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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 

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.

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 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!

B-henkilöautokurssi 799€
sis. (EAS) 4 teoriatuntia verkossa, jos ei ole aikaisempaa ajo-

korttia. 10 ajotuntia oikealla henkilöautolla.
(RTK) riskikoulutuksen 4 teoriatuntia verkossa

ja 3 ajotuntia oikealla henkilöautolla 
+ 1 pimeäajotunti simulaattorilla.

Sähköisen oppimateriaalin sekä auton käytön 1 ajokokeessa.
Rahoitusmahdollisuus 58€/kk ilman korkoa ja kulua.

Opetuslupakurssi 249€
sis. (EAS) 4 teoriatuntia verkossa, 
jos ei ole aikaisempaa ajokorttia.

(RTK) riskikoulutuksen 3 ajotuntia oikealla henkilöautolla
+ 1 pimeäajotunti simulaattorilla.

Ajotunnit myös automaattivaihteisella autolla.

DIANAN 
AUTOKOULU
Kevättarjous

DIANAN AUTOKOULU
Aleksanterinkatu 29
15140 Lahti

p. 040 1313 050
www.diananautokoulu.fi
asiakaspalvelu@diananautokoulu.fi

Tarjoukset ovat voimassa 5.5.-31.5.2020
Toimistomme on avoinna maanantaisin klo 14-18

Meillä ajat 

kaikki ajotuntisi 

aidolla henkilö-

autolla!

Lahden veripalvelutoimisto
Kauppakeskus Trio
lähellä Hansakujan sisäänkäyntiä
ma, ke, to 11–18
ti, pe 11–17

OJENNA KÄTESI. Muista virallinen henkilötodistus.  
Luovuttajainfo 0800 0 5801 • veripalvelu.fi

VERENLUOVUTTAJIA
TARVITAAN
Varaa aika ja täytä terveyskysely 

Avoinna MA-PE 9-19, 
LA 9-16, SU 11-16
Rajakatu 2, 15100 Lahti
www.vihertalovarpula.fi

Palvelevaa taimikauppaa Lahdessa, vuodesta 1967
Meiltä laadukkaat kesäkukat, 

vihannekset, puut, pensaat, perennat, 
havut, ruusut ja köynnökset.

Joukossa paljon erikoisuuksia 
ja harvinaisuuksia!
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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

www.hakevuori.fi

OSTAMME PUUTA
- Nuoren metsän kunnostukset

- Harvennukset
- Päätehakkuut

LISÄKSI SUORITAMME 
ERIKOISHAKKUITA 

- Teollisuuskohteet
- Pellonreunat 

- Tienvarret yms.

KYSY TARJOUS
Tuomo Oksanen

p. 044 077 8877 
tuomo.oksanen@hakevuori.fi

 Hollolan Urheilijat -46:n 
toiminnanjohtajana on aloit-
tanut toukokuun alussa suo-
malaisille hiihtourheilun 
ystäville tuttu, uransa maa-
joukkuehiihtäjänä lopettanut 
Lari Lehtonen. Imatralta 
lähtöisin, Joensuun ja Lah-
den kautta vuonna 2018 
Hollolaan muuttaneelle en-
tiselle huippu-urheilijalle 
toiminnanjohtajan paikka 
oli mieluisa. Huippu-ur-
heilutaustasta on varmasti 
hyötyä uudessa työssä. Suun-
nitelmiakin löytyy seuran 
tulevaisuudelle.

- Ydintehtäväni on seu-
rakehitystyö. Toimin tii-
viissä yhteistyössä kaikkien 
jaostojen kanssa kehittäen 
laaja-alaisesti koko seuran 
toimintaa. Hollolan Urhei-
lijat pyrkii liikuttamaan 
ihmisiä laajalla rintamalla 
kaikissa ikäluokissa harras-
tajista kilpaurheilijoihin. 
Toimistotyön lisäksi pyrin 
olemaan aktiivisesti mukana 
käytännön kenttätyössä ja 
antamaan myös urheilullisen 
osaamiseni seuran käyttöön. 
Tavoitteena on tehdä pitkä-
jänteistä työtä seuratoimin-
nan eteen ja pysyä mukana 
muuttuvassa ja kehittyvässä 
maailmassa tarjoten ihmisille 
laadukasta seuratoimintaa, 
Lehtonen kertoo.

Hollolan Urheilijoiden 
toiminta on jo tällä hetkellä 

hyvällä mallilla. Lehtosen 
rooli on terävöittää ja ke-
hittää toimintaa edelleen 
ja tuoda uusia ideoita sekä 
auttaa jo meneillään olevis-
sa projekteissa. Palkatun 
työntekijän pitää aina olla 
toiminnan buustaaja. Seuran 
tavoite on kehittyä uudelle 
tasolle. 

- Ensitöikseni pureudun 
Tähtiseura-tunnuksen ha-
kuun, johon on jo tullut 
kiinnostusta jaostoilta. Tun-
nuksen haku on hyvä läpi-
leikkaus seuran toimintaan. 
On hyvä tiedostaa, mitkä 
asiat toimivat ja ovat hyvällä 
tasolla, mitkä vaativat kehit-
tämistä ja onko mahdollista, 
että jotain puuttuu kokonaan. 
Samalla toimintamallit tu-
levat tutuksi ja hiljainen 
tieto jää myös seuraaville 
sukupolville. Pyrin myöskin 
edelleen lisäämään lajien 
välistä yhteistyötä ja hyödyn-
tämään seuran sisällä olevaa 
osaamista yli lajirajojen sekä 
saamaan lisää harrastajia seu-
raan, jatkaa Lehtonen.

Lahden Seudun Uutiset 
toivottaa Larin tervetulleeksi 
kehittämään toimintaa ja an-
tamaan kokemuksensa kan-
sainvälisiltä kentiltä Hollolan 
Urheilijoille.

Teksti: Niina Leskinen 
ja Raimo Jokinen

LAADUKASTA SIIRTONURMEA LAMMILTA!

HU-46 nappasi Lari Lehtosen 
toiminnanjohtajaksi

Lari Lehtonen
32-vuotias, syntynyt Imatralla
asuu Hollolassa vaimonsa ja 3 lapsen kanssa
aloitti seuratoiminnassa 7-vuotiaana, 
kasvattiseura Imatran Urheilijat
15 vuoden ammattilaisura, 
joista 12 vuotta kiersi maailmancupia
Arvokisaedustukset: 
Olympialaiset 2010, 2014 ja 2018. MM-kisat 2011, 
2013, 2015, 2017 ja 2019.
Saavutuksia: 
MM Lahti 2017: 9. sija yhdistelmäkisassa
Kolme yleisen sarjan SM-kultaa
Nuorten olympiakultaa ja -hopeaa
131 maailmancupin starttia 

Rakentaminen Lahdessa jat-
kuu. Lautakunta hyväksyi 
Jaksonkadun asuinkerros-
taloille ja talojen yhteiselle 
pysäköintihallille rakennus-
luvat. Myös Paavolan kam-
puksen rakentaminen voi 
alkaa.

Jaksonkadulle 
neljä kerrostaloa  

Rakennus- ja ympäristö-
lupalautakunta myönsi ra-
kennusluvat Jaksonkadun 
kerrostaloil le.  Neljässä 
asuinkerrostalossa on yh-
teensä 217 asuntoa. Kortte-
likokonaisuutta palvelevalle 
pysäköintihallille ja yhteis-
pihalle sekä yhteisille piha-
rakennuksille ja toiminnoille 

myönnettiin erillinen raken-
nuslupa. Maanpäällisessä 
pysäköintihallissa sijaitsee 
korttelissa olevien kerrosta-
lojen autopaikat. 

Jaksonkatu on osa kehit-
tyvää Radanvarren aluetta. 
Katu sijoittuu Matkakeskuk-
sen länsipuolelle, vanhan 
postin ja tullin kiinteistöjen 
alueelle. Kaavassa on osoitet-
tu alueelle asuinkerrostalojen 
lisäksi hotelli- ja liiketiloja. 
Jaksonkatu kulkee Matka-
keskuksen saattoalueelta 
radanvartta pitkin entisen ta-
vara-aseman edustalle. Katu 
tekee myös liittymähaaran 
Mannerheiminkadulle.  

Rakentamisluvat sai Lah-

den TA-Asumisoikeus Oy 
ja Lahden Asunnot Oy. 
TA-Asumisoikeuden lupa 
koskee 8 ja 7 kerroksisia 
kerrostaloja. Asuntoja tulee 
yhteensä 109. Lahden Asun-
not rakentaa kaksi kuusiker-
roksista asuinkerrostaloa. 
Asuntoja on yhteensä 108 
kpl.  

Rakennusluvan perusteella 
rakennustyöt on aloitettava 
kolmen vuoden kuluessa. 

Paavolan kampuksen 
rakentaminen vauhtiin 

Lautakunta myönsi kaupun-
gin tilakeskukselle koulu-
rakennuksen laajennuksen 
rakennusluvan ja rakennus-
töiden aloittamisoikeuden.  

Paavolan kampuksen uu-
disrakennusosa on laajennus 
vanhoihin rakennusosiin. 
Kokonaisuus liittyy ylikul-
kusillalla naapuritontilla 
olevaan Kannaksen luki-
on rakennukseen. Raken-
nushankkeen yhteydessä 
suoritetaan vanhojen osien 
peruskorjaus sekä raken-
netaan yhteistä kampuksen 
piha-aluetta. 

Paavolan kampuksen ra-
kentamisen toteutetaan vai-
heittain vuoteen 2023 men-
nessä. Kampus on kaikkien 
aikojen suurin tilakeskuksen 
toteuttama hankekokonai-
suus.

Rakennus- ja ympäristölupalautakunta 
antoi useita 
rakennuslupia Lahdessa



Viikko 19 / 2020 – 3 –Lahden Seudun Uutiset

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

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

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.

Selvänäkijä
Stiina Sahari
0700-9-3009

2,95€/min.+pvm. pl50 hki 25

Hollolan Keskuskatu 11:n 
R-kioski voitti R-kioskien 
palkinnon ja halusi lahjoittaa 
1000 euron voittosumman 
Hollolan Virikkeelle. Lah-
joituksen luovutustilaisuus 
oli 2.4.2020.

Kioskien välinen kilpailu 
on pyörinyt jo pidemmän 
aikaa, kilpailujakso on 3kk. 
Eli kolmen kuukauden välein 
kahdeksan kioskia, jotka ovat 
parhaiten kehittäneet väli-
palojen myyntiä, pääsevät 
lahjoittamaan valitsemalleen 
kohteelle 1000 euroa. Hollo-
lan Keskuskatu 11:n kioski 
sijoittui tällä kilpailujaksolla 
kahdeksanneksi. Mukana 
oli 191 R-kioskia ympäri 
Suomen.

-  Kysyimme sosiaalisessa 
mediassa sekä kioskilla sa-
tunnaisilta asiakkailtamme, 
kenelle seuraavaa tonnia yri-
tetään kerätä. Virikettä ehdo-
tettiin tätä myötä. Virikkeelle 
lahjoitettu tonni oli meille jo 
kolmas lahjoitus. Aiemmat 
tonnit on lahjoitettu Sal-
pausselän Siniveljet Ry:lle 
(partio) sekä Mannerheimin 
lastensuojeluliitto Hollola 
Ry:lle, vastaa kauppias Miia 
Punkkinen.

Päijät-Hämeen alueelta 
sijoittui kahdeksan parhaan 
joukkoon myös Lahden R-ki-
oski Aleksanterinkatu 11 
sekä Kauppakeskus Sykkeen 
R-Kioski.

- Uusi kohde, jolle yritäm-
me tavoitella tuhatta euroa, 
on Päijät-Hämeen Sairaan-
hoitajat Ry. Kohde koskettaa 
tässä vallitsevassa tilanteessa 
monia, jatkaa Punkkinen.

Virikkeelle lahjoitus Hollolan R-Kioskilta

Henri Gale, Sami Toivanen, Heimo Hälikkä, Miia Punkkinen (kauppias), Jonna Tuominen 
ja Mira Nieminen (kauppias Aleksanterinkatu 11, Lahti)

Kaupungin ulkoliikuntapaikoilla osa harjoitustoimin-
nasta käynnistyy välittömästi. Sisäliikuntapaikkoja sekä 
maauimala avataan 1.6.2020 alkaen.

Liikunta- ja urheiluseurat aloittavat omien har-
joitusvuorojensa mukaisen toiminnan jo käytössä 
olevilla ulkoliikuntapaikoilla sekä kaikilla kaupungin 
urheilukentillä. 

Suurhalli ja Mukkulan palloiluhalli avataan rajoitus-
ten mukaiselle harjoittelutoiminnalle sekä harjoitus- ja 
otteluvuoroille 1.6.2020. Kamppailuareena avataan 
myös rajoitusten mukaiselle harjoittelemiselle ja 
areenaa käyttävien urheiluseurojen harkinnan mukaan 
omille harjoitusvuoroille. Urheiluseurojen sarjatoiminta 
voidaan käynnistää vaiheittain kesäkuun alusta.

Mustankallion väestönsuojan liikuntatilat pidetään 
suljettuna kesätauolla tiloissa tehtävien ilmastointi-
korjausten ajan.

Uimahallit, maauimala ja uimarannat

Uimahallit siirtyvät kesähuoltotauolle, mikä mahdol-
listaa maauimalan avaamisen rajoitusten mukaiselle 
liikuntatoiminnalle 1.6.2020 alkaen. Maauimalan kausi 
jatkuu 16.8.2020 saakka. Maauimalassa uiminen ja 
muu vesiliikunta voidaan aloittaa halleja väljemmin 
ja turvallisemmin.

Aiemmista kesistä poiketen lahtelaiset pääsevät 
kaikkiin uimahalleihin heti elokuun alusta, sillä kaikki 
uimahallit avataan poikkeuksellisesti samanaikaisesti 
jo 1.8.2020 tilanteen niin salliessa.

Möysän ja Mytäjäisten valvotut uimarannat avataan 
rajoitusten mukaiselle toiminnalle 1.6.2020 alkaen. 
Ennen uimakauden alkua kaikki rannat tarkistetaan ja 
sukeltajat tutkivat rantojen pohjat, jotta uimarannoilla 
on turvallista uida.

Puku- ja pesutilat liikuntapaikoilla ovat toistaiseksi 
kiinni tai niiden käyttö on rajoitettua.

Liikuntapaikkojen ja -tilojen käytössä noudatetaan 
valtioneuvoston ja aluehallintoviraston linjauksia 
kokoontumisrajoituksista, hygieniasuosituksista ja 
turvavälistä.

Lahti avaa 
liikuntapalveluita 
vaiheittain

Virikkeessä lahjoitus otet-
tiin nöyrästi ja avosylin vas-
taan. Kohdekin on jo selvillä.

- Olemme tehneet nuorille 
kyselyn mitä he haluava Vi-
rikkeelle. Nuorten toivomus-
ten mukaisesti hankimme 
palkintosummalla Virikkeel-
le karaokelaitteet. Lisäksi 
järjestämme tilaisuuksia, 
joissa viemme nuoria aja-
maan mikroautoilla, kertoo 
Sami Toivanen.

Myös vallitseva korona-
epidemia vaikuttaa Virikkeen 
toimintaan. Virike avataan 

uudelleen heti kun tilanne 
sen sallii ja toiminta jatkuu 
normaaliin tapaan.

- Viime syksynä toimin-
ta lähti käyntiin odotusten 
mukaisesti. Nuoret ovat 
löytäneet hyvin Virikkeen 
ja mukaan mahtuu vielä li-
sääkin nuoria. Parhaillaan 
Virikkeellä on ollut jopa 35 
nuorta samaan aikaan viet-
tämässä aikaa. Myös disco- 
sekä karaokeillat ovat olleet 
suosittuja. Rekisteröityneitä 
jäseniä on tällä hetkellä jo 
yli 70. Nyt korona-aikaan py-

rimme henkilökunnan kanssa 
varautumaan ja valmistele-
maan aikaa, jolloin avaamme 
Virikkeen toiminnan uudel-
leen. Virikkeen henkilökunta 
kerää tällä hetkellä Virik-
keelle varoja mm. myymällä 
Virikkeen linnunpönttöjä 
ja kunnostettuja polkupyö-
riä sekä auttamalla ihmisiä 
erilaisissa pihatöissä, jatkaa 
Toivanen.

Teksti: Niina Leskinen
Kuva: Mikko Punkkinen
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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

Valtapinnoite Oy
020 712 0420
tarjous@valtapinnoite.fi
www.valtapinnoite.fi 

Huopa- ja palahuopakattojen uusimiset
Vesikattojen maalaukset ja pinnoitukset
Pihakansien ja sokkeleiden vesieritystyöt
Kattoturvatuotteiden asennukset

PITÄVÄN PINNAN PUOLESTA JO YLI 30 VUODEN KOKEMUKSELLA!

Lahti kiirehtii MAL-sopi-
musneuvotteluja, esittää 
Lähiöohjelmaan Mukkulan 
lisäksi Rakokivi-Nastonhar-
jua ja vahvistaa konserniyh-
tiöiden rahoitusta.

 Kaupunginhallitus sai 
tilannekatsauksen Lahti 
Energia Oy:stä. Jatkossa 
kaupunginhallitus ja kon-
serni- ja tilajaosto saavat 
kuukausittain talousraportin 
energiayhtiöstä. Samalla 
kaupunginhallitus päätti, 
ettei alkuvuodesta esillä ol-
lutta yhtiön vähemmistö-
osuuden myyntiselvitystä 
jatketa. Kaupunginhallituk-
selle selvitetään myös omis-
tajapoliittisia vaihtoehtoja 
energiayhtiön omistaja-arvon 
ylläpitämiseksi ja kasvatta-
miseksi.

Kaupunginhallitus päätti 
kaikki muut asiat esityslistan 
mukaisesti.

Konserniyhtiöiden 
toimintaan rahoitusta

Kaupunginhallitus myönsi 
kaupunginjohtajalle luvan 
nostaa KOKO Lahti Oy:n 
luottolimiittiä kahdella mil-
joonalla ja Lahti Energia 
Oy:n luottolimiittiä 20 milj. 
eurolla.

Lahdessa on toiminut 
luottoriskien arviointiryh-
mä vuodesta 2016. Ryhmän 
tehtävänä on arvioida miten 
merkittäviä taloudellisia ris-
kejä konserniyhtiöille annet-
tuihin luottoihin ja takauksiin 

sisältyy ja ryhmä määrittää 
hyväksyttävän luotto- ja ta-
kausriskien tasot.

Lainan ja takausten antoon 
liittyvä luottoriski on osa 
rahoituksen riskienhallintaa.

Koronaepidemia 
keskeyttänyt 
tapahtumatoiminnan

Koronaepidemian aiheutta-
mat rajoitukset ovat iskeneet 
Lahti-konsernin yhtiöistä 
pahimmin tapahtumayhtiö 
KOKO Lahti Oy:n. Tapah-
tumayhtiön liikevaihto tulee 
laskemaan viime vuodesta tä-
män hetkisen arvion mukaan 
vähintään 2,6 milj. euroa.

KOKO Lahti Oy on käyn-
nistänyt liiketoiminnan so-
peuttamisen toimenpiteet jo 
maaliskuussa. Rajoitusten 
aiheuttamia kaikkia vaiku-
tuksia ei ole kuitenkaan pys-
tytty torjumaan. Henkilöstöä 
on lomautettu mutta yhtiö 
maksaa esimerkiksi tapah-
tumatiloista täyttä vuokraa.

Luottoriskien arviointiryh-
män mukaan tapahtumayhti-
ön 2 milj. euron luottolimiitin 
nostoon ei olisi normaaliti-
lanteessa tarvetta.

Energiayhtiön 
maksuvalmiutta 
vahvistetaan

Lahti Energia Oy:llä on vah-
va investointikausi ja yhtiö 
on käyttänyt siihen vierasta 
pääomaa. Suuret rahoitus-

kulut aiheuttavat tilapäi-
sen kapeikon energiayhtiön 
maksuvalmiudessa ja on 
tarkoituksenmukaista varau-
tua tähän joko ulkopuolisella 
rahoituksella tai yhtiön luot-
tolimiittiä nostamalla.

Yhtiön hallitus on lin-
jannut, että tulevaisuuden 
rahoitusratkaisuja selvitetään 
yhdessä omistajan kanssa ja 
osana tätä työtä energiayh-
tiön nykyistä 50 milj. euron 
luottolimiittiä nostetaan 20 
milj. eurolla.

Luottoriskien arviointi-
ryhmän mukaan nykyisessä 
rahoitustilanteessa näyttää 
siltä, että kaupungin luottoli-
miitin nostaminen on yhtiön 
kannalta edullisempaa kuin 
täysin ulkopuolisen rahan 
hankkiminen.

MAL-sopimus edistäisi 
kaupungin tavoitteita

Lahden kaupunki toivoo 
MAL-sopimusneuvottelujen 
ripeää etenemistä niin, että 
sopimukset saataisiin jo al-
kusyksystä 2020.

MAL-sopimusten tavoit-
teena on lisätä kaupunkiseu-
tujen kilpailukykyä vahvis-
tamalla kuntien keskinäistä 
sekä seudun ja valtion välistä 
yhteistyötä maankäytön, asu-
misen ja liikenteen ongel-
mien ratkaisemisessa.

Lahden kaupunki toteaa 
lausunnossaan, että MAL-so-
pimus noudattaa kaupun-
gin strategian tavoitteita 

laaja-alaisesti ja vahvistaa 
erityisesti elinvoimaa ja uu-
distumista. Lahden näkö-
kulmasta sopimuksessa on 
otettu esiin kaupungin kes-
keisiä kehittämishankkeita, 
esimerkiksi asemanseutuun 
panostaminen ja kestävän 
liikkumisen edistäminen. 
Sopimuksessa on myös useita 
seudullisia yhteistyötä edistä-
viä toimenpiteitä, mm. kau-
punkiseudun rakennemallin 
ja seudullisen asuntostrate-
gian laatiminen.

Lähiöohjelmaan Mukkulan 
lisäksi Rakokivi-Nastonharju

Kaupunginhallitus päätti 
2.3.2020, että Lahti hakee 
mukaan ympäristöministeri-
ön ”Lähiöohjelma 2020-2022 
– Hyvinvoivat, vetovoimaiset 
lähiöt” -ohjelmaan. Kohdea-
lueeksi valittiin Mukkulan 
kaupunginosa.

Lähiöohjelman aikatau-
lun ja rahoituksen tarken-
nuttua ohjelmaan voidaan 
esittää Lahdesta myös Ra-
kokivi-Nastonharju. Alueella 
on hyvin työllistynyt mutta 
nopeasti ikääntyvä asukas-
rakenne. Rakokivi-Naston-
harjun kehittäminen palvelee 
alueen asukkaiden lisäksi 
laajemmin ympäröiviä aluei-
ta vahvistaen myös niiden 
elinvoimaa.

Lähiöohjelman kokonai-
suudesta odotetaan päätöstä 
kesäkuun aikana.

Lahden kaupunginhallitus 
4.5.2020

Haemme ilmoitusmyyjää
(omalla toiminimellä)

Jos haluat ansaita/lisätuloja, ota yhteyttä.

myyntipäällikkö Niina Leskinen
puh. 041 5499 878
niina.a.leskinen@gmail.com
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Lahden Seudun Uutiset N:o 5/2020

Viikko 10

• Huollot • Korjaukset
• Ilmastointilaitehuollot
• Pakokaasumittaukset 
   – OBD + Diesel-savu
• Ohjainkulmien mittaukset 
   – 4-pyöräsuuntaus
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LT-AUTOKORJAAMO KY
Kärrytie 17, Orimattila, puh. (03) 777 4498, 044 700 4498

ltautokorjaamo@gmail.comwww.ltautokorjaamo.fi 

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

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

AAkvario-
harrastajalle!

Akvario-
harrastajalle!

Hiustenleikkaus
13 - 17 €

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.

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

www.lahdenseudunuutiset.fi

Lahden Seudun Uutiset N:o 6-7/2020
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• Ilmastointilaitehuollot

• Pakokaasumittaukset 

   – OBD + Diesel-savu

• Ohjainkulmien mittaukset 

   – 4-pyöräsuuntaus

• Ajovalojen myllytykset

• H
•

•

•
 

•

LT-AUTOKORJAAMO KY

Kärrytie 17, Orimattila, puh. (03) 777 4498, 044 700 4498

ltautokorjaamo@gmail.com

www.ltautokorjaamo.fi 

Faunatar Lahti
Launeen Prisma 2. krs

Puh. 040-1630 630

Ark. 10-20, la 10-18

www.faunatar.

RRakkaudesta

eläimiin!RRakkaudesta

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!

Lahden Seudun Uutiset N:o 8/2020
Viikko 16
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LT-AUTOKORJAAMO KYKärrytie 17, Orimattila, puh. (03) 777 4498, 044 700 4498ltautokorjaamo@gmail.com

www.ltautokorjaamo.fi 

Faunatar LahtiLauneen Prisma 2. krsPuh. 040-1630 630Ark. 10-20, la 10-18www.faunatar.

AAkvario-
harrastajalle!

Akvario-
harrastajalle!

• Katon- ja piipunkorjaustyöt• Piipun hatut ja pellitykset• Rännit ja kattoturvatuotteet• Mm. kerrostalojen painovoimaisen       ilmanvaihdon parannukset
Sadehatut asennettunaPäijät-Hämeessä jalähiympäristössäTARJOUSHINTAAN alkaen

Miika Niemikorpi044 750 9441
miika@piippumestari.fiKivisojantie 18, 16600 Järveläwww.piippumestari.fi

129€
Ovh. 180-250€
KYSY LISÄÄ

Kaikkien kotisi katollatehtävien töiden mestari

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

Koronasta huolimatta ulkona tehtävät työt voidaan tehdä!

Lääkäriasema
ALFA

Kansankatu 7,15870 Hollolawww.laakariasemaalfa.fi

Varaa aika 040 751 3774

Laaja labrapakettiB12-vitamiini/eturauhassyöpäkoe, kolesteroolit 
( KOL, HDL, LDL, Trigly ), sokeri, munuaiskoe, 
maksakoe, kilpirauhaskoe, kalium, natrium, pieni 

verenkuva ( Hb, Hkr, Eryt, MCV, MCH, MCHC ), 
valkosolut ja verihiutaleet. Yhteensä 18 eri koetta. Lääkäri arvioi koetulokset.

Hinta 95€ 

Tule
kokeisiin!kokk

Tarjoamme kiinteistönhuolto palveluita Lahden 
talousalueella. Lisäksi suoritamme sammaleenpoistoa ja 
kantojyrsintää. Volttihuolto toimii myös konevuokraamona. 

VOLTTIHUOLTO OyMika 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.

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

Simolanmutka 1 (ABC Renkomäki) 15680 LahtiAvoinna arkisin 9-18 ja lauantaisin 10-17

Meiltä lääkkeet myös kätevästi kotiin kuljetettuina!Tilaukset puhelimitse p. 03-734 1188
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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.

MYYDÄÄN POLTTOPUUTA
Sekaklapi 45 euroa/irtokuutio + rahti

Koivuklapi 50 euroa/irtokuutio + rahti
4-6 kuution kuormissa

p. 040 520 0782 / Klapitalo Jokinen

0400 963 551   040 152 6835
kouvolan.kiinteistomaalaus@co.inet.fi

Kouvolan Kiinteistömaalaus Oy

Maalaus- ja tasoitetyöt
-pitkällä kokemuksella.

     

        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 

Lasse Koskinen

OIKEUSASIAMIES. Edus-
kunnan oikeusasiamies on 
antanut Lahden kaupungille 
moitteet lainvastaisista lai-
minlyönneistä ja kanteluun 
annetusta puutteellisesta vas-
tauksesta. Tilanne alkoi siitä, 
kun Martti Ruuskanen lähetti 
22. elokuuta 2018 Lahden 
kaupunginhallitukselle kun-
talaiskantelun omistajaoh-
jauksesta. Siinä hän kiinnitti 
huomiota Lahden kaupungin 
omistaman kiinteistöyhtiön 
Spatium Toimitilat Oy:n 
hallituksen toimintaan. 

Ruuskanen ihmetteli, mik-
si Spatium hakee toimitila-
vuokrauksen päällikköä, kun 
jokin aika sitä ennen tätä, 
toimitusjohtajalle maksettiin 
30 000 euroa tulospalkkiota 
yhden toimitilan vuokrauk-
sesta. Lisäksi Ruuskanen 
ihmetteli, miksi työpaik-
kahaastattelussa käytettiin 
erikseen palkattua konsulttia. 
Ruuskasen mukaan suurim-
missakin yhtiössä haastatte-
lut hoidetaan itse. 

Ruuskanen ei saanut
Lahden kaupunginhallituk-
selta minkäänlaista vastausta 
kanteluunsa, joten hän lähetti 
27. marraskuuta 2018 kau-
punginhallitukselle kirjeen, 
jossa totesi ettei ole vastausta 
saanut. Ruuskanen viittasi 
kiirehtimiskirjeessään edus-
kunnan oikeusasiamiehen 
aiempaan ratkaisuun, jossa 
kaupunginhallitusta kehotet-
tiin vastaamaan kantelijalle 
kolmen kuukauden kuluessa. 

Eduskunnan oikeusasia-
mies pyysi 8. huhtikuuta 
2019 Lahden kaupungin-
hallitukselta selvitystä sii-
hen, miksi Ruuskaselle ei 

annettu vastausta Spatiumia 
ja sen omistajaohjausta kos-
kevaan kanteluun. Kaupun-
ginjohtaja Pekka Timonen 
vastasi oikeusasiamiehelle, 
että konsernipalvelujohtaja 
Mika Mäkinen oli antanut 
vastauksen 29. maaliskuuta 
2019. Vastaus annettiin siis 
runsaat seitsemän kuukautta 
sen jälkeen kun Ruuskanen 
oli lähettänyt kantelunsa. 

Kaupunginjohtaja Timo-
sen vastauksessa eduskunnan 
oikeusasiamiehelle ei ollut 
kuitenkaan liitteenä Ruus-
kaselle annettua vastausta, 
joten oikeusasiamies joutui 
pyytämään sitä erikseen. 
Ruuskaselle ja eduskunnan 
oikeusasiamiehelle lähetetys-
sä selvityksessä Lahden kau-
punki toteaa, että Ruuskasen 
epäilyt Spatium-yhtiön halli-
tuksen kyvystä hoitaa yhtiön 
asioita, ovat aiheettomia. 

Lisäksi vastauksessa to-
detaan, että Spatiumin toi-
mitusjohtajalle maksettu tu-
lospalkkio ja lisätyövoiman 
palkkausasia ovat yhtiön 
sisäisiä asioita, jotka eivät 
kuulu yhtiön ulkopuolisille 
tahoille. Spatium Toimitilat 
Oy on Lahden kaupungin 
kokonaan yksin omistama 
yhtiö. 

Vastauksessa todetaan
vielä, että Spatium-yhtiön 
hallitus ja yhtiön toimitus-
johtaja nauttivat omistajan, 
eli Lahden kaupungin, luot-
tamusta. Mikäli luottamus 
jostakin syystä horjuu, niin 
silloin toimenpiteistä päättää 
kaupunginhallituksen alainen 
konserni- ja tilajaosto. 

Eduskunnan oikeusasia-
mies näkee vastausten an-
tamisessa lain vastaisuutta. 

Oikeusasiamies viittaa Suo-
messa voimassa olevaan 
hallintolakiin, jonka mukaan 
viranomaisen on vastattava 
kysymyksiin ja tiedustelui-
hin. Lisäksi vastauksilta edel-
lytetään riittävää selkeyttä 
ja ymmärrettävyyttä. Oike-
usasiamies vielä ihmettelee, 
ettei Lahden kaupunginjoh-
tajan antamasta vastauksesta 
oikeusasiamiehelle ilmene 
vieläkään, onko Ruuska-
sen kanteluun 22.9.2018 
ja kiirehtimiskirjeeseen 
27.11.2018 vastattu. 

Eduskunnan oikeusasia-
mies toteaa päätöksessään, 
että Lahden kaupunginhal-
lituksen menettely ei täytä 
hyvän hallinnon perusteisiin 
kuuluvaa viranomaisen vel-
vollisuutta vastata riittävän 
yksilöityihin kysymyksiin 
ja tiedusteluihin. Oikeus-
asiamiehen mielestä Lahden 
kaupungin menettely ja lai-
minlyönti ovat lainvastaisia. 

Eduskunnan oikeusasia-
mies huomauttaa vielä Lah-
den kaupunginhallitukselle 
siitä, että kaupunginhallitus 
ei antanut oikeusasiamie-
helle selvitystä siitä, miksi 
kaupunginhallitus on poiken-
nut oikeusohjeista. Lisäksi 
oikeusasiamies ei saanut 
myöskään selvitystä, miksi 
Lahden kaupunginhallitus 
on laiminlyönyt ajoissa vas-
taamisen Martti Ruuskasen 
jättämään kanteluun. 

Lisäksi eduskunnan oi-
keusasiamies muistuttaa, 
että kaupunginjohtajan oi-
keusasiamiehelle lähettämä 
vastaus oli puutteellinen, 
koska sen liitteenä ei ollut 
29. maaliskuuta 2019 Lah-
den konsernipalvelujohtajan 

Ruuskaselle osoittamaa vas-
tausta. Eduskunnan oikeus-
asiamies pitää saamaansa 
Lahden kaupungin vastausta 
puutteellisena ja selvitysvel-
vollisuuden laiminlyöntinä. 
Näitä hän pitää lainvastaisena 
menettelynä. 

Eduskunnan oikeusasia-
mies antoi päätöksensä myös 
Lahden kaupungin omistaja-
ohjauksesta Spatium Toimi-
tilat Oy:n osalta. Oikeusasia-
mies toteaa, että Ruuskaselle 
annetussa vastauksessa ei 
selvitetty lainkaan kaupungin 
omistajaohjauksen keino-
ja, joilla omistaja pyrkii ja 
toteuttaa kaupunkikonser-
nin etua. Oikeusasiamiehen 
käsityksen mukaan Lahden 
kaupunginhallituksen kante-
lun johdosta antama vastaus 
on yleisluontoisuutensa joh-
dosta puutteellinen. 

Loppulausunnossaan 
eduskunnan oikeusasiamies 
toteaa Lahden kaupungin-
hallituksen Martti Ruuska-
sen tiedusteluun vastaami-
sen laiminlyönnin olleen 
lainvastaista. Samoin oi-
keusasiamies toteaa Lah-
den kaupunginhallitukselta 
saamansa vastauksen olleen 
puutteellinen ja siten myös 
lain vastainen. Eduskunnan 
oikeusasiamies antoi nämä 
tiedoksi Lahden kaupungin-
hallitukselle. 

Martti Ruuskasen kantelua 
ja siihen vastaamisen laimin-
lyöntejä käsitteli Suomen 
eduskunnan viranomaisval-
vontaa hoitava apulaisoike-
usasiamies Maija Sakslin. 
Valmistelusta vastaavana 
esittelijäneuvoksena toimi 
Ulla-Maija Lindström.

Eduskunnan oikeusasiamies antoi Lahden kaupunginhallitukselle huomautuksen lain vastaisesta toiminnasta.

Lahden kaupunginhallitukselle 
huomautus lain vastaisuudesta
Kantelijan ja oikeusasiamiehen saamat vastaukset laiminlyöntejä

Lauantaina 25.4. Jokimaan 
teollisuusalueella oli enem-
män autoja liikkeellä kuin 
normaalisti. Fazer Leipomot 
päätti tuoda Drive-in -myyn-
tipäivän myös Lahteen. 

Fazer toteutti Drive-in 
-myyntipisteen vähentääk-
seen ruokahävikkiä. Koro-
napandemia on seisauttanut 
lähes kokonaan hotelli- ja 

ravintola-alan, joten suuri 
määrä leipomopakastetuot-
teita oli menossa hukkaan. 
Fazer Leipomot avasi en-
sin Vantaan Fazerilaan tila-
päisen myyntipisteen, josta 
kuluttajat ostivat tuotteita 
pakasteena kotiin. Sen suosio 
oli valtava ja tästä johtuen 
myyntipäivä suunniteltiin 
myös Lahteen.

Sadat autot jonottivat 
sovussa pakastetuotteita 
enimmillään jopa muutamia 
tunteja. Asiakkaan ei tarvin-
nut nousta autosta tilausta 
tehdessään ja hygieniasyistä 
maksun suoritus onnistui 
vain kortilla.

Tarjolla oli mm. Lahti Spe-
cial -kassi, joka sisälsi niin 
suolaista kuin makeaakin . 

Myös Vuohelan gluteenit-
tomia tuotteita oli tarjolla 
ämpäreittäin. 

Lahdessa Drive-in -päivä 
on tällä erää ohi, mutta uusi 
myyntipäivä on mahdollinen, 
mikäli tuotteita jää Fazerilla 
jatkossakin yli.

Teksti: Niina Leskinen

Fazerin Drive-in sai väen liikkeelle Lahdessa
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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

Sirkkaliisa Brandelin 
sitruunainen kiisseli

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!

Sirkkaliisa laittoi reseptin jo muutama viikko sitten ja ajattelin, että nyt olisi hyvä aika se julkaista. Äitienpäivähän on sun-
nuntaina ja silloin kakkua on tarjolla monessakin kodissa, mutta mitäs jos ruoan päätteeksi ennen kakkukahveja, olisi tarjolla 
raikas sitruskiisseli. Tämä onkin hieman erilainen kiisseli, koska suurusteena on kanamunaa sekä perunajauhoja. Kiitokset 
Sirkkaliisalle ohjeesta ja oikein hyvää äitienpäivää teille kaikille. Tässä teille Sirkkaliisan herkkujälkiruoka.

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

URAKOINTI
JUHA TÄHKÄNEN OY

LOUHINTATYÖT
- talojen pohjat ja viemärityöt
- yksityisteiden ja kivien louhinta

0400 938 151 • www.juhaurakoi.com

Pelti- ja tiilikattojen
pesut ja maalaukset

RAKENNUSAPU
MARTTINEN

www.rakennusapumarttinen.fi
Puh. 0400-948 260

Ostetaan käteisellä heti
VAATIMATON OMAKOTITALO
tai mummonmökki
Tarjoa rohkeasti p. 0449755741
sp. tuominenkari56@gmail.com

JMTS-PALVELU
Kattojen pesut & maalaukset

muut huoltotyöt
p. 044 97 47 646

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

1-2 päivä 
Valpurina juhlitaan ihanassa 
säässä. Kuu on Leijonassa. 
Hedelmäkasvien kylvö ja 
hoito. Kukkien mullanvaih-
to on hyvä myös nyt tehdä. 
Kylvöt ja istutukset onnistuu 

hyvin. Hedelmäpuiden vart-
taminen onnistuu nyt. Hyvä 
hiusten leikkuupäivä, jos 
haluaa, että hiukset ei kasva 
nopeasti, kun on alakuu ja nyt 
kun vielä kuu on Leijonassa. 
Alakuulla ja leijonassa leika-
tut hiukset tuuhentuu hyvin ja 
terveytyvät nopeasti. (Huom: 
yläkuulla leikatut hiukset 
kasvaa nopeasti). Välttäkää 
rasituksia ja stressiä.

3-4 päivä
Kuu on neitsyessä: Juurikas-
vien kylvö ja hoito.  Kukkien 
kylvö ja istutus. Jos löytyy jo 
villiyrttejä tai kasvatettuja - 
hyvä kerätä aamulla.

5-6 päivä
Kuu on Vaa´assa: Kukkakas-
vien kylvö ja hoito. Mullan 
vaihto kukkiin. Lääkeyrttien 
parhaat keruut aamupäivällä.

7-8 päivä 
Kuu on Skorpionissa: Leh-
tikasvien kylvö ja hoito. 
Perunan ja sipulin istustus.

9-10 päivä
Kuu on Jousimiehessä: He-
delmäkasvien kylvö ja hoito. 
Marjapensaiden ja hedelmä-
puiden leikkaus. Perunan, 
sipulin ja juurikkaan kylvö.

11-12 päivä
Kuu on Kauriissa: Juurikas-
vien kylvö. Perunan kylvö. 

Rikkakasvien perkuu ja kit-
keminen, rikkakasveja voi 
kitkeä koko alakuun ajan.

13-15 päivä
Kuu on Vesimiehessä: Kuk-
kien mullanvaihto, pistok-
kaiden otto. Perunan kylvö, 
sipulin kylvö, juurikkaan 
kylvö iltapäivällä.

16-17 päivä 
Kuu on Kaloissa: Ja on myös 
vesipäivät. Ruukkukukkien 
kastelu, niin ei kuiva nopeas-
ti, kun vesipäivänä kastelee. 
Samoin pyykin pesu onnistuu 
hyvin, lika lähtee hyvin irti. 
Ja jos kaivoa etsit, vesisuonet 
löytyy parhaiten vesipäivinä.

18-20 päivä
Kuu on Oinaassa: Viimeiset 
päivät kaikelle hävittämi-
selle (rikkaruohot, vesakot, 
tuholaiset, homeet....) kodin 
siivoamispäivä.

21-22 päivä
Kuu on Härässä: Juurikas-
vien kylvö. Juurikasvien 
keruu lääkeaineeksi keväällä 
ja syksyllä ja vasta illalla.  

23-25 päivä
Kuu on Kaksosissa: Kuk-
kakasvien kylvö ja hoito. 
Kaikki kylvö ja istutus, paitsi 
juurikasvit. Pensaiden ja 
puiden tuuhennusleikkaus: 
oksat haarovat hyvin uutta. 

Yrttien maanpäälliset osat 
kuivattavaksi, keruu aamulla.

26-27 päivä
Kuu on Ravussa: Lehtikerp-
pujen teko eläimille, leh-
det ovat parhaita aamulla. 
Kukkien ja muiden kylvöä 
ja istutusta, mutta ei juurik-
kaat. Yrttien maanpäälliset 
osat kuivattavaksi ja keruu 
aamulla.

28-29 päivä
Kuu on Leijonassa. Hedel-
mäkasvien kylvö ja hoito. 
Hiustenleikkuu päivät (katso 
1-2.5). Kylvö kaikki muu 
paitsi juurikasvit.

30-31 päivä
Kuu on Neitsyessä. Juu-
rikasvien kylvö ja hoito.  
Hiustenleikkuupäivä (katso 
1-2.5). Kaikkia muuta voi 
kylvää, paitsi juurikasveja. 
Yrttien keruu (maanpäälliset 
osat) aamulla.

Kuun ihanista tiedoista ja 
maagisesta olemuksesta in-
nostuneet, tulkaa kuuryh-
mään ”Kuunkasvattamat”. 
Löytyy facebookista ja ryh-
mä on ilmainen.

Nautitaan ihanasta 
Toukokuusta!
Terveisin: Valkoinen Noita

Toukokuu
Mitä kaikkea Kuu meille kertookaan!

Sitruunainen kiisseli
½ L vettä (kylmää)
1½ dl sokeria
1 sitruunaan kuori 
1 kananmuna
3 rkl perunajauhoja
1 sitruunanmehu

Vatkaa kanamunan rakenne 
rikki kattilassa, lisää katti-
laan kaikki muut aineet paitsi 
sitruunanmehu. Kuumenna 
kiisseli kokoajan sekoittaen, 
kiehauta niin että kiisse-
li paksunee ja kuplahtelee 
muutaman kerran. Älä keitä, 
keittäminen rihmoittaa kana-
munan ja se ei ole kiva ma-
kuista suussa. Lisää sitruu-
nanmehu. Ripottele kiisselin 
päälle hieman sokeria, se 
estää kuorettumista. Tarjoile 
vaikka kermavaahdon kera.

Lahtelaisten keilailuseurojen 
välinen sarjamylly jouduttiin 
keskeyttämään maaliskuussa 
koronaepidemian takia. Sar-
jamyllyä ehdittiin kilpailla 
viisi kierrosta kuudesta. Sar-
jamyllyssä oli erikseen mes-
taruussarja ja 1. divisioona.

Viiden kierroksen jälkeen 
mestaruussarjan kärjessä 

oli Valtti B.E.T. 1, toisena 
Bay 1 ja kolmantena LK 1. 
Divisioonassa kärkipaikkaa 
piti Kaato 1, toisena KV ja 
kolmantena Kaato 2.

Nämä tulokset jäivät voi-
maan kauden 2019-2020 
sarjamyllyn osalta.

 Teksti: Niina Leskinen

Paikallissarja Sarjamylly 
keskeytettiin, 
voitto Valtti B.E.T.:ille

Keilailu-uutinen

SekalaisiaSekalaisia
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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

Päijät-Hämeen 
Lokapalvelu Ky
puh. 0400 352 762

LAATUKONEET EDULLISESTI
MYYNTI - HUOLTO - KORJAUS - KAIKKI MERKIT

TORIN OMPELUKONE   
 p. 0400 769 632   

Ompelukoneita

Ilmalämpöpumppujen huoltoa

169

VARAA OMA 
MYYTIPAIKKASI

Ahtialantie 37, 15170 Lahti

www.lanttila.fi

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
KKKKKKKKKouKouKouKou ttttttrut ttttuot OOOOOe Oy

555555 11411411411441144777777777777777700000000000000000400400400400400440040000 494949494494998 18 18 18 18 18 18 18 8484,8484,8844,84,8 ,,,, 04040404040000 0 80 80 80 80 8 800 86565656565665

Päättäminen on helppoa sil-
loin, kun vaihtoehtoja on 
vähän, ja oikean ratkaisun 
valitsemiselle löytyy selkeät 
perusteet. Koronakriisissä 
näin ei ole ollut, päättäminen 
on ollut epäjohdonmukaista 
ja päättämisen vaikeudet 
jatkuvat.

Maailman terveysjärjes-
tön WHO on virallisesti 
paras asiantuntijaorganisaa-
tio maailmassa. WHO:ssa 
ilmeisesti luetaan Lahden 
Seudun Uutisia, koska WHO 
julisti COVID-19 viruksen 
leviämisen pandemiaksi kak-
si viikkoa sen jälkeen, kun 
pandemiasta kirjoitin tässä 
lehdessä.

Silloin vertasin koronaa 
keskiaikaiseen ruttoon, joka 
levisi Eurooppaan Italian 
satamista. Nykyaikana sata-
mien tilalla ovat lentokentät, 
mutta sitä ei Suomessa ym-
märretty. 

Mikä tieto on puuttunut?

Kun Kiinan tiedot uudesta vi-
ruksesta saavuttivat Suomen, 
koronasta annettiin täällä 
kuva lievänä infektiona. 
Aasialaiset kasvosuojissaan 
hymyilyttivät meitä: Ai jaa, 
noin ne luulee pärjäävänsä.

Puuttui tieto koronan vaa-
rallisuuden suurista eroista 
eri väestöryhmissä. Tai se 
tieto ei mennyt Suomessa 
perille oikeisiin päihin.

Jos tiedetään, että tauti on 
vaaraton lapsille ja nuorille, 
heidän elämänsä voi tieten-
kin jatkua entiseen malliin.

Jos tiedetään, että tauti on 
hengenvaarallinen vanhuk-
sille ja muutamille potilas-
ryhmille, estetään heitä saa-
masta tartunta. Toisenlaiset 
päätökset perustuvat vain 
arvailuun. 

Miten pöpö tarttuu?

Ihmisen iho on panssari, joka 

Oikeat päätökset 
edellyttävät oikeaa tietoa

kestää ongelmitta kuivuutta, 
vettä, hinkaamista. Terveen 
ihon läpi eivät mene pöpöt, 
ei virukset, bakteerit eikä sie-
net. Kourallinen lavantaudin 
aiheuttajia ei tunnu missään. 

Vaurioitunut iho päästää 
läpi esimerkiksi sieniä, ja 
syntyy kiusallinen sienituleh-
dus. Tavallinen käsien ihon 
vahingoittaja on liiallinen 
pesu, varsinkin liuottimilla. 

Ruoansulatuskanava, joka 
alkaa suusta, on herkempi 
taudinaiheuttajille. 

Herkin, ja pöpöille paras 
reitti ihmiseen on hengityse-
limistö. Jos tartuttamista to-
sissaan halutaan estää, pitää 
hengitystiet suojata ensisijai-
sesti. Vaikka lattioita luutut-
taisiin 10 kertaa päivässä, se 
ei estä sisään hengittämällä 
saatavia tartuntoja. 

Hengityksen suojaaminen

Viruksilla ei ole jalkoja eikä 
siipiä. Ne leijailevat ilmavir-
ran mukana. Tämä tieto oli 
itsestään selvää ja olemassa 

jo ennen kuin koronasta oli 
kuultukaan. Siksi kirjoitin 
Lahden Seudun Uutisissa, 
että ainoa varma konsti vält-
tää virus, on lakata hengit-
tämästä. Se oli huumoria, 
mutta lauseeni ydin oli viesti 
siitä, että viruksen välttämi-
nen normaaleissa olosuhteis-
sa on yhtä mahdotonta kuin 
lakata hengittämästä..   

Siis on varminta pysyä 
poissa ilmatilasta, jossa vi-
ruksia virtailee. Sellaiset oh-
jeet, että rajoitetaan samaan 
ilmatilaan tulevien ihmisten 
määrä 500 tai 20 henkeen, 
olivat naurettavaa soopaa. 
Ohjeistukselta katoaa arvo-
valta, kun jokainen järkevä 
ihminen tajuaa, että tarkat 
lukumäärät ovat hölynpö-
lyä. Ne osoittavat vain, että 
ohjeiden antaja ei ymmärrä 
tilanteen todellista olemusta. 

Hengityssuojaimet

Kasvonaamarit, maskit, rätit 
ja muut suun ja nenän pei-
teviritelmät ovat sekasotku, 

josta voisi kirjoittaa paro-
dian, jos tämä näytelmä ei 
olisi sellaisena jo valmis! 
Hauskinta ja ikävintä on suo-
situsten ristiriitaisuus. 

On esitetty pitkiä luetteloi-
ta todellisuudesta poimittuja 
ohjeita, joille saa nauraa. 
Henkilökunnan täytyy käyt-
tää hengityssuojaimia, joita 
ei ole. Hengityssuojainten 
on ehdottomasti täytettävä 
laatuvaatimukset, joita ei 
ole. Muuten on ehdottomasti 
käytettävä laatuvapaita suo-
jaimia, tai sitten ei. 

Jätetään viralliset asiatto-
muudet ja palataan asiaan. 
Hengityssuojainten valinnas-
sa pitää olla selvillä, suoja-
taanko hengittäjä vai toinen 
henkilö, jonka kanssa hän on 
tekemisissä. Pankkiryöstäjän 
naamioituminen on ihan eri 
asia. 

Jyrki Joensuu
Yleislääketieteen ja 
psykiatrian erikoislääkäri

Kuvassa Jyrki Joensuulla on suojanaamari, jonka suodattimen läpi hän ei saa sisäänsä 
pölyjä, ei viruksia eikä vaarallisia liuottimia. Entä toisinpäin? Jyrkin hönkimät valkosipulin 
huurut ja virukset pääsevät naamarin uloshengitysaukoista ulos. Niiltä välttyäkseen pitää 
pysyä poissa Jyrkin läheltä. 
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A.O.Vuorinen Oy
Kauppahalli p. 03-782 2414

- Vetikon tilan laidunlihaa
- Kylmäsavuporoa, nautaa ja hevosta
- Wotkin´s valmisruokia ja makkaroita

TOUKOKUUN HERKKUJA!

Poron
lapa-
käristys
Lumiporo
Suomi

9,50
/kg

Possun 
kylkiluut
spare ribs
Suomi

18,90
/kg

Possun 
babyribs
myös maustettuna
Suomi

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

Viljapossun 

makurasvalla
tuoresuolattu
Suomi

34,90
/kg

3,50
/kg

Suola-
sienet
haaparouskua
Suomi

20,90
/kg

Takuumurea
entrecote
myös pihveinä
tuore 
Suomi

Maalais-
kananmunat
Isot XL
Suomi

8,90
/kg

6,90
/kg

6,50
/kg

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

Kattojen 
maalaukset / pesut

Vesikourujen 
uusimiset,

kattoturvatuotteet 
asennettuna

Tilaa meiltä ilmainen 
arviointi kohteellesi!

SADEVESI- JA 
SALAOJAREMONTIT

www.0502205.fi

Meiltä saat joustavan rahoituksen edullisella korolla!

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 

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

RANTAKUNTO KATEISSA?! NYT...
HYVINVOINTIA - TERVEYTTÄ - KUNTOA!

KUNTOSALI - RYHMÄLIIKUNTA - FITNESS 6kk 
(k-sali, ryhmäl.+hierontatuoli) KAUPAN PÄÄLLE 
1KK TREENIT + HIERONTA 45 + KEHONK. MITTAUS!         

LISÄKSI (12KK sopimus) KAUPAN PÄÄLLE                
YKSILÖLLINEN KUNTO-OHJELMA                                     

ÄIDILLE - ITSELLE - LAHJAKSI!
FITNESS 1KK KIMPPA (k-sali, ryhmäl.) -50% 
HIERONTA - FYSIOTERAPIA -20% 
& HOITOSARJAT -25% (3+1) 
FOOTBALANCE-pohjalliset -20% 

Tarjoukset voimassa 24.5.2020 asti (aloitus 6/2020) 
Lahjakortit voimassa 4kk. 
Jari 041-5077919 Työfysioterapeutti - Kuntohoitaja - Personal Trainer
Khoa 045-8641641 Urheiluhieroja - Personal Trainer

KUNTOKESKUS LOISTO - AERODIGGARIT.FI 
Keskuskatu 4, Hollola

Kaksi 1 hinnalla!

    ETUSI
149€!
    ETUSI
219€!


