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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 

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

RRakkaudesta
eläimiin!

Rakkaudesta
eläimiin!

Varaa aika 040 751 3774

Laaja 
labrapaketti

B12-vitamiini/eturauhassyöpäkoe, 
kolesteroolit (KOL, HDL, LDL, Trigly), 

sokeri, munuaiskoe, maksakoe, 
kilpirauhaskoe, kalium, natrium, pieni 
verenkuva (Hb, Hkr, Eryt, MCV, MCH, 

MCHC), valkosolut ja verihiutaleet.

95€Yhteensä 18 eri koetta. 
Lääkäri arvioi koetulokset.

Kierrätys näppärästi 
muuton yhteydessä 

– kysy lisää

Nopeampi ja 
siten edullisempi 
muutto käteviä 
muuttolaatikoita 
käyttämällä! 

MUUTTOLAATIKOT -50 %

Laatikkotarjous voimassa 
muuton tilanneille
huhtikuun 2020 
loppuun asti. 

Soita meille
020 554 5660

Niemi Lahti 
Mukkulankatu 19
15210 Lahti

Palvelemme ark. klo 8-18

niemi.fi /lahti

Mursketie 4, 15871 Hollola p. 03-7804651, 0400 808120

- Renkaat ja vanteet
- Rengastyöt
- Renkaiden 
   kausisäilytys
- Auton huollot 
   ja korjaukset

• Katon- ja piipunkorjaustyöt
• Piipun hatut ja pellitykset
• Rännit ja kattoturvatuotteet
• Mm. kerrostalojen painovoimaisen    
   ilmanvaihdon parannukset

Sadehatut asennettuna
Päijät-Hämeessä ja
lähiympäristössä
TARJOUSHINTAAN alkaen

Miika Niemikorpi
044 750 9441
miika@piippumestari.fi
Kivisojantie 18, 16600 Järvelä
www.piippumestari.fi

129€
Ovh. 180-250€

KYSY LISÄÄ

Kaikkien kotisi katolla
tehtävien töiden mestari

• Katon- ja piipunkorjaustyöt
• Piipun hatut ja pellitykset
• Rännit ja kattoturvatuotteet
• Kattoremontit/pellinvaihdot
• Ulkovuoraukset

Koronasta huolimatta ulkona 
tehtävät työt voidaan tehdä!
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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 

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

VIEMÄRIREMONTIT

www.suomenvesiturva.fi

Jari Louhiniitty
050 308 0072

jari.louhiniitty@suomenvesiturva.fi

sukitusmenetelmällä

rakenteita rikkomatta

3-5 päivässä

rahoitus alk. 99 /kk
Varaa aika

maksuttomaan

kuvaukseen

Mitä kummaa, 
Mehiläinen rekrytoi 
lääkäreitä ja hoitajia 
Espanjaan!
Onpas aikoihin eletty! Lääkärikeskus Mehiläinen on 
rekrytoimassa Madridiin kaksisataa lääkäriä ja hoitajaa 
pariksi viikoksi töihin.

Meillähän pitäisi olla rajat suljettu tietyin ehdoin, 
kuten myös Espanjalla, vai onko Mehiläisellä erityis-
oikeus kuljettaa näitä ko. henkilöitä maastamme pois? 
Nyt päästäänkin itse asiaan. Suomessa on tällä hetkellä 
terveyden huollon piirissä pula hoitohenkilökunnasta 
ja ollaan valmiita kutsumaan jo eläkkeellä olevia hen-
kilöitä töihin. Resurssit eivät riitä tälläkään hetkellä ja 
pitäisi lähettää Madridiin parisataa ammattilaista, jotka 
olisivat pois Meidän kipeästi tarvitsemalta terveyden-
huollolta pois! Ensin kaksi viikkoa työskennellään 
Madridissa ja sitten ollaan kaksi viikkoa karanteenis-
sa, juuri sinä aikana kun Suomessa olisi suurin tarve 
hoitoalan ammattilaisista.

Toiseksi, kuinka paljon ne kaksisataa urheaa hoitajaa 
ja lääkäriä tuovat tänne mahdollisia uusia tartuntoja 
tullessaan, kuten aikaisemminkin jo tapahtui, Kirurgi 
tartutti päivässä niin kollegansa kuin potilaat.

Mehiläisen omistuspohjahan menee seuraavasti:
CVC Capital Partnersin / hallinnot ja rahastot 57.00 % 
(pääomistaja yksityinen) Luxemburg
Lähi Tapiola 20 %
Muut piensijoittajat:
Keskinäinen Työvakuutusyhtiö Varma
Valtion Eläkevakuutusyhtiö
Ilmarinen
Apteekkien Eläkevakuutuskassa
Valtion Eläkekassa

Että sinne menee taas kerran tuttuun paikkana 
Luxemburgiin jäljet, jossa on mukana valtion rahoja 
ja suurten vakuutusyhtiöiden rahoja.

Raimo Jokinen

Viime viikonloppuna 28.-
30.3.2020 oli vuosittaisen 
Hiekkamyrsky -operaation 
aika. Hiekkamyrsky 2020 oli 
Lahden kaupungin järjestä-
mä ydinkeskustan tehopuh-
distusoperaatio yhteistyös-
sä keskustan kiinteistöjen 
kanssa. Keskustan kunnos-
sapitourakoitsija TYL V2 
oli järjestämässä operaation 
toteutusta yhdessä Lahden 
kaupungin kanssa. Työn 
pääasiallisesta toteutuksesta 
vastasi Viherpalvelut Hy-
vönen Oy, joka teki tiivistä 
yhteystyötä Lahden kaupun-
gin katutarkastajien kanssa 
ajoneuvojen siirtämiseksi 
pois puhdistuksen tieltä.

Hiekkamyrsky 2020 -ope-
raatiossa poistettiin ydin-
keskustan hiekoitushiekat, 
pestiin ajoradat, pysäköin-
tipaikat, keskikorokkeet ja 
kevytväylät. Ajoneuvoille 
tarkoitettuja siirtokehotuk-
sia laitettiin ydinkeskustan 
alueelle n. 70 kpl. Mikäli 
joku jätti noudattamatta siir-
tokehotusta, tuli siitä auton 
omistajalle kulu lähisiirrosta 
ja auto löytyi Kauppatorilta.

- Operaatio onnistui hyvin 
ja pysyimme suunnitellussa 
aikataulussa. Kiinteistöt oli-
vat kiitettävästi puhdistaneet 
omia osuuksiaan. Hiekka-
myrskyn ajankohta on kelien 
suhteen haastava päättää 
etukäteen, sillä operaatios-
ta täytyy tiedottaa hyvissä 
ajoin ja tehdä tarvittavat 
ennakkojärjestelyt. Tänä 

Operaatio Hiekkamyrsky 2020 antoi 
hiekalle kyytiä Lahden keskustassa 

vuonna yöpakkasten vuoksi 
tehtiin sunnuntaina liukkau-
dentorjuntaa pesujen perään, 
kertoivat Työyhteenliittymä 
(TYL) V2 Lahden keskustan 
urakasta Ella Merilaita ja 
Anne Lehto.

- Tämä oli TYL V2 urakan 
aikana kolmas kerta, kun 
operaatio järjestettiin. Autoja 
jouduttiin siirtämään operaa-
tion tieltä torille vähemmän 
kuin edellisenä vuonna, noin 
parisen kymmentä. Tämä 
nopeutti puhdistustoimen-
piteitä, kun asukkaat olivat 
valveutuneita asian suhteen.

Operaation jälkeen nor-
maali hiekanpoisto jatkuu 
alueen ulkopuolisilla ka-
duilla. 

Teksti ja kuvat: 
Niina Leskinen

Nuorisopalveluissa pa-
nostetaan poikkeusaikana 
läsnäoloon ja digitaaliseen 
nuorisotyöhön ja nuoren 
yksilölliseen tukeen. Nuo-
risotyöntekijöitä tapaa myös 
alueilla, missä nuoret liik-
kuvat.Nuorisotyö on nyt 
tärkeämpää kuin koskaan.

Nuorisotyötä tehdään ko-
ronaepidemian aiheuttaman 
poikkeustilan aikana tehos-
tetusti verkossa.

-Pyrimme vaikuttamaan 
positiivisesti ja kannustavasti 
nuorten asenteisiin, kertoo 
nuorisotoimenjohtaja Jouni 
Kivilahti Lahden kaupungin 
nuorisopalveluista. Tavoit-
teena on olla läsnä nuorten 
arjessa ja osaltamme mahdol-
listaa tavallisten arkirutiinien 
säilyttäminen.

Nuorisotyö pyrkii läsnä-
ololla ennaltaehkäisemään 
mahdollisten ongelmien syn-
tyä, joita poikkeustila saattaa 
aiheuttaa. 

- Nuorilta saamamme pa-

lautteen perusteella verkossa 
kohtaaminen koetaan tär-
keäksi, sanoo Kivilahti.

Nuorisotyöntekijöitä ta-
voittaa puhelimitse sekä 
laajasti verkossa eri kana-
villa, kuten Instagramissa, 
TikTokissa, Discordissa, 
Snapchatissä sekä Whatsa-
pissa. Verkossa on tarjolla 
tukea ja jutteluseuraa sekä 
viihdyttävää vapaa-ajan te-
kemistä kisojen, visojen ja 
haasteiden merkeissä. Koonti 
kanavista ja yhteystiedoista 
löytyy osoitteesta: lahti.fi/
nuorisopalvelut ja ajankoh-
taiset toiminnot löytyvät 
sosiaalisen median eri ka-
navista.

Nuorille on tarjolla työl-
lisyys- ja tukipalveluita 
verkossa. Tällä pyritään 
ylläpitämään nuorten työ-
kykyä poikkeustilan aikana. 
Nuorten tukipalvelut, Do-
mino tarjoaa 15-25 -vuo-
tiaille lahtelaisille nuorille 
kokonaisvaltaista tukea yk-

silöllisesti ja oikea-aikaisesti. 
Ohjaamon työntekijöiden 
kanssa voi keskustella työs-
tä, työnhausta, opiskelusta, 
tulevaisuuden suunnitelmista 
tai mieltä askarruttavista 
asioista.

Etsivät nuorisotyöntekijät 
ovat yhteydessä nuoriin pu-
helimessa, tekstareilla, eri-
laisilla sähköisillä välineillä 
ja tarvittaessa kasvokkain 
ulkona tai omassa toimistos-
sa. Monialaisiin yhteistyöta-
paamisiin mennään nuorten 
kanssa edelleen tarvittaes-
sa. Nuorisotyöntekijöitä on 
myös tavattavissa eri puolilla 
kaupunkia, alueilla missä 
nuoret liikkuvat.

- Levitämme rauhoittavaa, 
viranomaisten hyväksymää 
ja ajantasaista tietoa. Pyrim-
me vähentämään levotto-
muutta ja ahdistusta. Lisäksi 
kannustamme nuoria verkko-
nuorisotyön kanavien äärelle, 
Kivilahti kiteyttää.

Lahden kaupungin nuo-

risotilat ja nuorten työpajat 
on suljettu sekä ryhmätoi-
minnot on keskeytetty 17.3. 
alkaen toistaiseksi.

Ajantasainen tieto ja koon-
ti poikkeusajan toiminnoista, 
kanavista ja yhteystiedoista 
löytyy osoitteesta: lahti.fi/
nuorisopalvelut ja Faceboo-
kissa sekä Instagramissa.

Kunnallisen nuorisotyön 
osaamiskeskus Kanuuna on 
jättämässä valtakunnalli-
sen kannanoton nuorisotyön 
tärkeydestä poikkeustilan-
teessa: Nuorisotyö on nyt 
tärkeämpää kuin koskaan. 
Kannanoton on allekirjoitta-
nut 28 suurimman kaupungin 
nuorisotoimenjohtajaa ja 
pienempien kuntien nuo-
risotyön edustajaa jokaisen 
Aluehallintoviraston alueel-
ta. Myös Lahden kaupungin 
nuorisotoimenjohtaja Jouni 
Kivillahti on kannanoton 
allekirjoittanut. Osaamiskes-
kus Kanuunaa hallinnoi Lahti

Lahden nuorisontyöntekijät ovat läsnä ja tavoitettavissa

Henry Kohonen täyttämässä lakaisukoneen vesisäiliötä.

Viherpalvelut Hyvösen työnjohtaja Niko Hyytiäinen oli 
tyytyväinen työnjälkeen.
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Tiedätkö missä kunnossa omakotitalosi katto tai seinät on? Maalaamme 
vuodessa yli 1 000 taloa, joista noin puolet olisi pitänyt maalata aiemmin.

Vitkastelu maalauksen kanssa tuottaa turhaa työtä ja rahanmenoa. Lisäk-
si se vie katolta ja seiniltä jopa vuosikymmeniä niiden elinkaarien lop-
pupäästä.

Nauti kesälomastasi rakkaimpiesi kanssa ja anna meidän hoitaa talosi 
maalaus. Samalla työllistämme kesätöissä satoja nuoria. Kun toimit nyt, 
vältyt turhalta häsellykseltä kesällä ja saat samalla parhaan mahdollisen 
maalausajan.

Työt suoritetaan varausjärjestyksessä. Toimi siksi nyt samantien!

(Kerro tarjouspyynnössäsi tämän lehden nimi ja päivämäärä, 
niin saat ilmaisen yllätyslahjan.)
Teemme ennen tarjousta maksuttoman kuntoarvion seinästä ja katosta. 
Annamme kirjallisen urakkalaskelman ennen sopimuksen tekemistä, ja 
se ei velvoita sinua vielä mihinkään.

“Tämä on Pentti jo viides kevät
kun suunnittelet niitä 

PUUVERHOUS

2013 PERUSTETTU 
PERHEYRITYS

TIILIKATON PINNOITUS

YLI 200 PAIKALLISTA 
MAALARIA

PELTIKATON MAALAUS

2019 SATAKUNNAN NUORI 
YRITTÄJÄ

RAPATTU JULKISIVU

YLI 3000 MAALATTUA 
KOHDETTA

PYYDÄ TARJOUS OSOITTEESTA 

VAIKUTTAAKO TUTULTA TILANTEELTA?
Hilseileekö maali talosi katossa? Mustaa hometäplää seinässä?

MEILTÄ OSTAMINEN ON 
AINA VAPAAEHTOISTA!

RONI SILVENNOINEN | Yksikön päällikkö | Päijät-Häme

“Palvelu oli asiallista, eikä töihin tultu otsa kurtus-
sa! Minulla on pelkkää positiivista sanottavaa ja 
voin suositella yritystä.”   

Tiina Karttunen, Pori

“Kun remontoi yli satavuotiasta taloa, niin haluaa kaikkien tekijöiden kunnioittavan sen 
historiaa ja henkeä. Sorcolor tutustui huolella kohteeseen ja kuunteli toiveet. Lopputulos on 
huolella huollettu ja maalattu katto, josta on iloa vuosiksi eteenpäin. Sorcoloria suositelleet 
olivat oikeassa; tehokasta, asiakaslähtöistä ja laadukasta työtä koko rahalla!”

Outi Lehtonen, Villa Lullanin emäntä, Tampere

“Luotin siihen, että he osaavat tehdä työn hyvin, 
eikä luottamusta ole tarvinnut katua.” 

Jaana Virtanen, Rauma

“Maalausurakka sujui hienosti. Maalarit olivat 
ystävällisiä ja ammattitaitoisia. Sorcolorin konsepti 
on toimiva. Olemme erittäin tyytyväisiä.” 

Timo & Liisa Varis, Lahti

 “Olen monenlaista toimijaa nähnyt vuosien varrella. Sorcolorista ei jäänyt keplottelun 
kuvaa. Sovitut asiat hoidettiin ja kaikkeen reagoitiin hienosti. Vanha tiilikattomme on nyt 
hyvä!”   

Pekka Miikkulainen, Hollola

“Työskentelyä oli mukava seurata, ja erityisen vaikutuksen teki poikien iloinen suhtau-
tuminen työntekoon.”   

Tuomas Tuokkola, Ylöjärvi

KORONA-AIKANA: 
Käynti, tarjouspyynnön teko ja 

maalaustyöt onnistuvat tarvittaessa 
ilman tapaamista ja kontaktia

Emme ole sairaana töissä
Kaikki työt, mitkä pystymme, 

teemme kotoa käsin
Myyjämme ja maalarimme 

työskentelevät yksin 
mahdollisimman paljon

#oleosatarinaa

ulkomaalaustalkoita!”
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Päijät-Hämeen 
Automaalaus

Mestarinkatu 24, Lahti
Puh. 050 5511 330

Henkilö- ja pakettiautojen kolarityöt, 
muovityöt, peltioikaisut ja maalaukset

- 65 vuoden kokemuksella
  automaalausalan töitä
- Muoviosien korjaukset
- Myös kolarityöt 
  ja vahinkotarkastukset

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.

NASTO-RENGAS
Tiilitie 2, Nastola.         Puh.  (03) 7625 635

UUDET
KESÄRENKAAT
alkaen
175/65  R14 ......179€
195/65  R15 ......199€
205/55  R16 ......219€
205/60 R16 ......249€
225/45  R17 ......269€
225/40 R18 ......315€
Hinta 4 kpl asennettuna
www.nastorengas.fi

MYÖS RENKAIDEN
KAUSISÄILYTYS

KEITTIÖASIANTUNTIJASI
ITÄ-HÄMEEN ALUEELLA

GSM 040 541 1070
www.jussi-melkko.com

   JUSSI MELKKOSOITA
HETI!

ILMAINEN
SUUNNITTELUPALVELU!!!

MUISTA
KOTITALOUSVÄHENNYS

liukuovien aatelia

www.stirpe.com

LAADUKASTA SIIRTONURMEA LAMMILTA!

Lahden kaupunki pystyi so-
peuttamaan toimintaansa 
vuonna 2019 kuntatalouden 
heiketessä koko maassa. 
Tilikauden tulos oli alijää-
mäinen, –20,5 milj. euroa ja 
vuosikate laski 26,4 miljoo-
naan euroon. Suurin vaiku-
tus kaupungin tulokseen oli 
hyvinvointiyhtymän mak-
suosuuden 23 milj. euron 
ylityksellä.

Kuntataloudessa vuosi 
2019 oli historiallisen heik-
ko koko Suomessa. Lahden 
tulos heikkeni edelliseen 
vuoteen verrattuna, mutta 
toteutui kuitenkin noin 15 
milj. euroa lopullista talous-
arviota positiivisempana. 
Kaupunki pystyi sopeutta-
maan toimintaansa ja kattoi 
käyttötalouden säästöillä ja 
toimintatulojen ylityksellä 
odotettua pienempää vero-
kertymää.

Suurin vaikutus Lahden 
kaupungin taloudelliseen 
tulokseen oli Päijät-Hämeen 
hyvinvointiyhtymän mak-
suosuuden 23 milj. euron 

ylityksellä.  Yhtymä on käyn-
nistänyt laajan toiminnan ja 
talouden muutosohjelman. 
Valtion toteuttamat verojär-
jestelmän muutokset alensi-
vat verokertymää.

Lahden kaupungin inves-
toinnit jatkuvat korkealla, 
yli sadan miljoonan euron 
tasolla. Kaupunki rakentaa 
uusia monitoimitaloja, jotka 
muuttavat toimintatapoja 
ja parantavat palvelutasoa. 
Suurimpia meneillään olevia 
rakennushankkeita ovat Ra-
kokiven monitoimitalo 10,8 
milj. ja Launeen monitoimi-
talo 10,7 milj. euroa. Kau-
punginsairaalasta uudistettiin 
pääterveysaseman 3 milj. 
eurolla. Kadunrakennukseen 
käytettiin yli 40 milj. eu-
roa, josta Eteläisen kehätien 
osuus oli 24,5 milj. euroa.

Lahden kaupungin vuo-
sikatteeksi muodostui 26,4 
milj. euroa ja tilikauden tulos 
oli –20,5 milj. euroa. Kau-
pungin omaan toimintaan 
otetut lainat olivat vuoden 
2019 lopussa 298,4 milj. 

euroa eli 2489 euroa asukas-
ta kohden. Koko konsernin 
lainamäärä vuoden lopussa 
oli 1 193 milj. euroa.

Ympäristökaupunki 
ja yliopisto luovat uutta

Lahden asukasmäärässä ei 
tapahtunut suuria muutok-
sia ja asukkaita on nyt 120 
000. Lahti kilpailee uusista 
asukkaista muiden kaupun-
kiseutujen kanssa. Keskei-
siä vetovoimatekijöitä ovat 
yritykset ja työpaikat, viih-
tyisä kaupunkiympäristö ja 
asumisen monimuotoisuus. 
Keskusta-alueiden merkitys 
on kasvanut.

Lahti valittiin ensimmäi-
senä suomalaiskaupunkina 
Euroopan ympäristöpää-
kaupungiksi vuodeksi 2021. 
Euroopan komission myön-
tämä nimitys on merkittävä 
alueellisesti, kansallisesti ja 
kansainvälisesti. Lahdesta 
tulee hiilineutraali jo vuonna 
2025, ensimmäisenä suurena 
kaupunkina Suomessa. 

Lahdesta tuli Suomen uu-
sin yliopistokaupunki, kun 
Lappeenrannan yliopisto 
muuttui Lappeenrannan-Lah-
den teknilliseksi yliopistoksi 
vuoden 2019 alussa. Uusi 
LUT-yliopisto toimii kah-
della kampuksella, Lahdessa 
ja Lappeenrannassa. Muutos 
on tuonut Lahteen uusia kou-
lutusohjelmia, professoreja, 
tutkijoita ja innovatiivista 
yritysyhteistyötä.

- Yritysten ja yhteisöjen 
panostus yliopistoon on 
jo nyt ollut ilahduttavaa. 
Lahdessa työskentelee tällä 
hetkellä viisi professoria 
ulkopuolisella rahoituksel-
la. Suurin tuki kohdistuu 
biotalouteen, joka on ym-
päristöosaamisen ydintä. 
Tulevana Euroopan ympäris-
töpääkaupunkina kehitämme 
yhteistyössä yliopiston ja yri-
tysten kanssa uusia kestävän 
kaupunkikehityksen malleja, 
sanoo kaupunginjohtaja Pek-
ka Timonen.

Lahti sopeutti toimintaansa 
ja luottaa vahvuuksiinsa

Koronapandemia ja aurin-
ko ovat saaneet suomalai-
set ulkoilemaan viimeisten 
viikkojen aikana. Jopa niin 
paljon, että suosituimpia 
ulkoilupaikkoja on jouduttu 
sulkemaan tai rajoittamaan 
kävijämäärää.

Tutkimusten mukaan Suo-
mi on Euroopan ulkoilevin 
kansa. 2/3 aktiviteeteista 
tapahtuu nimenomaan ulko-
na. Meillä on tilaa ulkoilla. 
Lähes kaikki suomalaiset 
(96 %) harrastavat ulkoilua 
jonkin verran vuoden aika-
na. Suomalainen ulkoilee 
keskimäärin 2–3 kertaa vii-
kossa. Ulkoilun taustalla on 
tarve liikkua, halu rentoutua 
luonnossa ja kokea luonnon 
läheisyyttä. Suomalaisille 
luonto on olennainen osa 
arkea ja vapaa-aikaa. 

Lahden seudulla ja ympä-

Korona ja aurinko ovat saaneet 
suomalaiset ulkoilemaan

ristökunnissa on paljon upei-
ta ulkoilupaikkoja. Isossa 
suosiossa ovat olleet mm. La-
pakiston luonnonsuojelualue 
Lahdessa sekä Pirunpesä 
Hollolassa. Parkkipaikoilla 

on ollut jopa niin paljon ruuh-
kaa, ettei kaikille autoilijoille 
ole löytynyt parkkipaikkaa.

Ulkoilla saa edelleen, kun-
han ei ole lähikontaktissa 
toisten ihmisten kanssa. Eli 

ulkoillaanhan jatkossakin 
vastuullisesti. Muistetaan 
turvaväli ja käsihygienia 
myös luonnossa. 

Niina Leskinen

Kiikunlähde Hollolassa.
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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

Kattojen 
maalaukset / pesut

Vesikourujen 
uusimiset,

kattoturvatuotteet 
asennettuna

Tilaa meiltä ilmainen 
arviointi kohteellesi!

SADEVESI- JA 
SALAOJAREMONTIT

www.0502205.fi

Meiltä saat joustavan rahoituksen edullisella korolla!

ALHAISTEN
RANTAMÖKIT

VILLA ANNA JA 
VILLA KAISA

kutsuvat teidät rentoutumaan
Hyvän Tuulen Tuulokseen

vuodenajasta riippumatta.

www.mokkialhainen.com    p. 050 3017287 
@mokkialhainen

OITIN HIRSIRAKENTAJAT
(toimipiste Tuuloksessa)

- vanhojen hirsirakennuksien kunnostukset
- alahirsien vaihdot

- uusien hirsirakennusten veistot käsityönä 
ja myös konehirrestä

- hirsirakennuslaajennukset
- myös kuusikulmaiset hirsikodat

P. 045 221 4925

Asennettuna ja tarvikkeenaj

  saumattomat 
sadevesijärjestelmät

  kattosillat
  tikkaat
  lumiesteet
KKKKKKKouKouKouKou ttttttrut tttttuot OOOOOOe Oy

55555 1141141144114411447777777777777777000000000000004004004004004400040044 49494949449498 18 18 18 188 18 18484,8484,844,84,,,, 040404040040 80 80 80 80 80 86565656565

RAKENTAJA / REMONTOIJA
 Autocad-työt -digitoinnit
 Rakennus- / rakennepiirustukset
 Vanhat piirustukset digitaalisiksi

Jari Kiviniemi 0440 280080, 
jari.kiviniemi@msoynet.com

Yhteistyössä: Ins.tsto Kompassi, 
Rak. liike K.A. Aaltonen

Viiva & 

Vinkkeli

viivavinkkeli.fi 

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

(norm. 24 eur)
Tarjous voimassa huhtikuun 

loppuun asti.
12 €

TEHOPESU

Tervetuloa pesettämään uudella autonpesukoneellamme

HUOM! Olemme avoinna toistaiseksi - 
jäsenkortilla klo 04.00-24.00.

Seuraamme viranomaisten päätöksiä ja 
vakuutusyhtiön ohjeistusta
koronaepidemian tiimoilta. 
Kun tulet treenaamaan, noudata hygienia-
ohjeistustamme. Kiitos! 

Keskuskatu 4, Hollola. Puh. 041-507 7919

KUNTOKESKUS LOISTO 
/AERODIGGARIT

Kirkko tarjoaa apua, tukea 
ja turvaa koronaviruksen 
aikana, vaikka poikkeusti-
lanne vaikuttaa väistämät-
tä toimintaan. Resursseja 
kohdennetaan läsnäoloon 
verkkopalveluissa. Lisäksi 
kehitetään uusia palveluita, 
jotta myös kaikkein hei-
koimmassa asemassa olevat 
pärjäävät vaikean ajan yli.

Ruoka-apua saa 
kotiovellekin

Ruoka-apu ei ole loppunut 
poikkeustilasta huolimatta. 
Esimerkiksi Tampereella 
yhteisten ruokailujen sijaan 
seurakunnat lisäävät resurs-
seja ruoan jakeluun ja vievät 
ruokakassit avuntarvitsijoi-
den kotiovelle. Diakonia-
työntekijät varmistavat, että 
juuri kaikkein suurimmassa 
hädässä olevat saavat var-
masti avun.

Tampereen seurakuntien 
diakoniatyötä tekevän Mum-
mon kammarin työntekijät 
voivat avustaa yli 70-vuo-
tiaita tamperelaisia välttä-

mättömissä perusruokaos-
toksissa. Palvelulla pyritään 
turvaamaan riskiryhmään 
kuuluvien vanhusten arjessa 
selviytymistä ja välttämään 
virukselle altistumista.

Helsingin seurakunnat ja-
kavat toistaiseksi ruoka-apua 
pakkaamalla ruokatavaroita 
valmiiksi kasseiksi. Valmiik-
si tehtyjen niin kutsuttujen 
akuuttikassien sisältöön ei 
ole mahdollista vaikuttaa, 
joten niiden jakelu sujuu no-
peasti. Hajauttamalla jakelua 
vältetään joukkokokoon-
tumisia ja jonoja. Haagan 
seurakunnassa ruoka-apua 
saa kotiovelle vapaaehtoisten 
toimittamana.

Myös monessa muussa 
seurakunnassa ympäri Suo-
mea jaetaan ruoka-apua työn-
tekijöiden ja vapaaehtoisten 
voimin sekä tehdään yhteis-
työtä muun muassa kuntien 
kanssa. Kouvolassa seura-
kunnan diakoniatyö ja kori-
palloseura Kouvot auttavat 
ikäihmisiä kauppa-asioissa, 
ja Lopen seurakunta koor-
dinoi vapaaehtoista apua 

kaupassa tai apteekissa käyn-
teihin. Hollolassa ruokaa 
jaetaan takakonteista.

Lisäksi useimmissa seura-
kunnissa on edelleen talou-
dellista auttamista. Tiedot 
oman tai lähimmän seura-
kunnan antamasta avusta 
saa ottamalla yhteyttä seu-
rakuntaan.

Digitaaliset kanavat 
auttavat yhteydenpidossa

Seurakunnan työntekijät ta-
voittaa puhelimella, sähkö-
postilla tai sosiaalisen median 
kautta, ja ryhmäkeskusteluja 
kuten perheneuvontaa voi 
käydä erilaisten digitaalisten 
sovellusten avulla.

Nuorille ja lapsille halu-
taan tarjota näinä poikke-
uksellisina aikoina mah-
dollisimman paljon tukea 
ja keskusteluapua. Nuorille 
suunnatun Saapas-chatin 
päivystysaikoja on tihennetty 
ja kouluikäisille tarkoitettu 
auttamispalvelu Nettitupu on 
avattu uudestaan. Peliseuraa 
verkossa löytyy Ristiohjai-

mesta.
Koronavirus aiheuttaa mo-

nissa huolta ja ahdistusta 
ja tarve keskustelulle on 
suuri. Kirkon Palvelevaan 
puhelimeen voi soittaa joka 
päivä iltakuudesta puolee-
nyöhön asti. Keskusteluapua 
saa myös verkosta: kirkon 
Palveleva chat on avoinna 
maanantaista perjantaihin 
kello 12−20 ja Palveleva netti 
ympäri vuorokauden.

Monet seurakunnat ovat 
avanneet kasvaneeseen tar-
peeseen uusia puhelinnume-
roita neuvontaa ja keskuste-
luapua varten. Esimerkiksi 
Lahden seurakuntayhtymä 
avasi keskiviikkona 18.3. 
laajan puhelinpäivystyksen. 
Puhelinnumerossa vastaavat 
Lahden seurakuntien työn-
tekijät.

Monet seurakunnat lähet-
tävät jumalanpalveluksia 
videona tai audiona. Samoin 
Yle Areenasta voi seurata 
television ja radion hartaus-
ohjelmia.

Kirkko on ihmisten tukena poikkeusoloissa

Yli puolet Liikenneturvan 
kyselyyn vastanneesta au-
toilevista kertoo, että pienet 
nopeusrajoituksen ylitykset 
ovat tulleet tavaksi. Moni 
myös kokee alle nopeusra-
joituksen ajavat ärsyttävinä. 
Toisaalta joka toinen kokee, 
että muu liikenne pakottaa 
usein ajamaan kovempaa 
kuin haluaisi ajaa. Liiken-
neturva muistuttaa, että no-
peusrajoituksille on syynsä. 
Nopeuden kasvaessa myös 
riskit lisääntyvät.

Liikenneturvan tuoreessa 
kyselyssä selvitetään suo-
malaisten suhtautumista no-
peusrajoituksiin. Pienestä 
nopeusrajoituksen ylittämi-
sestä on tullut tapa 57 prosen-
tille vastanneista. Liikenteen 
rytmin mukana ajaminen 
koettiin tärkeänä. Lähes kol-
me viidestä vastanneesta on 
täysin tai jokseenkin samaa 
mieltä sen väitteen kanssa, 
että on turvallisempaa kulkea 

muun liikenteen tahtiin kuin 
noudattaa nopeusrajoituksia.

”Nopeusrajoitukset ovat 
asiantuntijoiden asettamat ja 
ne perustuvat sekä fysiikan 
lakeihin että liikenneympä-
ristön muuttujiin. Nopeus-
rajoituksessa on siis kyse 
yhteisestä sopimuksesta, suu-
rimmasta sallitusta nopeu-
desta, jonka puitteissa liiken-
nevirta kulkee. Yksittäinen 
kuljettaja ei voi perustellusti 
määritellä itselleen muita 
korkeampaa rajoitusta”, Lii-
kenneturvan yhteyspäällikkö 
Tapio Heiskanen toteaa ja 
muistuttaa, että jatkuva yli-
nopeus lisää myös ajamisen 
stressaavuutta.

”Jos jatkuvasti paahtaa 
muuta liikennettä nopeam-
min, nopeuttaan joutuu 
pumppaamaan sekä kiinni 
ajettavan jonon että kamera-
valvonnan takia. Myös tarve 
ohittamiselle kasvaa, mikä 

lisää ohituksessa tapahtuvien 
virhearviointien tai muiden 
ajovirheiden riskiä. Ylino-
peus on usein myös yksi 
vakavien onnettomuuksien 
taustatekijöistä. Ylinopeuden 
ongelmat eivät välttämättä 
konkretisoidu juuri tänään ja 
juuri sinun kohdallasi, mutta 
jollekin tienkäyttäjälle jo-
nain päivänä. Siksi yhteisten 
sääntöjen noudattaminen on 
tärkeää.”

Hitaammin ajavien 
ärsyttäessä on syytä 
tutkailla omaa asennettaan

Kyselyyn vastanneista valta-
osa tietää autonsa nopeusmit-
tarin virheen. Neljä viidestä 
myös huomioi virheen ajos-
saan nostamalla nopeuttaan 
virheen verran. Yksi seitse-
mästä vastanneesta kertoo, 
ettei huomioi mittarivirhettä 
nopeudessaan.

Puolet kokevat, että muu 

liikenne pakottaa usein aja-
maan kovempaa kuin haluai-
si. Kolme neljästä kokee alle 
sallitun nopeusrajoituksen 
ajavat ärsyttäviksi maan-
teillä, hieman harvempaa 
ärsyttävät hitaammin ajavat 
taajamissa.

”Mittarivirheen huomioo-
nottaminen näyttää olevan ar-
kinen laskutoimitus monelle 
autoilijalle, eikä välttämättä 
se syy siihen, miksi ajaa no-
peusrajoitusta alhaisempaa 
nopeutta. 

Ratissa voi olla iäkkäämpi 
henkilö tai vielä kokematon 
kuljettaja. Toiselle ongelma-
ton ajokeli voi toiselle aiheut-
taa haasteita. Jos hitaammin 
ajavat risovat, voisiko är-
syyntymisen sijasta miettiä, 
että kuljettajalla voi olla 
syynsä nopeuden valintaan”, 
Heiskanen ehdottaa.

Suomalaiset ottaneet 
pienen ylinopeuden tavaksi
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SeuralaispalveluaSeuralaispalvelua

ÄLÄ OLE YKSIN!
SEURAA TARJOLLA!

LIVE 0700-411600
1,92 min+pvm. ST EROTIC PL169 TRE 10

0700 41909
1,69 min.+pvm. ST EROTIC PL169 TRE 10

Seksi & parisuhde
Luotet tavaa apua seksi- ja 

parisuhdeasioissa.
2,21€ min+pvm

KAHDEN 
KESKEN
KAHDEN 
KESKEN

0700-416 0600700-416 060

❤

st erc PL 169 TRE 10  2€/min

Niinan niksitNiinan niksit Niina Ojansivu
Kokki

Appelsiininen marenkitorttu

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!

Elämme erikoisia aikoja ja nyt vietetään paljon aikaa kotona. Leipominen on terapeuttista ja sitä 
voi tehdä vaikka nuorison kanssa yhdessä. Tässä piirakassa on useampi tekovaihe ja sopii myös pääsiäisen 
aikaan erinomaisesti. Ulkoillaan mahdollisuuksien mukaan ja tehdään kotoilusta viihdyttävää. Toivotan kaikille oikein hyvää 
pääsiäisen aikaa ja pysykää terveinä! <3

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

Minulle on jo lapsuudessa 
opetettu kuun vaiheet ja mitä 
milloinkin piti tehdä. Meil-
lä oli ennen tätä nykyistä 
kalenteria kalenteri, jossa 
oli 13 kk ja se toimi kuun 
mukaan. Silloinen kansa tiesi 
tarkkaan, mitä pitä milloin-
kin tehdä, jotta saisi työnsä 
onnistumaan täydellisesti. 
Toki jouduttiin tekemään 
paljon asioita, koska kuun 
suotuisa vaikutus ei ollut 
aina paikalla siinä hetkessä, 
kun työt oli tehtävä. Mutta 
pyrittiin maksimoimaan sato, 
että syötävää oli enemmän ja 
riitti pitemmälle.

Kuu kertoi siis meille, kos-
ka piti kylvää, kyntää, vesoa, 
poistaa rikkaruohot, leikata 
hiukset, leikata kynnet, pestä 
matot, värjätä langat, milloin 
puut oli kaadettava talon 
rakentamiseen tms. tai koska  
piti tehdä polttopuut tai hakea 
joulukuusi metsästä, että neu-
laset siinä pysyi pitkään jne.

Nyt on huhtikuu 2020 ja 
kerron teille mitä tässä kuus-
sa kannattaa tehdä ja koska, 
kuun mukaan.

1-2 päivä
Lehtikasvien kylvö ja hoi-
to. Kukkien mullanvaihto, 
pistokkaiden otto ja  istutus, 
taimien kylvö. Hedelmä-
puiden varttaminen, oksat 
kiinnittyvät parhaiten.
Kuu on ravussa, jolloin pään 
seudulle kannattaa tehdä hoi-
toja (kasvojenhoito, hiusten-
hoito, kulmakarvojen hoito 
jne.). Mutta myös päänsäryt 

ovat tällöin yleisiä.

3-4 päivä
Hedelmäkasvien kylvö ja 
hoito. Hiusten leikkuupäivät 
(yläkuulla leikatut hiukset 
kasvaa nopeammin kuin 
alakuulla leikatut). Kaikkien 
kukkien mullan vaihto, pis-
tokkaiden otto. Kuu on Lei-
jonassa ja  määrää sydämen, 
aortan ja valtimot.

5-6 päivä
Juurikasvien kylvö ja hoi-
to, taimien kylvö. Kuu on 
Neitsyessä ja määrää ruuan-
sulatuksen, vatsan hermot, 
ohutsuolen, umpisuoli, pak-
susuoli, perna ja haima.

7-8 päivä 
Kukkakasvien kylvö ja hoito. 
Kuu on Vaakassa ja määrää 
lantio, lonkka, munuaiset, 
lisämunuaiset ja virtsarakko.

9-10 päivä
Lehtikasvien kylvö ja hoito, 
perunan/ruokasipulin istutus 
ja juurikasvien kylvö (iltapäi-
vällä). Kuu on Skorpioonissa 
ja määrää lantion pohjaa, mu-
nasarjat, kohtu, eturauhanen 
ja sukuelimet.

11-13 päivä
Marjapensaiden ja hedel-
mäpuiden leikkaus. Kuu on 
Jousimiehessä ja määrää 
lonkkanivelistä polviniveliin, 
reisien lihakset, kudokset ja 
laskimot.

14-15 päivä
Kitke rikkakasvit ja tällöin on 

myös hyvä hävittää vesakot, 
tuholaiset, homeet. Kuu on 
Kauriissa ja määrittelee eri-
tyisesti polvet, kaikki nivelet 
ja ihon.

16-19 päivä 
Kukkakasvien kylvö ja hoito, 
peruna, sipulit kylvä iltapäi-
vällä. Kuu on Vesimiehes-
sä 16-17.4. ja määrittelee 
polvesta nilkkaan, sääret, 
pohkeet, laskimot ja niiden 
verenkierron. 18-19.4. kuu 
on Kaloissa ja määrittelee 
jalkaterät, kantapäät, varpaat,  
jalkapohjat ja sitä kautta vir-
taavan energian saanti.

20-22 päivä
On taas hävityspäivä eli rik-
karuohot, vesakot ja muut 
ongelmat saa parhaiten pois 
eikä ne helposti uusiudu. 
20.4. kuu on kaloissa vielä 
(katso edellinen),21-22.4. 
kuu on  Oinaassa ja antaa 
taas päähän kuuluvat asiat, 
kuten 1-2.4.

23 päivä
Juurien ja muiden keruu 
lääkkeeksi ja vasta illalla. On 
Uusikuu ja se on Härässä, jol-
la on yhteys, suuhun, nieluun, 
kurkkuun, kilpirauhaseen, 
äänihuuliin, niskaan, korviin 
ja hampaisiin.

24-26 päivä
Juurikasvien kylvö ja hoito, 
kukkien mullanvaihto ja 
hoito, kylvö: kukat/pensaat/
yrtit/vilja/heinä, kaikki paitsi 
juurikasvit. 24-25.4. edelleen 
Härässä (katso 23.4.) 26.4. 

kuu on Kaksosissa ja mää-
rittelee kädet kokonaisuu-
dessaan, hartiat ja keuhkot. 
26.4. on taas sään lukupäivä 
3 viikkoa eteenpäin.

27 päivä 
Kukkakasvien kylvö ja hoito, 
kukkien mullanvaihto, kylvö 
ja istutus, kaikki muut paitsi 
juurikasvit. Kuu on edelleen 
Kaksosissa (katso yllä).

28 päivä
On vesipäivä, jolloin kukat 
kannattaa kastella, kosteus 
pysyy pitkään. Kaivonpaik-
ka  löytyy tällöin helposti. 
Säässä se ennakoi 3 viikko 
eteenpäin, riippuen tuuleeko 
pohjoisesta vaiko etelästä? 
Kuun sirppi kallellaan = 
sateita ja tuulia, Kuun sirppi 
pystyssä = kauniimpaa ilmaa. 
Kuu on Ravussa, joka määrää 
rinnat, keuhkot, ruokatorven, 
mahalaukun, maksan ja sap-
pirakon.

29-30 päivä
Lehtikasvien kylvö ja hoito, 
mullanvaihto, pistokkaiden 
otto, kaikenlainen kylvö, 
mutta ei juurikasvit. He-
delmäpuiden varttaminen. 
Yrttien lehtiosat/kukat keruu 
kuivattavaksi (aamulla). Kuu 
on edelleen Ravussa (katso 
ylempää).

Nautitaan ihanasta Huhti-
kuusta!
Terveisin: Valkoinen Noita

Mitä kaikkea Kuu meille kertookaan !

 
 
 

arcman@elisanet.fi 

 

Selvänäkijä
Stiina Sahari
0700-9-3009

2,95€/min.+pvm. pl50 hki 25

HÄMEEN MATKAMYYNTI  
0400 817 140, forbus@forbus.fi

Paikkavaraukset

Kylpylämatkat  Pärnuun
Estonia 29.3. 7 pv alk. 435,00/hlö 
ja 15.6. 7 pv alk. 445,00
sis. laivamatkat, bussi koko ajan mu-
kana, kylpyläpalvelut th. kolme hoi-
toa/pv ja kaupunki kiertoajelun. Latvi-
an rajakauppaan 10,00.
Estonia 5.7. 4 pv alk. 284,00
sis. laivamatkat, bussi koko ajan mu-
kana, kylpyläpalvelut ph. kolme hoi-
toa/pv ja kaupunkikiertoajelun.
Bussit: Frs-Loppi/Hml, Turenki, Terva-
koski, Rmk/ Lahti, Järvelä,Oitti, Hyvinkää

Appelsiininen marenkitorttu
100 g voita
¾ dl sokeria
1 kananmuna
1 ¼ dl vehnäjauhoja
2 rkl kaakaojauhetta
1 tl leivinjauhetta
¼ dl maitoa
Vaahdota voi ja sokeri, lisää 
kananmuna. Lisää keskenään 
sekoitetut jauhot sekä maito. 
Laita taikina piirasvuokaan 
ja paista 200 astetta n. 10 
minuuttia. Anna jäähtyä.

Kiisseli
2 dl appelsiinimehua
50 g voita
½ dl sokeria
2 kananmunan keltuaista
1 rkl perunajauhoa
Laita kaikki ainekset katti-
laan. Kuumenna koko ajan 
sekoittaen. Kiisseli paksunee 
kuumentaessa, älä kuiten-
kaan keitä, ota pois liedeltä, 
kun se kuplahtaa pari kertaa.

Marenki
2 kananmunan valkuaista
¾ dl sokeria
Vatkaa valkuaisista kova 

vaahto, lisää sokeri siihen 
pikku hiljaa. 
Laita kiisseli kypsän tortun 

päälle ja lusikoi marenki 
tasaisesti kiisselin päälle. 
Paista uunissa 220 astetta 

pari minuuttia tai niin kauan, 
kun marenki on saanut kau-
niisti väriä.
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PALVELUHAKEMISTOPALVELUHAKEMISTO

Öljysäiliöiden huoltoa

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)

Polttoöljyä

LAATUKONEET EDULLISESTI
MYYNTI - HUOLTO - KORJAUS - KAIKKI MERKIT

TORIN OMPELUKONE   
 p. 0400 769 632   

Ompelukoneita

Ilmalämpöpumppujen huoltoa

169

Korjaamme myös 
mopoautoja!

VARAA OMA 
MYYTIPAIKKASI

Ahtialantie 37, 15170 Lahti

www.lanttila.fi

APUVÄLINEPALVELU

- Fystek helpottaa arjessa selviytymistä
- Apuvälinepalvelu
- Fysioterapiapalvelut
- Kotipalvelut

Yhteystiedot:
Apuvälineet  Jan  040 842 6015
Fysioterapia  Lois  044 239 4886
   Liisa  044 239 5554

Kaperintie 20A, Kalkkinen         rakennustallas@gmail.com
 p. 050 3848 783                                   www.rakennustallas.fi

Hollolassa sijaitseva Putiikki 
K&K on yrittäjä Kirsi Si-
molan pitkän työn tulos. Jo 
12-vuotiaana Simola suun-
nitteli ja teki oma vaatteita.

Kun vuonna 1989 Simola 
valmistui Kaavanpiirtäjä/
leikkaaja -linjalta, jossa hän 
oppi kaavojen kuosittelun 
sekä muokkaamisen taidot, 
sekä vuonna 1994 Vaate-
teknikoksi, oli työmaailman 
suuntaus selvä. Kirsi Simo-
la teki 17 vuotta esilaisia 
työnjohdollisia tehtäviä ja 
vaatteiden tekeminen sekä 
käsityöt olivat aina mukana.

Vaateteknikon opintoihin 
kuului yrityssuunnitelma ja 
siihen liittyvät laskelmat, 
silloin syntyi ajatus Kirsi De-
signista, joka oli ompelimo, 
vaateliike ja kauneushoitola.

Kirsi Design säilyi pöytä-
laatikossa vuoteen 2010 asti 
ja muuttui käytäntöön kun 
Hollolan kirkkokuoro pyysi 
Kirsi Simolaa tekemään heil-
le kuoroasuja. Aluksi Simola 
ompeli kotona ja teki alihan-
kintatöitä, kunnes 2012 hän 
osti Hollolan Käsityöliike 
MeSin. 

Yritystoiminta laajeni 
alihankinnasta käsityötar-
vikkeiden, kankaiden sekä 
lankojen myyntiin. Kesällä 
2017 MeSi muutti yhteisiin 
tiloihin Sobellan kanssa ja 
asiakkailla oli samalla oven 
avauksella mahdollista asioi-
da sekä Käsityöliike MeSin, 
Kirsi Designin ja Sobellan 
kanssa. 

Vuonna 2019 Sobellan 
yrittäjä lähti opiskelemaan 
Kirsi Simola jatkaessa edel-
leen ompelupalveluiden ja 
käsityötarvikkeiden myyntiä. 
Samalla Simola osti hiljal-
leen edustajilta vaatteita ja 
kenkiä ja viime keväänä 
oman vaatemalliston myötä 
markkinointinimi vaihtui 
nimeen Putiikki K&K.

Put i ikk i  K&K s isä l -
tää malliston omia tuni-

Putiikki K&K on aikuisen 
naisen karkkikauppa

koita, jakkuja, mekkoja ja 
boleroita. Valmisvaatteita 
löytyy muunmuassa Sig-
naturen, Sodan ja Rabidon 
merkeiltä ja kenkiä Cap-
ricelta sekä Argopedigolta. 
Myös Triumphin laadukkaat 
alusvaatteet on edustettuna. 
Sandnessgarnin langat Kirsi 
Simola tilaa suoraan Norjasta 
ja myynnissä on myös laaja 
valikoima käsityötarvikkeita, 
verhokankaita, neulelankoja 
ja niin edelleen. Putiikki 
K&K:ssa on myös ompe-
lupalvelu johon asiakas voi 
tuoda korjattavaksi tai tee-
tettäväksi mittatilauksella 
vaatteita, verhoja tai tyyn-
nynpäällisiä.

Kirsi Simola kertoo asi-
akkaidensa olevan kestävän 
kehityksen linjalla. Simolan 
mukaan sen näkee korjatta-
vaksi tuotavien vaatteiden 
määrästä. 

Asiakkaat osaavat arvostaa 
laatua ja ekologisuutta - juuri 
niitä arvoja joita Putiikki 
K&K:n oma mallisto tukee. 

Kirsi Simolan asiakkaita on 
iältään ja kokoluokaltaan 
laidasta laitaan, kaikilla on 
yhteinen tavoite saada it-
selleen istuva ja mieleinen 
vaate. Simola harmittelee 
miten monet asiakkaat kat-
sovat liian kriittisesti omaa 
peilikuvaansa. Yksi asiakas 
harmittelee vatsaansa, toisen 
mielestä nilkat ovat väärät 
hameeseen. Ammattilaisena 
Kirsi Simola osaa katsoa ko-
konaisuutta, vaatteen sopivia 
väljyyksiä.

Ohjenuorana onkin, että 
vaatteen tulee olla mukava 

päällä ja sen kanssa voi ha-
lata (joskaan ei nyt koronan 
aikana), istua ja liikkua luon-
tevasti. Putiikki K&K:ssa 
pääsesonki vaihtuu kaksi 
kertaa vuodessa, mutta vaat-
teita tulee käytännössä koko 
ajan. K&K:n oman mallis-
ton vaatteet Kirsi Simola 
suunnittelee ja kaavoittaa 
itse suomalaiselle vartalolle 
sopiviksi.

Putiikki K&K sijaitsee 
Hollolan keskustasta sekä 
netistä osoitteesta www.pu-
tiikkikk.fi , sekä facebookista 
että Instagramista.

Kirsi Simola omatuotantovaatteet yllään.
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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
kivkivkivkivkivkivivvvvvvvvkivivivkivvkivkivkivivvvivkivivkivvkivkivkivkivvkivvkivvkivivkivvvvkivivvivkiviikivvviiivviikiviikkkkivkkkkivvkkkkivkk vvvkkk a@ga@ga@gaa@a@ga@ga@ga@@@a@ga@gaa@a@ga@a@ga@ga@ga@ga@ga@ga@ga@gga@a@ga@ga@g@a@ga@gaa@@ga@g@@g@ggg@g@ggg@g@gggg@@gg@g@gggga@a@@g@@ga@@@ggga@a@@g@@@@g@g@gga@aa@g@@@g@g@@g@@g@@gg@ggggg@ga@a@a@g@g@gggggg@gg@@@gggg@@ga@ggga@@@@ggaa@@gg@@@@@gggggga gggg@ggggg@gmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

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

SELLUVILLAA
lisäeristeeksi ja uudisrakennukseen yläpohjiin,

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

sellueristys@gmail.com
KOTITALOUSVÄHENNYS

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

myös maustettuna
pakaste/tuore
Suomi

/kg

karitsan 

rasvaa 
alle 10%
400g
pakaste, Suomi

Karitsan 

paisti
myös 
maustettuna
pakaste
Suomi /kg /kg

n. 400g
tuore
Suomi

kulmapaisti/
kassler
50%/50%
tuore, Suomi

poron-

sous vide
300g/pkt
Suomi/EU

/kg

/kg

/kg

Karitsan 

myös maustettuna
pakaste, Uusi-Seelanti

/pkt

takuumurea
tuore
Suomi /pkt

 
ETSIMME ASIAKKAILLEMME 
RANTAHUVILAA/TALOA RANNALLA 
Ympärivuotiseen asumiseen sekä vapaa-aikaan. 
Luotettavaa välitystä yli 30v. kokemuksella. 

 
Vihdintie 4, 00350 Helsinki 
p.09- 2418498. www.tuomontupa.fi 

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.

Hiustenleikkaus
13 - 17 €

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


