivat 
lukeneet ennustuksesta ja 
peruneet matkansa. 

Satu Löppönen sai kykyn-
sä verenperintönä, kaikki 
tieto ja kyvyt ovat siirtyneet 

suvussa sukupolvelta toi-
selle. Kykynsä Löppönen 
ymmärsi jo pienestä pitäen, 
mutta voimakkaiden ennak-
koluulojen vuoksi hän ei ole 
halunnut pitää siitä kovaa 
ääntä. Satu Löppösellä ei 
ole koskaan ollut tavoitteena 
rikastua kyvyillään. "Kävin 
aikanaan erilaisilla messuilla 
pitämässä luentoja, mutta 
ajan myötä hyvinvointiin liit-
tyvät messut alkoivat tuntua 
niin rahastukselta, että niihin 
meni maku", Löppönen ker-
too. "Jos asiakkaalle tulee 
hyvä olo, tulee minullekin 
siitä hyvä olo. Minulle riittää, 
että pärjään."

Valkoisen Noidan Puodin 
ja meedion toimen lisäksi 
Satu Löppönen tekee myös 
satunnaisesti energiahoitoja. 
Löppösellä on lisäksi kyky 
menneiden elämien tulkitse-
miseen. Asiakas vaivutetaan 
kevyeen transsiin ja Löppö-
sen ohjauksella hän pääsee 
käymään läpi menneitä elä-
miään. Mikäli asiakas ei pää-
se paikalle, hän voi lähettää 

valokuvan itsestään. Tällöin 
Satu Löppönen luo maala-
uksen, jonka mukana tulee 
tulkinta siitä kuka asiakas 
oli taulun tapahtumahetkellä 
ja mikä hänen tarkoituksensa 
siinä elämässä oli. Myös ns. 
parisuhdetulkinta on mah-
dollista asiakkaasta ja hänen 
puolisostaan.

Vaikka Satu Löppönen 
ei pidä meteliä kyvyistään, 
hän järjestää kesäisin kurs-
seja kiinnostuneille. Kesällä 
2020 Löppönen aikoo ve-
tää kolme erilaista kurssia. 
Käytännön syistä kurssit 
sijoittuvat viikonlopuille ja 
kestävät päivän. Mikäli asia-
kas on tullut kaukaa ja haluaa 
osallistua myös seuraavan 
päivän kurssille, yöpyminen 
onnistuu kunhan asiakkaalla 
on makuupussi mukanaan. 
Kurssien aiheina ovat Maa-
ginen Taide, Yrtit Noituudes-
sa sekä Kuutietous. Kurssien 
aiheet ovat erilaisia, mutta 
tukevat toisiaan. Maagisen 
taiteen kurssilla valitaan 
itsestä sopivalta tuntuva väri 

ja luodaan sillä taidetta intui-
tion mukaisesti. Osallistumi-
nen ei vaadi maalaustaitoja, 
vaan tavoitteena on oppia 
itsestään syvemmällä tasolla. 
Yrtit Noituudessa on vanhaa 
perua. Siinä tutustutaan yrt-
teihin siltä pohjalta, miltä 
yrtit näyttävät ja mihin ne 
vaikuttavat. Kuutietouden 
kurssilla perehdytään kuun 
vaikutukseen loitsujen teos-
sa. "Maailmankaikkeus on 
siitä haastava, että jos teet 
loitsun väärään aikaan, se ei 
yksinkertaisesti toimi", Satu 
Löppönen hymyilee.

Valkoisen Noidan Puo-
din löytää osoitteesta www.
vnoita.fi  sekä facebookista. 
Satu Löppönen pitää myös 
blogia osoitteessa valkoinen-
noita.blogspot.fi . Blogissaan 
Löppönen avaa noituuden ja 
magian saloja säännöllisen 
epäsäännöllisesti. Hänelle 
voi myös lähettää sähköpos-
tia osoitteeseen noita.puoti@
gmail.com. 

Raimo Jokinen

Valkoisen Noidan Puoti 

Valkoisen Noidan Puoti järjestää taas 
kursseja ja vanhaan tyyliin kurssit si-
sältää pientä purtavaa ja kahvin/teen.
Tulevia ensi kesän lyhytkursseja/
opetuksia/tms: Kuutietous, Maaginen 
taide ja Yrtit noituudessa. Kurssit 
ovat yhden päivän kestäviä. Ilmot-
tautumisia otetaan vastaan nyt.

Kuutietous  on Noidille elintärkeää. 
Tiivis kurssi sisältää paljon aiheesta 
"Kuu Noidan kumppani", kuinka 
käytän sitä oikein, mitä voin tehdä 
milloinkin jne. Kurssi ei ole sama 
mikä on aikaisemmin ollut, joten 
sinne voi tulla vanhatkin konkarit 
mukaan. Kurssi on la 8.8.2020 hinta 
59€/ kurssipäivä sis. pientä purtavaa 

+ kahvin/teen.

Maaginen taide la 23.5.2020, la 
6.6.2020 ja la 18.7.2020. Hinta 59€/
kurssi päivä sis. pientä purtavaa ja 
kahvin/teen, omat piirustus-/maa-
laustarvikkeet mukaan. Kurssilla 
saa lisää materiaalia ja tietoa, mutta 
maaginen taide on sisäisen magian 
löytämiseen ja opetellaan tekemään 
taikoja mm. taiteen kautta. Ps, ei 
tarvitse osata maalata.

Yrtit noituudessa -kurssi 
su 24.5.2020, su 7.6.2020 ja su 
19.7.2020 hinta 59€/kurssi päivä sis. 
pientä purtavaa, kahvin/teen. Muis-
ta ottaa omat muistiinpanovihkot/

peilikirjan/tms. mukaan. Kurssilla 
opetellaan mm. miten käytät yrttejä 
magiassa erilaisilla menetelmillä 
vanhojen oppien mukaan.

Jos osallistuu molemmille kursseille, 
eli koko viikonloppu la ja su, hinta 
50€/kurssi. Yöpyminen onnistuu 10 
henkilölle (omat makuupussit mu-
kaan) yöpyminen ei maksa mitään.
Pistäppä kalenteriin ylös heti ja il-
mottaudu joko Facebookissa ykityis-
viestillä/messenger tai soita/tekstaa 
viesti 050-5478205 tai s-postilla 
noita.puoti@gmail.com, paikkoja 
on rajoitetusti. Ilmoitautuminen on 
sitova. Kurssit järjestetään Hämeen-
koskella.

Sunnuntaina 9.2. oli vuoros-
sa GK:n Tammikisan fi naali 
Lahden Keilahallissa. Lop-
pukilpailuun pääsi alkukil-
pailun 16 parasta keilaajaa, 
2 parasta veteraanimiestä ja 
paras veteraaninainen vete-
raanierästä sekä 2 parasta 2 x 
6 sarjan keilaajaa. Yhteensä 
siis 21 keilaajaa. Finaalissa 
keilattiin 7 sarjaa amerikka-
laisittain.

Voiton vei KK:n Ari Han-
nimäki. Hänen tasoituksel-
linen tuloksensa oli 1541. 
Toiseksi sijoittui Bayn:n 
Pertti Salminen, joka jäi 
vain 8 pisteen päähän voit-
tajasta. Kolmanneksi ylsi 
myös Bay:ta edustava Timo 
Mononen jääden Salmisen 
tuloksesta 21 pistettä. 

- Viime voitosta on jo vuo-
sia aikaa ja Lahdessa on vai-
keaa päästä edes fi naaleihin, 

koska tulostaso on yleensä 
korkea. Tämä voitto tuntuu 
siis todella hyvältä, kertoo 
Ari Hannimäki. 

Teksti: Niina Leskinen
Kuva: Pekka Mitikka

Sopraano Mariia Bertus ja 
pianisti Ramin Rezaei esit-
tävät teoksia romantiikan 
ajan suursäveltäjältä Fre-
deric Chopinilta perjantaina 
6.3.2020 klo 18.00 Lahden 
musiikkiopiston Kalevi Aho 
-salissa (Hämeenkatu 4).

Ohjelma sisältää säveltäjän 
soolopianosävellyksiä sekä 
harvemmin esitettyjä lauluja. 
Chopinin puolankielisiä lau-
luja esitetään myös saksaksi 
ja englanniksi, konsertissa ne 
kuullaan saksankielellä.

Mariia Bertus on valmis-
tunut Sibelius-Akatemian 
oopperakoulutuksesta mu-
siikin maisteriksi ja Lahden 
ammattikorkeakoulusta lau-
lunopettajaksi. Mariia työs-

kentelee freelancerina ja hän 
esiintyy keväällä The Sound 
of Music -musikaalissa Hel-
singissä sekä kesällä Savon-
linnan Oopperajuhlilla.

Ramin Rezaei on valmis-
tunut pianistiksi ja pianon-
soitonopettajaksi Lahden 
ammattikorkeakoulusta, mis-
sä hän opiskeli myös pianon-
soiton erikoistumisopintoja. 
Hän on konsertoinut Iranissa, 
Italiassa, Argentiinassa sekä 
eri puolilla Suomea. Tällä 
hetkellä hän työskentelee 
pianonsoitonopettajana Lah-
dessa.

Liput 10€ ovelta ennen 
konsertin alkua.

Lämpimästi tervetuloa!

Chopin-ilta

Sivuilla voit lukea myös vanhempia 
numeroita.

Nettisivuillamme on myös mahdollista 
mainostaa bannerin kautta. Banneria 
klikkaamalla pääsee suoraan yrityksen 
kotisivuille.

Mikäli olet kiinnostunut saamaan 
näkyvyyttä yrityksellesi nettisivujemme 
kautta, olethan yhteydessä

Niina Leskinen 041 5499 878 tai 
niina.a.leskinen@gmail.com

 Lahden Seudun Uutisilla 
on uudet nettisivut

Lue lehti netistä:
www.lahdenseudunuutiset.fi 
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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

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

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 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

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!

Ilmalämpöpumppujen huoltoa

169

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

MARKKU KÄHKÖNEN
050-400 4626     m.kahkonen63@gmail.com

TV-KUVASSA ONGELMIA?
- Tv-antennien asennus ja huolto

- 4G-antennit
- Kiinteistöjen antenniverkkojen korjaus- ja muutostyöt

18 VUODEN KOKEMUKSELLA
SETI:n hyväksymä AT-teleasentaja
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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
kivkivkivvkivkivkivvvvvvvvkivivvkivvvvivvvvvkivkivkivivvivkivkivkivkivkivvkivvkivvkivivivkivvvvkivvvviikivvikivviiiiiikivkikkivkkkikkivkkkkivvkkk a@g@a@ga@ga@ga@a@a@a@ga@ga@ga@ga@a@ga@gga@ga@ga@g@a@a@a@ga@ga@ga@ga@ga@ga@a@a@ga@gga@ga@ga@ga@@@g@@g@g@g@g@ggg@g@g@gga@ggggg@@@a@@g@@gg@gggga@ga@@a@@g@ga@gaa@@@g@@@g@gg@ggga@g@g@@g@g@ggggggga@@@@g@g@ggga@@@@ggga@@@@gga@ga@g@gaa@@@ggga@@@ggg@gg@ggggg@gggggg@gggmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Putkiremontit, LVI-asennukset, 
Salaojaremontit, Jätevesiremontit ja kaivuu työt

Laatukatu 5, 15680 Lahti • p. 040 840 5843 
• www.hm-keittio.fi • avoinna ma-pe 9–18 la 10–15

• OSINA • KOOTTUNA 
• ASENNETTUNA

Keittiöunelmia vuodesta 2005

MEILTÄ:
- KEITTIÖT
- KOMEROT
- LIUKUOVET
- KODINKONEET
- WC-KALUSTEET
- MITTATILAUSOVET
- KODINHOITOHUONEET

UUSI
VUOSI. . .
UUSI

KEITTIÖ!

KEITTIÖ
JOPA
VIIKOSSA!

- RAHOITUS- RAHOITUS

Soramäentie 31, 15870 Hollola
puh. 050-4321290 - haminjooga@gmail.com

www.haminjooga.fi

Yinjooga
Flowjooga 
Barre

Ensikertalaiselle tutustumistarjous 25 €/5 kertaa (norm 55 €)
Voimassa 6 viikkoa ostopäivästä - 1/asiakas

SELLUVILLAA
lisäeristeeksi ja uudisrakennukseen yläpohjiin,

lattioihin ja seiniin 12 € / 15 kg / sk.
Kysy tarjous puhallettuna puh. 040 321 0682

sellueristys@gmail.com
KOTITALOUSVÄHENNYS

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

olkapääkipuihin yms.
Puh. 041 440 8092

Lahdenkatu 29 C, www.kuntonetti.org

RANTAHUVILA ja/tai MÖKKI
rantaoikeudella n. 150 km säteellä H:gistä.
Miel. tie ja sähköt. Sopivasta kauppa heti.

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

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

raimo.jokinen@jns-mediajakelut.com
Lahden Seudun Uutiset

Jakelutyötä tarjolla 
Metsäkankaalla ja 

Hollolan kuntakeskuksessa
SOITA 0400-816 340

www.rak-saneerausrevonmaa.fi

Keittiö-, kylpyhuone-, ja saunaremontit
ammattitaidolla. Puh. 050-302 0257


