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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

• 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!

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

B-henkilöautokurssi 899€
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 ajotunti simulaattorilla.
Sähköisen oppimateriaalin sekä auton käytön 1 ajokokeessa.

Rahoitusmahdollisuus 74,95€/kk 
12 kk maksuajalla ilman korkoja ja kuluja.

Opetuslupakurssi 299€
sis. (EAS) 4 teoriatuntia verkossa, 
jos ei ole aikaisempaa ajokorttia.

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

DIANAN 
AUTOKOULU
Syystarjous

DIANAN AUTOKOULU
Rauhankatu 7
15110 Lahti

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

Tarjoukset ovat voimassa 1.9.-15.9.2020
Toimistomme on avoinna maanantaisin klo 14-18

Meillä ajat 

kaikki ajotuntisi 

aidolla henkilö-

autolla!

Ajotunnit myös automaattivaihteisella autolla.

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

VARAA OMA 
MYYTIPAIKKASI

Ahtialantie 37, 15170 Lahti

www.lanttila.fiHuomio
äijät / miehet, että

kirpputorillamme on
myös ns. ”äijien” osasto
johon ei tule hameita,

eikä huulipunia
myyntiin....

Varaa oma pöytäsi.

Osoite: Keijutie 31 (Vanha Puuilo)
Navigaattoriin osoite:

Mustamäenkatu 95, 15700 Lahti
info.uusiokeskus@gmail.com

p. 050 408 8760

KEIJUKIRPPIS
on avattu

Paljon odotettu

Tervetuloa!!

Pöytävarauksia otetaan vastaan

paikanpäällä klo 10-15.00Avoinna: ma-pe 10-19, 

la-su 10-15
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Kaipolan tehtaiden 
lopettaminen
Viime viikolla (34) torstaina tuli odotettu ja pelätty 
uutinen koskien Kaipolan paperitehtaan lopettamista.

Tiedottaja lateli uutisissa madonlukuja, kuinka 
kannattamatonta paperituotanto on Suomessa. Syinä 
korkeammat palkat ja kalliimmat lisäkulut kuin esim. 
Ruotsissa ja Saksassa. Näin ne ajat muuttuu. Työttömiä 
tulee kertaheitolla 450 henkilöä plus sivuvaikutukset, 
koska paikkakunnan ostovoima myös vähenee.

Tämä ulkoistaminen on alkanut jo 1970-80 luvulla, 
kun vaateteollisuus siirrettiin halpatuotantomaihin, 
siinä meni Keskun paitatehdas Ilmarisentieltä, jossa 
työskenteli yli sata henkilöä mm. silloinen tyttöystä-
väni. Luhtanen keskustasta, joka työllisti paljon tällä 
alueella asuvia. Lisäksi oli erikoisompelimoja, housu, 
hame ja farkku tuotantoa.

Upolla ja Askolla oli 3700 henkilöä töissä, nyt on 
Upotuotenimi enää jäljellä, ulkoistettiin sekin tehok-
kaasti.

Eläke putkeen tuupattiin ahkeria ihmisiä joiden ai-
noa synti oli ikä 55 vuotta. Ei siihen putkeen kukaan 
halunnut, mutta kun valtiovalta oli näin päättänyt niin 
oli toimittava. Esim. kun Upolla tarjottiin siivoojalle 
eläkeputkea, vastaus oli "en minä mihinkään lähde", 
niin hän heilutti harjaa vielä monta vuotta. Jo silloin 
oli nähtävissä mitä tästä seuraa.

Lopuksi huipennus uutisista. Kasvomaskien valmis-
taja ilmoitti että tuotanto on valmis käynnistymään, 
mutta ei saa neljää ammattitaitoista ompelijaa kun rajat 
ovat kiinni. Että silleen.

Raimo Jokinen

Kyntömiehentie 18, Orimattila
(Peltolan alue)

joka päivä 0440 111 889
verstas avoinna ma, ti, ke 10-17

Reipas palvelu,
tarvittaessa nouto ja palautus.

Takuutyö.

Kellohuolto ja -korjaamo
KELLO-HARA

Lahti kartoittaa kaupunkilais-
ten mielipidettä taloudesta ja 
tulevaisuudesta.

Lahden kaupungin talou-
dessa on paineita löytää ta-
sapainotustoimenpiteitä yh-
teensä 59 miljoonalla eurolla. 
Talouden tasapainoa voidaan 
parantaa vähentämällä meno-
ja ja lisäämällä tuloja. Kun-
nallisveroprosentin korotus 
lisäisi verotulojen määrää. 
Kertaluonteisilla ratkaisuil-
la, esimerkiksi omaisuuden 
myymisellä, olisi mahdollista 
rahoittaa muun muassa kau-
pungin elinvoimaan liittyviä 
investointeja. 

Talouspaineiden taustalla 
on rakenteellinen ongelma 
koko Suomen kuntataloudes-
sa. Kuntien tulojen ja meno-
jen suhde on heikentynyt jo 

pitkään. Koronapandemia 
on kärjistänyt tilannetta enti-
sestään, sillä sen seurauksena 
kuntien tulot ovat nopeasti 
laskeneet.

Lahdessa tavoitteena on 
talousarvio, jossa ratkais-
taan säästötarpeet niin, että 
kaupunki säilyy elinvoimai-
sena ja kilpailukykyisenä. 
Elinvoimaisuutta tukevat in-
novatiivinen yritystoiminta, 
edelläkävijäasema ympäris-
tökaupunkina, monipuolinen 
opiskelutarjonta sekä kiin-
nostava liikunta-, kulttuuri- 
ja tapahtumatarjonta.

Kuntalaiskysely 
kaupungin taloudesta 
ja tulevaisuudesta 

Kuntalaiskyselyllä kartoi-

tetaan näkemyksiä siitä, 
miten kaupungin talouden 
tasapainotustoimenpiteitä 
tulisi kohdentaa. Samalla 
kartoitetaan mielipiteitä siitä, 
mitä kaupungin pitäisi tehdä 
elinvoiman vahvistamiseksi.

Kuntalaiskyselyyn voi vas-
tata Lahden kaupungin verk-
kosivuilla www.lahti.fi  1.9.–
7.9.2020. Verkkokyselyyn 
voi käydä vastaamassa myös 
Palvelutorilla. Vastaava ky-
sely on avoinna intrassa kau-
pungin henkilöstölle. Linkki 
kuntalaiskyselyyn: https://
link.webropolsurveys.com/S/
3DA47559D9ADC580

Lahden kaupungin 
talousarvion käsittely

Talouden tasapainottamisen 

käytännön vaihtoehdot tar-
kentuvat sitä mukaa, kun ta-
lousarvion laatiminen etenee. 
Lautakunnat ja jaostot ovat jo 
käsitelleet vastuualueidensa 
talousarvioita kokouksissaan.

Kaupunginjohtajan talous-
arvioesitys vuodelle 2021 
julkaistaan 6.10. ja kaupun-
ginhallitus käsittelee tulevan 
vuoden taloutta 26.–28.10. 
Syksyn käsittelykierrosten 
jälkeen kaupunginvaltuusto 
vahvistaa kaupungin vuoden 
2021 veroprosentit 9.11. 
ja päättää talousarviosta ja 
taloussuunnitelmasta 23.11.

Perinteisesti Lahden seu-
dun liikenne on järjestänyt 
kansainvälisenä Auton va-
paapäivänä 22. syyskuuta 
alennuskampanjan.

Viime vuonna Auton 
vapaapäivän osuessa sun-
nuntaille linja-auton kyytiin 
pääsi maksutta. Koronatilan-
teen vuoksi linja-autossakin 
suositellaan noudattamaan 
turvavälejä eikä LSL halua 
kannustaa asukkaita kokei-
lemaan bussimatkustamista 
vain yhtenä tiettynä päivänä, 
jolloin riskit vuorojen ruuh-
kautumiselle nousevat.

Tänä vuonna Auton va-
paapäivänä Lahden seudun 
liikenne järjestää aarrejahdin. 

Päivän aikana pysäkeiltä ja 
busseista voi löytää LSL:n 
yllätyskassin. Kassien sisäl-
tö vaihtelee ja niistä löytyy 
muun muassa LSL:n tuottei-
ta. Jakoon laitetaan myös 20 
kappaletta 50 euron arvoisia 
Lahden seudun liikenteen 
lahjakortteja. Aarrejahti kes-
kittyy Lahden alueelle, mutta 
kisaa kannattaa seurata myös 
seutukunnissa, sillä LSL lu-
paa huomioida muutkin kuin 
lahtelaiset matkustajat.

Lahden seudun liikenne 
haluaa aarrejahti-kampanjan 
avulla kannustaa kokeile-
maan linja-autolla matkus-
tamista itselleen parhaiten 
sopivana aikana. Ruuhkaisia 

vuoroja kannattaa koronan 
vuoksi vältellä, mutta lahja-
kortilla voi vaikkapa hankkia 
Waltti-matkakortin ja ladata 
sinne rahaa eli arvoa. Kortille 
ladattu raha ei vanhene eli 
se sopii hyvin satunnaiseen-
kin käyttöön. Bussimatkan 
maksaminen matkakortilla 
on edullisempaa kuin muilla 
maksutavoilla ja lisäksi kaik-
kein hygieenisin maksutapa 
ilman lähikontaktia kuljetta-
jan kanssa.

Mitäpä jos antaisit autolle-
si vapaapäivän ja kokeilisit 
tehdä viikonlopun ostosmat-
kan tai illan kirjastoreissun 
linja-autolla? Tai menisit 
kävellen töihin ja bussilla 

kotiin? Yhdenkin automat-
kan tekemättä jättäminen on 
ilmastoteko ja pienistä ko-
keiluista voi syntyä pysyviä 
käytäntöjä.

Kasseja piilotetaan tiistai-
na 22. syyskuuta klo 7-17 
välisenä aikana. Lahden seu-
dun liikenne vinkkaa kassien 
sijoituspaikoista sosiaalisen 
median kanavissaan Face-
bookissa ja Twitterissä sekä 
kampanjasivulla www.lsl.fi /
aarrejahti.

Auton vapaapäivän aar-
rejahti on osa Lahden Liik-
kujan Viikkoa. Muut ta-
pahtumat Liikkujan viikon 
Facebook-sivulta.

Lahden seudun liikenne järjestää kansain-
välisenä Auton vapaapäivänä aarrejahdin

Lahti avaa kuntalaiskyselyn
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ARABIAN ASTIOITA: 
Valencia, Sointu, Krokus, Faenza, Kirsikka, Gardenia, Kastanja, Ali, Myrna, Signapore, 

Maisema, Kesäkukka, Suomenkukka, Kilta, Maire, Kultakoriste, Raija, Pitsi, Leena, Kimmel, 
Uhtua, Ruija, Kosmos, Pirtti, Otso, Meri, Saara, Kaira, Taika, Anemone, Airisto, Harlekin, 

24H jne.! Maitokannuja, hillo- ja maustepurkkeja, voipyttyjä…! Seinälautasia: Kalevala, 
Tomula, Alariesto, Von Wright, Heljä Liukko-Sundström, Vuosilautasia, Joululautasia, 

Romanttinen puutarha ym.  

IITTALAN LASEJA: 
Kekkerit, Niva, Festivo, Asklak, Kalinka, Pisaranrengas, Jäänsärkijä, Helminauha, Vellamo, 

Tsaikka ( kulta, lila), Kastehelmi, i-lasi, Pioni, Apila, Herttua ym.  

PALJON VANHAA- JA KERÄILYTAVARAA: 
Huonekaluja, Valaisimia, lampunkupuja, valaisinkristalleja, aterimia, avaimia, 

naulakoita, ryijyjä, Riihimäen lasin maljakoita ja laseja, lasipurkkeja, Savitorppa, koulun 
opetustauluja, emaliastioita, patoja, peltikahvipurkkeja, kuparipannuja, mortteleita, 

Lomonosovin eläimiä.  Ja paljon muuta! 

TRIKOO MATONKUTEITA: 
Värit:  Valkoinen, musta, sininen, harmaa. 3 euroa/kg. 

Ompelutarvikkeita:  Nappeja, vetoketjuja, nauhoja, pitsejä, kankaita ym. 

KAIKKI LOPUT KANKAAT 2 EUROA / METRI! 
Puuaskartelutarvikkeita:  Palloja, helmiä, pyöriä, tappeja ym. 

SAVIAHON MYYMÄLÄ HYVINKÄÄLLÄ
Hämeenkatu 37, p. 019-469 324 
Avoinna: ark. 10 – 17, la 10 – 14 

VANHAN TAVARAN KAUPPA 

OSTAMME KUOLINPESIÄ JA MUUTTOIRTAINTA! Valaisimia 

Arabian kahvikuppeja 

Lomonosovin eläimiä 

Arabian seinälautasia

Arabian astioita 

Riihimäen lasia

Lappilainen näkijä, parantaja

jo kolmannessa polvessa

“Myös ihmissuhdekriisit”
2,17€/min+pvm, roy, PL 52, Tre

0700-512411
Katariina

2,59€

 ★ Aito ★ Varma ★ Näkijä ★

2,34/min + pvm

Jenny
0700-51014

Myös luotettavat rakkaustulkinnat
2,59/min+pvm

Selvänäkijä
Stiina Sahari
0700-9-3009

2,95€/min.+pvm. pl50 hki 25

Hollolan sunnuntairastien 
yhteydessä järjestetään 20.9 
Salpausselkä Geopark -suun-
nistus. Tapahtuman järjes-
tävät yhteistyössä Hollolan 
Urheilijat, Hollolan Hirvi, 
Salpausselkä Geopark näky-
väksi -hanke ja Salpausselkä 
Geopark -yksikkö sekä Hol-
lolan kunta. Tapahtuman 
keskuspaikkana on Hollolan 
Hirven piha-alue.

Geopark -suunnistus on 
yleisölle avoin kuntosuun-
nistustapahtuma, johon ei 
ole pääsymaksua. Tarjolla on 
normaalien sunnuntairastien 
tapaan kolme eri mittaista 
reittiä, joista lyhin soveltuu 
hyvin myös aloitteleville 
suunnistajille. Erikoisuutena 
on, että rastit on sijoiteltu 
geologisesti mielenkiintoi-
siin kohteisiin ja alueeseen 
liittyvää geologiaa tuodaan 
tapahtumassa esille myös 
muuten. 

Rasteista moni piilee kii-
peilypaikkanakin tunnetun 
Havukallion rinteillä. Geo-
logisesti alue on kiinnostava, 
koska se kuuluu maankama-

ran kymmeniä kilometrejä 
pitkään, pohjois-eteläsuun-
taiseen ruhjevyöhykkeeseen. 
Havukallion 25 metriä kor-
kea jyrkänne edustaa ruh-
jevyöhykkeen pystysuoraa 
pintaa, jonka noin 12 000 
vuotta sitten alueelta vetäyty-
nyt mannerjäätikkö on hionut 
muotoonsa.

Perinteitä ja pitkän linjan 
kehitystyötä

Hollolan Hirven isännälle 
Ilkka Sipilälle, jonka ideasta 
tapahtuma sai alkunsa, lä-
hialueen suunnistusmaastot 
ja tapahtumat ovat tulleet 
tutuksi vuosien varrella. Hän 
sanoo olevansa elämyssuun-
nistaja, joka etsii ja löytää 
rasteilta joka kerta muutakin 
kuin leimat. Ilkka haluaa 
myös jakaa elämyksiä muille, 
siksi hän on jo useampana 
vuonna isännöinyt kunto-
rasteja perinteikkäällä koti-
tilallaan. Tällä kertaa rastit 
suunnitellaan Salpausselkä 
Geopark -teeman ympärille.

-Olen ollut Salpausselkä 

Geopark -verkoston toimin-
nassa mukana jo muutaman 
vuoden ja odotan suurella 
mielenkiinnolla mahdolli-
sen UNESCOn statuksen 
vaikutuksia alueemme mat-
kailuun, Ilkka Sipilä kertoo. 
-Itselleni on jo löytynyt uusia 
yhteistyöyrityksiä tätä kautta. 
Pitkällä tähtäimellä näen 
Salpausselkä Geopark -yh-
teistyössä suurta potentiaalia, 
hän päättää.

Asikkalan, Heinolan, Hol-
lolan, Lahden, Padasjoen ja 
Sysmän alueesta koostuvaa 
Salpausselkä Geopark -aluet-
ta kehitetään Lahti Regionin 
Salpausselkä Geopark -yk-
sikön johdolla täyttämään 
UNESCO Global Geopark 
-kriteerit. LAB-ammatti-
korkeakoulun ja Geologian 
tutkimuskeskuksen yhtei-
nen Salpausselkä Geopark 
näkyväksi -hanke keskittyy 
aluetta koskevan geologi-
sen ja kulttuurihistoriallisen 
tiedon tarinallistamiseen, 
popularisointiin sekä tiedon 
levittämiseen ja viestintään. 
Hanketta rahoittaa Maaseu-

Hollolan sunnuntairasteilla tutustutaan 
Salpausselkä Geopark -alueen geologiaan

Lahden pääkirjaston musii-
kin genrevinkkaukset jat-
kuvat taas syksyllä nostal-
gisempana kuin koskaan. 
Syksyn ensimmäisessä gen-
revinkkauksessa tiistaina 
15.9. klo 17-18 matkataan 
ajassa taaksepäin vuoteen 
1966, jolloin Suomen muis-
torikkain levy-yhtiö Love 
Records perustettiin. Vuo-
sina 1966-1979 vaikuttanut 
levy-yhtiö muistetaan ennak-
koluulottomista ja kunnian-
himoisista tuotannoista sekä 
maan lahjakkaimmista artis-
teista ja muusikoista. Genre-
vinkkauksessa käydään läpi 
Love Recordsin historiaa 
ja kuunnellaan kappaleita 
yhtiön merkittävimmiltä ar-
tisteilta ja bändeiltä.

Lahden  pääk i r j a s ton 
30-vuotisjuhlavuoden kun-
niaksi pääsemme myös kur-
kistamaan, mitä Suomi kuun-
teli vuonna 1990. Vuoden 
1990 musiikkiin liittyvässä 
vinkkauksessa torstaina 1.10. 
klo 17-18 kuullaan listahit-
tien lisäksi uraansa aloitte-

levien artistien musiikkia, 
muistellaan musiikki-ilmi-
öitä sekä unohdettuja helmiä 
kolmenkymmenen vuoden 
takaa.

Syksyn viimeisessä gen-
revinkkauksessa tiistaina 
24.11. klo 17-18 seura-
taan brittipopin jalanjälkiä 
1990-luvulle. Brittipopin 
kukoistuskausi oli lyhyt mut-
ta sitäkin muistettavampi. 
Melodinen ja konstailematon 
kitararock sulatti brittien 
sydämen, ja brittipopbuu-
mi rantautui myös muualle 
maailmaan. Brittipop ilmiönä 
oli kuitenkin lyhytikäinen ja 
genre imettiin nopeasti kui-
viin. Esimerkeissä kuullaan 
muistetuimpia kappaleita 
mutta myös tuntemattomam-
pia sävellyksiä.

Syksyllä 2020 musiikin 
genrevinkkaukset järjeste-
tään Monitoimitilassa. Paik-
koja on rajoitetusti. Huo-
mioimme turvavälit, jotta 
voit osallistua turvallisesti 
tapahtumaamme. 

Nostalgiaa huokuvia 
teemoja musiikin 
genrevinkkauksessa 

Rautateiden Lahti -näyttely 
kirjastossa syyskuussa
Lahden pääkirjaston aulassa 
avautui syyskuun 1. päivä 
Rautateiden Lahti -näyttely. 
Aulan sermeissä esitellään 
Lahden rautateitä, rautatie-
kulttuuria ja rautatieharras-
tamisen eri muotoja.

Lisäksi vitriineissä on esil-
lä Esko Nikkasen ja Sauli 
Hirvosen rakentamia pie-
noisrautateitä. Nikkanen 
on keskittynyt paikallisiin 
rakennuksiin ja miljöihin, 
Hirvonen ulkolaisiin dioraa-
moihin.

Näyttely kestää syyskuun 
loppuun asti ja se toteutetaan 
yhteistyössä Lahden rautatie-
harrastajat Topparoikka ry:n, 

Lahti-Seura ry:n ja tulipyörä.
fi :n kanssa.

Rautateiden Lahti -näyt-
tely Pääkirjaston aulassa 
1.-30.9.

Näyttelyn julisteet/tekstit: 
Sauli Hirvonen

Työryhmä: Esko Nikka-
nen (pienoisrautatiet), Jonne 
Seppänen (Heinolan rata 
-kooste), Mari Lakka, Tomi 
Hämäläinen ja Eeva Raja-
harju.

Valokuvat: Lahden kau-
punginmuseon kuva-arkisto, 
Lahden kaupunkiympäristö, 
Sauli Hirvonen ja Ilona Rei-
niharju.

Hollolan Hirven laatusertifi oidun savusaunan terassilta voi nauttia myös Salpausselkä 
Geoparkin kauniista maalaismaisemista. Kuva Päivi Tommola.

turahasto.

Kuvausrastin kautta 
sertifi oidun 
savusaunan löylyihin

Geopark -suunnistuksessa 
myös matkan varrella ja maa-
lissa riittää elämyksiä, sillä 
tapahtuman erikoisuuksiin 
kuuluvat kuvaus- ja juo-
marastit sekä maalialueella 
lämpiävä Etelä-Suomen en-
simmäinen laatusertifioitu 
savusauna. Suunnistajien 
kesken arvotaan tapahtuman 
teemaan liittyviä palkintoja. 
Tapahtuma on ilmainen, 
Salpausselkä Geopark näky-
väksi -hanke ja Hollolan kun-
ta kustantavat osallistujien 
kartat. Maastoon pääsee klo 
15-18. Tarkemmat tapahtu-
matiedot ja ajo-ohjeet löydät 
ennen tapahtumaa Hollolan 
Urheilijoiden www -sivuilta.

Hollolan Havukalliolla etsitään rasteja upeiden näköalojen kera. Kuva Päivi Tommola.
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Postin mielestä valtiosih-
teerien työryhmän esitykset 
postin ja lehtien jakelun tur-
vaamiseksi pitäisi toteuttaa 
mahdollisimman nopeasti. 
Postin johtajan Yrjö Esko-
lan mukaan koronakriisi 
kiihdyttää digitalisaatiota ja 
vähentää paperipostin mää-
rää ennakoitua nopeammin.

Ministeriöiden välinen 
työryhmä julkisti tänään 
raporttinsa siitä, miten pos-
tin ja sanomalehtien jakelu 
voidaan turvata Suomessa 
seuraavina vuosina. Työ-
ryhmä esittää kevennyksiä 
jakelupäiviin ja tiedonvä-
litystukea sanomalehtien 
jakelun turvaamiseksi ha-
ja-asutusalueilla.

Postin Postipalvelut -lii-
ketoimintaryhmän johtaja 
Yrjö Eskola kiittää valtiosih-
teeri Olli Kosken johtamaa 
työryhmää perusteellisesta 
ja monipuolisesta valmiste-
lusta, jossa on kuultu myös 
Postia ja muita toimijoita. 

- Työryhmän esitykset 
postitoiminnan turvaami-
seksi ovat kannatettavia ja 
välttämättömiä, sillä koro-
nakriisin aikana viestintä 
on sähköistynyt entistäkin 
nopeammin. Keväällä kir-
jepostin määrä väheni en-
nätykselliset 24 prosenttia 
viime vuoden vastaavasta 
ajasta. Digiloikan vuoksi 
yleispalvelun jakelupäivien 
määrään liittyvää sääntelyä 
on kevennettävä nopeasti. 
Muissa Pohjoismaissa on jo 
tehty tai tehdään vastaavia 
kiireellisiä sääntelykeven-
nyksiä, jotta postitoiminta 
kyetään turvaamaan, sanoo 
Eskola.

Kirjemäärä vähentynyt jo 
yli 60 prosenttia, jaettavaa 
ei ole enää viidelle päivälle.

Eskola laskee, että koko 
2000-luvulla kirjemäärästä 
on hävinnyt sähköisen vies-
tinnän myötä yhteensä yli 
60 prosenttia. Yleispalvelun 
viisipäiväiselle jakelulle ei 
ole näin rajun laskun takia 
enää asiakastarvetta ja kan-
nattavuusedellytyksiä. 

- On hyvin tärkeää, että 
postilaki elää ajassa asiakas-
tarpeiden mukana. Lähet-
täjäasiakkaamme odottavat 
kustannustehokasta jakelua. 
Posti on Suomen suurimpia 
yritystyönantajia ja meille 
on hyvin tärkeää, että työryh-
män ehdotukset toteutetaan 
hallitusti ja vastuullisesti 
myös henkilöstön näkökul-
masta, korostaa Eskola.

Jakelumäärän voimakkaan 
laskun ja koronapandemian 
taloudellisten vaikutusten 
vuoksi Posti on joutunut 
sopeuttamaan ja tehosta-
maan toimintaansa. Posti 
on keventänyt perjantain 
printtipostin jakelua kesällä, 
koska jaettavaa ei ole riit-
tävästi perjantain jakeluun. 
Poikkeusjärjestelyä jatke-
taan lokakuun loppuun asti. 
Posti on lisäksi lomauttanut 
tuotannon ja hallinnon hen-
kilöstöään. 

Jakelupäiviä vähentämäl-
lä ja jakelua tehostamalla 
voidaan alentaa merkittäväs-
ti ympäristön kuormitusta. 
Postin päiväjakelussa ajetaan 

autolla nykyisellä jakelu-
mallilla n. 1,4 miljoona kilo-
metriä viikossa. Esimerkiksi 
kolmen päivän jakelussa 
kilometrimäärä putoaisi alle 
1 miljoonaan kilometriin, 
mikä vähentäisi hiilidioksi-
dipäästöjä jopa 30 prosenttia.

Eskola pitää hyvin tar-
peellisena viisipäiväisten 
paperisten sanomalehtien ja-
kelun tukemista maaseudulla 
määräaikaisella valtiontuel-
la samalla kun yleispalve-
lun jakeluvelvoite muuttuu 
kolmipäiväiseksi. Eskolan 
mukaan tiedonvälitystuki 
mahdollistaisi moniarvoisen 
tiedonvälityksen säilymisen 
myös maaseudulla. 

- Suomi on tällä hetkellä 
Euroopan ainoita maita, jossa 
postin tai lehtien jakelua ei 
tueta valtion toimesta. EU 
sallii jäsenmaiden kansal-
liset toimenpiteet lehtien 
taloudellisen kestävyyden 
parantamiseksi. Suomessa 
sanomalehtien jakelua tuet-
tiin vuoteen 1995 saakka. 

Eskolan mukaan sano-
malehtien haasteena eri-
tyisesti maaseudulla on se, 
että postinjakajan repussa 
kirjeet vähenevät nopeasti, 
jolloin jakelun maksajiksi 
jäävät sanomalehdet. Reitti 
pitää kiertää ja käytännössä 
samat kilometrit ajaa, vaikka 
reppu tyhjenee. Tämä nostaa 
jaettavien lehtien yksikkö-
kustannuksia. 

- Koronakriisin aikana 
kiihtynyt kirjevolyymin 
lasku on lisännyt jakelun 
kustannuspaineita jo nyt. 
Muutoksen voimaantulo 
vuonna 2022 on hyvin kau-
kana ja ratkaisuja tarvittaisiin 
jo aiemmin, arvioi Eskola.

Lokerikkojakelu kerros-
taloissa yleinen käytäntö 
maailmalla.

Työryhmä haluaisi myös 
selvittää siirtymistä lokerik-
kojakeluun kerrostaloissa. 
Käytäntö on yleinen muualla 
maailmassa. Suomi on tähän 
asti ollut harvoja poikke-
uksia, jossa posti jaetaan 
asuntokohtaisiin luukkuihin. 

Eskola toivoo, että eh-
dotusta viedään nopeasti 
eteenpäin yhteistyössä eri 
toimijoiden kanssa. 

Tietojen avaaminen ongel-
mallista tietoturvan ja tasa-
puolisen kilpailun kannalta.

Eskola kannattaa alueelli-
sen ja paikallisen jakeluyh-
teistyön kehittämistä kaupal-
liselta pohjalta. Hän pitää sen 
sijaan hyvin ongelmallisena 
ehdotuksia Postin verkon tai 
jakeludatan avaamista kilpai-
lijoiden käyttöön.

- Tässä pitää olla hyvin 
tarkkana asiakkaiden yksi-
tyisyydensuojan, tietoturvan 
ja kilpailun tasapuolisuuden 
takia. Pakettijakelu, verkko-
kauppa sekä logistiikkapalve-
lut ovat hyvin kansainvälisiä 
ja vapaasti kilpailtuja aloja. 
Näin ollen yhteen kotimai-
seen yhtiöön ei voi kohdistaa 
raskaampaa sääntelyä tai 
tietojen luovutusvelvoitteita 
kuin muille alan toimijoille. 
Tulevat lainmuutokset on 
valmisteltava ja muutosten 
vaikutusarvioinnit tehtävä 
huolellisesti.

Lasse Koskinen

Mikko Alatalo esiintyi kut-
suttuna Neuvostoliitossa. 
Hän toteaa, ettei ollut suin-
kaan itäisen järjestelmän kan-
nattaja, vaan teki rajan takana 
tilaustöitä. Ensimmäisen 
matkansa Neuvostoliittoon 
hän teki 1979. Silloin Mos-
kovan Gorkin puistossa jär-
jestettiin ystävyysfestivaalit.

- Siellä pidettiin puheita ja 
välissä kuultiin musiikkia. 
Kun kesken konsertin alkoi 
sataa, niin puiston portit 
suljettiin kiinni, jotta yleisö 
ei karkaisi paikalta, Alatalo 
muistelee.

Leningradissa Alatalo esitti 
Beatlesin musiikkia ja oman 
kappaleensa Mä maalaispoi-
ka oon. Hän sai Komsomol-
nuor i l ta  n i in  ra ivoisa t 
suosionosoitukset ,  e t tä 
pääseremoniamestari huitoi 
häntä poistumaan. Ideologia 
uhkasi  romuttua,  joten 
lavalle nostettiin pikaisesti 
kansantanssijaryhmä.

Seuraavana vuonna Ala-
talo ja Natalia-laulullaan 
menestystä saavuttanut näyt-
telijä Tapani Perttu mat-
kustivat kutsuttuina Tam-
pereen ystävyyskaupunkiin 
Kiovaan. Mukana oli myös 
tanssiryhmä ja kahdeksan 
nyrkkeilijää. Neuvostoliiton 

Afganistanissa käymä sota 
oli kärjistynyt ja esiintyjien 
matka pysähtyi Leningra-
diin, koska lentokenttä oli 
sotilaskäytössä ja Kiovan 
esiintymismatka jäi siihen.

Neuvosto-Karjalan Kos-
tamuksessa alettiin raken-
taa 1970-luvulla presidentti 
Urho Kekkosen vauhdittama-
na kaivoskaupunkia, jonka 
pääurakoitsija oli suoma-
lainen rakennusyhteenliit-
tymä Finn-Stroi Oy. Kun 
metallisulattamo valmistui 
harjannostajaisvaiheeseen, 
niin siellä esiintyivät Tapio 
Rautavaara, Jaakko Teppo ja 
Mikko Alatalo.

Kostamuksessa Alatalo 
lauloi ensin työntekijöille ja 
virkamiehille, mutta sitten 
hänet istutettiin Zili-edustus-
autoon ja kyydittiin komeaan 
huvilaan järven rannalle. 
Siellä juhlivat erillään suo-
malaiset ministerit, vuorineu-
vokset ja Neuvosto-Karjalan 
johtohenkilöt. Alatalo lauloi 
heille.

Alatalo esiintyi myös Le-
ningradissa laulukilpailuis-
sa, joiden lopputulos oli jo 
etukäteen päätetty, kuten 
Alatalo totesi. Tuolla mat-
kalla Alatalon ja suomalais-
ten esiintyjien ”varjona” oli 
Sasha, joka avoimesti kertoi 
olevansa KGB:n tarkkailija. 

Suomeen palattuaan Alatalo 
ohi mennen ihmetteli M. A. 
Nummiselle, että miten ky-
seinen Sasha ei osannut suo-
mea, vaikka puhui sujuvaa 
englantia. Samainen Sasha 
oli ollut myös Nummisen 
seurana tämän Neuvostolii-
ton esiintymisissä.

- M. A. Numminen tote-
si, että Sasha puhuu oikein 
hyvää suomea. Sasha oli 
kuunnellut juttujamme, kun 
haukuimme neukkujen tou-
huja, ja oli kaikesta varmaan 
samaa mieltä, Alatalo tuumi.

Länsiauton pysäköinti 
hotellien liepeille oli oma on-
gelmansa Neuvostoliitossa. 
Alatalon suomalainen luot-
tokuljettaja Espe ajoi Ala-
talon Mercedestä. Kuljettaja 
pysäköi hotellien eteen aina 
niin että näki auton huoneen 
ikkunasta. Sitten hän etsi 
kadulta rotevan miehen, jolle 
hän teki tarjouksen auton 
vartioinnista. Palkkioksi hän 
repi etumaksuksi 20 markan 
setelin puoliksi ja ojensi 
puolikkaan vartijalle. Toisen 
puolikkaan tämä sai onnistu-
neen valvonnan jälkeen.

Tunnettu virolainen muu-
sikko Ivo Linna pääsi käy-
mään Neuvosto-Virosta 
Suomessa tiukasti KGB:n 
asiamiehen vartioimana. 
Perhe ei saanut matkustaa 

mukana, vaan jäi pantiksi Vi-
roon, jotta Linna perheineen 
ei voisi loikata Suomesta 
länteen. KGB:n valvojan 
suostumuksella Linna pääsi 
Alatalon luokse Pispalaan 
saunomaan. 

- Ivo katseli kiinnostu-
neena musiikkihuonettani 
ja saunaa. Kun seuraavan 
kerran menin Tallinnaan, 
niin Ivolla oli omakotitalo, 
musiikkihuone ja sauna, Ala-
talo kertoo.

Alatalo sanoo kokeneensa 
hienoja hetkiä Virossa. Ker-
ran hän pääsi leikkaamaan 
avajaisnauhan poikki yhdes-
sä tilaisuudessa entisen Viron 
presidentin Lennart Meren 
kanssa. Viron satavuotisjuh-
lien yhteydessä vuonna 2018 
Alatalo veti yhteislauluti-
laisuutta Suomen Tallinnan 
suurlähetystössä. 

Tuomas Marjamäki on 
kirjoittanut Mikko Alatalos-
ta elämäkerran. Se kertoo 
maalaispojan elämänretkestä 
Kiimingistä yhdeksi Suomen 
tunnetuista muusikoista. Elä-
mäntaipaleelle on osunut 
monenlaista retkeä ja tapah-
tumaa. 

Tuomas Marjamäki: 
Hän hymyilee kuin Mikko, 
Docendo 2020.

Mikko Alatalo on tehnyt pitkän uran sekä viihdetaiteilijana että kansanedustajana. Tuomas Marjamäki kirjoitti kirjan 
Alatalon elämänvaiheista.

Mikko Alatalo esiintyi myös 
Neuvostoliitossa

Posti: Korona nopeuttaa 
digiloikkaa – valtiosihteeri-
työryhmän ehdotukset 
jakelun turvaamiseksi on 
syytä toteuttaa pikaisesti

KGB:n saattajat olivat aina matkaseurana

Korkeakoulujen syksyn 2020 
yhteishaku alkoi keskiviik-
kona 2.9. LAB-ammattikor-
keakoulussa on haettavana 22 
tutkintoon johtavaa koulutus-
ta liiketalouden, sosiaali- ja 
terveysalan sekä tekniikan ja 
muotoilun aloilta. 

LAB-ammattikorkea-
koulussa on tarjolla syksyn 
2020 yhteishaussa 665 opis-
kelupaikkaa Lappeenrannan 
ja Lahden kampuksille sekä 
verkko-opintoihin. Koulu-
tuksia on tarjolla niin suo-
meksi kuin englanniksikin 
sekä päivä-, moni- ja verk-
kototeutuksina.

Haussa on mukana 22 kou-
lutusta neljältä eri alalta: 
liiketaloudesta, tekniikasta, 
sosiaali- ja terveysalalta sekä 

muotoilusta, kuvataiteesta ja 
visuaalisesta viestinnästä. 
Koulutuksista AMK-tutkin-
toon johtavia koulutuksia on 
21 ja yhteishaussa on mukana 
myös LABin uusi kokonaan 
verkossa toteutettava sosiaa-
li- ja terveysalan YAMK-tut-
kinto, Tulevaisuuden johtaja 
sosiaali- ja terveysalalla.

”Verkossa toteutuva so-
siaali- ja terveysalan johta-
miskoulutus on tällä hetkellä 
entistäkin ajankohtaisempi. 
Se antaa valmiuksia vastata 
konkreettisiin digitalisoi-
tuvan toimintaympäristön, 
organisaatioiden ja johta-
misen muutoksiin sosiaali- 
ja terveysalalla. Koulutus 
mahdollistaa johtamisessa 
kehittymisen tai uudenlaisia 

uranäkymiä asiantuntija-
na ja johtamistehtävissä”, 
sanoo LABin sosiaali- ja 
terveysalan yliopettaja Mari 
Kokkonen.

Verkkokampuksella voi 
lisäksi suorittaa myös traden-
omin ja sosionomin tutkinnot 
sekä verkkopainotteisen sai-
raanhoitajatutkinnon. 

”Meillä on tarjolla myös 
muuntokoulutuksia, kuten 
puutekniikan insinööritutkin-
to, mikä toteutetaan yhdessä 
alan yritysten kanssa. Kou-
lutus kestää noin vuoden, 
opiskelijan aikaisemmista 
opinnoista ja työhistoriasta 
riippuen”, kertoo LABin 
koulutuksesta vastaava va-
rarehtori Merja Heino.

Syksyn yhteishaku alkaa 

2.9. ja päättyy 16.9. klo 
15.00. Koulutuksiin hae-
taan opintopolku.fi -sivuston 
kautta.

Opiskelijavalinnat teh-
dään viimeistään marraskuun 
2020 loppuun mennessä. 
Valintakriteerit vaihtelevat 
tutkinnon mukaan: opiskeli-
joita valitaan opiskelemaan 
suoraan todistusvalinnalla 
sekä valintakokeen perus-
teella. Tarkat tiedot valin-
takriteereistä sekä valintojen 
aikataulut löytyvät opinto-
polku.fi-sivustolta kunkin 
koulutuksen kohdalta.

Opinnot alkavat tammi-
kuussa 2021.

Syksyn 2020 yhteishaku alkaa – LAB-ammatti-
korkeakoulussa tarjolla 22 koulutusta 4 eri alalta
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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.

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

 
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 

HAMMASHOITO OY S. ALATUPA
- Hammaskiven poisto 
  eläkeläisille -10% 
  suuhygienistillä!
- Särkypotilaat 
  nopeasti
- Ilta- ja 
  viikonloppuaikoja
- Myös proteesityöt

Vastaanotot katutasossa 
Nastola:   Timpurintie 2  Puh. 044 062 4270       
Lahti:     Yrjönkatu 1  Puh. 044 051 0805

Hammaslääkärit:
Seija Alatupa
Minna Fredriksson
Elena Gustafsson

Suuhygienisti:
Taru Tuomala

Hiustenleikkaus
13 - 17 €

Kun omakotitalon rakennus-
projekteissa selvitettävää riit-
tää tonttikauppojen lainhuu-
datuksesta rakennuslupaan 
ja kylpyhuoneen kaakeleista 
kattolistoihin, jäävät muuta-
mat asiat helposti huomiotta. 
Vakuutusasiantuntija kokosi 
neuvot, jotka jokaisen oma-
kotitalorakentajan on syytä 
kerrata suurempien vahinko-
jen välttämiseksi.

Sellaista rakennustyömaa-
ta ei ole, jossa ei jotain sat-
tuisi. Pienempiä virheitä voi 
usein korjailla pitkin matkaa, 
mutta joskus kohdalle sattuu 
suurempi onnettomuus, joka 
on vaarassa keskeyttää koko 
rakennuttamisen. Työmaalle 
voidaan murtautua ja viedä 
kymmenien tuhansien euro-
jen arvosta omaisuutta. Joku 
voi tippua katolta tai kaatua 
tikkailta, jolloin seuraukset 
vaihtelevat pintaruhjeista py-
syvään vammaan tai pahem-
paankin. Vesiputki voi hajota 
ja valuttaa vettä rakenteisiin 
viikonlopun ajan.

Kokosimme viisi vink-
kiä siihen, miten voit nuk-
kua yösi rauhallisesti myös 
stressaavana rakennusaika-
na. Näillä vinkeillä turvaat 
omakotitalon rakentamisen 
aikana itsesi, työntekijät, ra-
kentuvan talon ja työvälineet.

VINKKI 1: Tarkista oikeus-
turvavakuutus ennen tontti-
kauppoja

Monet rakentajat lähtevät 
taloprojektissaan liikkeelle 
tontin ostamisesta. Lähi-
Tapiola Varsinais-Suomen 
korvausjohtaja Marko Erk-
kilä vinkkaa, että vakuutus-
yhtiöön kannattaa olla yh-
teydessä jo tässä vaiheessa.

- Suosittelen kaikkia var-
mistamaan jo ihan alkuvai-
heessa, että onhan oikeustur-
vavakuutus voimassa ja että 
siinä on riittävä turvan taso. 
Se auttaa, jos tonttikaupassa 
tai myöhemmin asunnon 
rakennuttamisessa syntyy 
sellaista riitaa, mitä pitäisi 
oikeudessa asti selvittää, 
Erkkilä kertoo.

Monelta rakennuttajalta 
löytyy jo valmiiksi kotiva-
kuutus siihen asuntoon, jossa 
rakennusaikana aikoo asua. 
Usein sekä oikeusturva- että 
vastuuvakuutus kuuluvat ko-
tivakuutukseen ja ovat siten 
kunnossa. Asia kannattaa 
kuitenkin tarkistaa omasta 
vakuutusyhtiöstä. Oikeus-
turvavakuutus kattaa omaan 

asuin- tai vapaa-ajan käyt-
töön rakennettavien taloihin 
liittyvät riidat.

VINKKI 2: Rakennuksen 
vakuutus kerralla kuntoon 
täysarvovakuutuksella

Olipa kyse valmiista talo-
paketista tai hartiapankilla 
pitkästä tavarasta rakentu-
vasta talosta, vaatii pankki 
tai muu kiinnityksen antaja 
kohteelle palovakuutuksen. 
Se ei yksinään kuitenkaan rii-
tä kattamaan kuin murto-osan 
rakennustyömailla sattuvista 
vahingoista.

- Yleisimmät vahingot 
aiheutuvat varkauksista ja 
tavaroiden rikkoutumisista. 
Vaikka talo olisi lukittu, voi-
vat pitkäkyntiset murtautua 
sisälle rikkomalla lukon tai 
muutoin rakenteita vahin-
goittamalla ja sieltä viedään 
sitten erinäköistä tavaraa. 
Rikkoutumisista korvataan 
äkilliset ja ennalta arvaamat-
tomat hajoamiset, mutta ei 
esimerkiksi väärästä käsitte-
lystä, säilyttämisestä tai vial-
lisista materiaaleista johtuvia 
vikoja, Erkkilä kertoo.

Paras vaihtoehto rakenteil-
la olevan talon vakuuttami-
selle on sen täysarvovakuu-
tus. Siinä vakuutus perustuu 
rakennuksen pinta-alalle eikä 
sille tarvitse arvioida rahallis-
ta arvoa etukäteen. Näin ei 
synny riskiä siitä, että kohde 
olisi yli- tai alivakuutettu, eli 
että epähuomiossa maksaisi 
turhasta tai joku tärkeä asia 
jäisi vaille turvaa.

Lisäksi kun täysarvova-
kuutus tehdään kerralla kun-
toon, se toimii sellaisenaan 
myös talon valmistuttua. 
Erkkilän mukaan usein talon 
valmistumisen jälkeen va-
kuutusasiat ovat unohtuneet 
ja rakennusaikaista vakuutus-
ta ei muisteta päivittää.

Kannattaa kuitenkin huo-
mioida, että pelkkä sana 
"täysarvovakuutus" ei vielä 
takaa riittävää turvaa. Yhtä 
tärkeää on turvan kattavuus.

- Meillä täysarvovakuu-
tus-nimikkeellä saa vakuu-
tuksia kolmella eri tasolla. 
Suppein kattaa vain tulipa-
lojen ja luonnonilmiöiden 
aiheuttamia vahinkoja. Pe-
rusturvassa on mukana vuo-
tovahingot ja varkaudet, ja 
laajimmassa lisäksi vielä 
tavaroiden rikkoutumiset, 
Erkkilä muistuttaa.

VINKKI 3: Muista suojata 

rakennustarvikkeet ja työ-
välineet!

Rakennuksen täysarvova-
kuutus korvaa siis laajuudes-
ta riippuen myös työvälinei-
den ja materiaalien varkaudet 
ja hajoamiset. Niitä täytyy 
kuitenkin säilyttää tontilla 
asianmukaisesti. Esimerkiksi 
seuraavana päivänä asen-
nettavia kodinkoneita ei saa 
jättää autokatokseen, vaan 
niiden on oltava lukkojen ta-
kana odottamassa asennusta.

Lisäksi tavaroiden varas-
toimispaikan pitää olla tontil-
la. Vakuutus kattaa rakennus-
materiaalien kuljettamisen 
rautakaupasta omalle tontille 
ja niiden säilyttämisen työ-
maalla.

- On kuitenkin melko yleis-
tä, että rakennusmateriaaleja 
voidaan varastoida myös 
jossain muualla kuin tontilla. 
Tällaisissa ulkopuolisissa 
varastoissa sattuneita var-
kauksia tai muita vahinkoja 
vakuutus ei kata, ellei varas-
toa ole erikseen vakuutettu, 
Erkkilä varoittaa.

Työvälineet ovat vakuutet-
tuina rakentuvan talon täys-
arvovakuutuksessa. Sama 
koskee myös vuokrattuja tai 
lainattuja työkoneita. Niille 
ei tarvitse erillistä suojaa 
varkauden, ilkivallan tai tuli-
palojen varalta, mutta niiden 
rikkoutumista ei valitetta-
vasti kotivakuutuksella voi 
turvata. Kalliimmat laitteet 
kannattaakin tarvittaessa 
vakuuttaa erikseen.

VINKKI 4: Turvaa työnte-
kijät ja etenkin itsesi!

Tavaroille ja omaisuudelle 
sattuvien vahinkojen lisäksi 
rakennustyömailla tapahtuu 
paljon erilaisia tapaturmia. 
Usein selvitään pienemmillä 
ruhjeilla, mutta toisinaan sat-
tuu vakavampia, henkeä uh-
kaavia tai pysyviä vammoja 
aiheuttavia onnettomuuksia.

- Oman mielenrauhan 
vuoksi rakennuttajien henki-
vakuutusturvan ja pysyvän 
työkyvyttömyyden vakuu-
tuksen on syytä olla kunnos-
sa. Jos vaikkapa pariskunta 
rakentaa yhdessä itselleen 
kotia ja toinen putoaa katolta 
ja vammautuu pahasti, voi 
rakennustyömaakin jäädä 
kesken tulojen puolittuessa, 
Erkkilä pohtii.

Itselleen sattuvia vahin-
koja ja niiden hoitokuluja 
voi kattaa omalla vapaa-ajan 
tapaturmavakuutuksella. Jos 

työmaalla on ulkopuolisia 
työntekijöitä, riippuu heidän 
vakuuttamisensa siitä, työs-
kentelevätkö he palkattuina 
työsuhteisina henkilöinä vai 
yrittäjinä. Yrittäjä huolehtii 
omasta vakuutusturvastaan 
itse, kun taas palkkasuhtei-
sen työntekijän vakuuttaa 
työnantaja. Silloin tarvitaan 
minimissään lakisääteinen 
tapaturmavakuutus ja työelä-
kevakuutus.

Jos rakennustyömaalla 
työskentelee paljon talkoo-
väkeä, on heidän suojakseen 
mahdollista ottaa talkoova-
kuutus. Se on täysin vapaa-
ehtoista ja kattaa talkooväelle 
sattuvia henkilövahinkoja. 
Vakuutusten korvausmäärät 
ovat tosin sen verran pieniä 
talkoovakuutuksissa, että ne 
kattavat lähinnä ohimeneviä 
tapaturmia. Suurempia on-
nettomuuksia varten talkoo-
laisilla olisi hyvä olla oma 
vapaa-ajalla voimassa oleva 
tapaturmavakuutus.

VINKKI 5: Ennen kuin 
allekirjoitat sopimuksia, 
selvitä vastuut! 

Hankkiessaan talopakettia 
sopimuksiin yleensä sisältyy 
jonkinlainen vakuutus raken-
nettavalle kohteelle.

- Rakennusliikkeen tarjo-
ama vakuutus voi olla varsin 
pätevä, mutta yhtä hyvin se 
voi tarkoittaa pelkkää palo-
vakuutusta. Kehotan jälleen 
tässä kohdassa ostajaa ole-
maan tarkkana ja kysymään 
etukäteen, mitä vakuutus 
tarkalleen pitää sisällään 
ja kenen vastuulla erilaiset 
vahingot ovat. Aina parempi, 
jos voi tehdä oman sopimuk-
sen vakuuttamisesta oman 
yhtiön kanssa, Erkkilä jatkaa.

Mikäli vakuutuksenottaja 
on vaikkapa rakennusyhtiö, 
on sopimusvaiheessa syytä 
selvittää myös se, milloin 
vakuutuksen voimassaolo 
päättyy. Myös urakoitsijoi-
den riittävän kattavan vakuu-
tusturvan varmistaminen on 
paikallaan.

- Ylipäätään ennen raken-
nushankkeen sopimuspape-
reiden allekirjoittamista pitää 
tietää, kuka rakennusprojek-
tin riskeistä vastaa. Jos jotain 
hajoaa, mikä on vakuutuksen 
omavastuu ja kenen vas-
tuulla se on. Ja millä tasolla 
vahinkojen enimmäiskor-
vausmäärät ovat, riittävätkö 
ne kyseiseen hankkeeseen, 
Erkkilä jatkaa.

Vältä nämä virheet omakotitalon 
rakentamisessa 
- voivat osoittautua kalliiksi myöhemmin

Lahden yhteinen kirkkoneu-
vosto käsitteli viime viikolla 
vuoden 2021 talousarviota. 
Ensi vuoden toimintakuluiksi 
arvioidaan 20,9 miljoonaa eu-
roa. Kirkollisverokertymäksi 
ennakoidaan 17 miljoonaa 
euroa ja oman toiminnan 
tuotoiksi 4,8 miljoonaa eu-
roa. Investointeja kaavaillaan 
tehtäväksi aiempaa vähem-
män ja niiden kokonaismäärä 
on enintään 1,3 miljoonaa 
euroa. Lainoja esitetään ly-
hennettäväksi normaalisti 
noin 0,7 miljoonalla eurolla 
vuodessa. Kirkollisveropro-
sentti esitetään pidettäväksi 

ennallaan 1,5:ssä, jossa se on 
ollut jo vuodesta 1984. Vuo-
den 2021 talousarvioraami 
menee seuraavaksi Lahden 
yhteisen kirkkovaltuuston 
hyväksyttäväksi.

 Koronaviruspandemian 
odotettiin vielä keväällä 
vaikuttavan dramaattisesti 
seurakuntatalouteen. Kir-
kollisverotulojen lasku on 
kuitenkin ollut tasaista tam-
mikuusta lähtien, eikä kerty-
mässä näy ylimääräistä koro-
nan aiheuttamaa pudotusta. 
Elokuussa verotulokertymä 
oli 2,8 prosenttia edellisvuot-
ta pienempi. Hallintojohtaja 

Jukka-Pekka Penttinen ar-
vioi, että vuoden 2020 tili-
kaudelta odotetaan Lahden 
seurakuntayhtymälle niukasti 
ylijäämäistä tulosta. Ennus-
taminen loppuvuodelle sekä 
ensi vuodelle on tavallista 
hankalampaa, koska epide-
mian toisen aallon vaikutuk-
set eivät ole vielä tiedossa.

 Kirkkoneuvosto hyväksyi 
keskiviikkona muutoksia 
Lahden seurakuntayhtymän 
vuoden 2020 talousarvioon. 
Lisämäärärahan tarve on 
kaikkiaan 93 450 euroa. 
Muun muassa hautaustoi-
mi tarvitsee 35 000 euroa 

arvioitua kalliimman hau-
dankaivuusopimuksen takia. 
Myös talousarviomuutokset 
menevät kirkkovaltuuston 
hyväksyttäviksi.

Lahden seurakuntayhty-
män uudeksi talouspäällikök-
si valittiin tradenomi YAMK 
Mervi Winberg 1.11.2020 
alkaen. Helsinkiläinen Win-
berg siirtyy Lahden seura-
kuntien palvelukseen Perho 
Liiketalousopisto Oy:n leh-
torin tehtävästä. Virkaan 
oli 8 hakijaa, joista 6 täytti 
kelpoisuusehdot.

MYYDÄÄN
koivu- ja sekaklapia kotiinkuljetuksella
p. 040 520 0782 / Klapitalo Jokinen

Koronaviruspandemian vaikutukset 
Lahden seurakuntien talouteen toistaiseksi vähäiset
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Niinan niksitNiinan niksit Niina Ojansivu
Keittiöpäällikkö

Suomalaisen ruoan päivä
Syksyn ohittamaton parivaljakko on luonnollisesti kesäkaali ja puolukkahillo. Kaalipata 
valmistuu nopeasti ja paranee lämmittäessä. Perjantaina 4.9.2020 vietetään suomalaisen ruoan 
päivää, tämä resepti sisältää suomalaisuutta yllin kyllin. Kesäkaali on nyt parhaimmillaan ja liki 
suoraan pellolta kauppaan toimitettu. Puolukka taas on monin paikoin jo kypsynyt ja valmista poimittavaksi tai niin kuin 
mummoni sanoi noukittavaksi. Hyvää suomalaisen ruoan päivää teille, nautitaan oman maan antimista.

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

www.lahdenseudunuutiset.fi 

Suomen 4H-järjestön Sa-
tosankarit-toimintamallissa 
avataan 4H-yhdistysten ja 
heidän työllistämiensä nuor-
ten ylläpitämiä marja-asemia 
ympäri Suomea. Noin 50 
marja-asemaa ostavat ja vä-
littävät kotimaista mustikkaa 
ja puolukkaa. Paikkakunnal-
le perustetaan myös keruu-
rinkejä, nuoria ja muitakin 
ensikertalaisia opastetaan al-
kuun hankkimaan ansiotulo-
ja metsämarjoja poimimalla. 
Lahdessa Satonsankarit-mar-
ja-asemaa pyörittää Lahden 
4H-yhdistys.

Satosankarit on Suomen 
4H-liiton metsämarjojen 
ostoon ja välitykseen sekä 
nuorten työllistämiseen liit-
tyvää toimintaa. Satosanka-
rit-brändin alla toimii noin 
50 4H-yhdistysten ylläpitä-
mää marja-asemaa ympäri 
Suomea sekä mustikan ja 
puolukan poimintaa varten 
perustettuja keruurinkejä. 
Marja-asemille työllistyy 
paikallisia nuoria.

4H-järjestö on pyörittä-
nyt metsämarjojen osto- ja 
välitystoimintaa jo useiden 
vuosien ajan, ja kesästä 2020 
eteenpäin se keskittyy Sa-
tosankarit-toiminnan alle. 
Marja-asemien määrä lä-
hes tuplaantuu ja samalla 
työllistetään aiempia vuosia 
enemmän nuoria.

”Tänä keväänä on ollut 
paljon puhetta huoltovar-
muudesta ja siitä, että saam-
me elintarviketeollisuudelle 
tärkeät marjat talteen met-
sistä. Metsämarjojen poimin-
nasta ovat yleensä vastanneet 
thaimaalaiset poimijat, mutta 
heitä ei ole tulossa edel-
lisvuosien lailla Suomeen, 
joten nyt poiminta on meidän 

Kaalipata
1 kesäkaalin kerä
3 porkkanaa
400 g sika-nautajauhelihaa
1 pss sipulikeittoainesta
2 lihaliemikuutiota
1 dl riisiä
ripaus meiramia
vettä

Pilko kaali pieniksi paloiksi 
ja laita pataan, lisää vettä 
niin, että kaali juuri ja juuri 
peittyy. Anna kiehua n. 10 
minuuttia. 
Lisää paloiteltu porkkana, 
lihaliemikuutio, sipulikeit-
toaines ja meirami. 
Anna kiehua 10 minuuttia 
ja lisää paistettu jauheliha 
joukkoon. Hauduta pataa n. 
10 minuuttia ja maista onko 
kaali hautunut kypsäksi. 
Lisää suolaa tarvittaessa.

4H:n Satosankarit ostaa 
metsämarjasi ja työllistää nuoria

Keskiviikkona 26.8.2020 
päästiin Lahden keilahallissa 
vihdoin keilaamaan parem-
muudesta. Oli vuorossa Lahti 
Bowling Tourin fi naali, joka 
alun perin piti olla alkuke-
sästä, mutta koronan takia 
sitä jouduttiin siirtämään 
elokuulle. 

Loppukilpailuun pääsi 18 
eniten pisteitä kerännyttä kil-
pailijaa koko 2019-2020 Lah-
den kiertueen osakilpailuista. 
Näiden lisäksi ulkopuolelle 
jääneistä pääsi kolme parasta 
veteraaninaista, neljä parasta 
veteraanimiestä, paras seni-
orinainen, paras seniorimies 
ja paras juniori. Yhteensä 
siis 28 keilaajaa.  Finaalissa 
keilattiin 7 sarjaa amerik-
kalaisittain, jonka jälkeen 8 
parasta pelasi Round Robin 
-pelit. Finaalin rataolosuhde 
arvotiin alkukilpailussa käy-
tössä olleista öljyprofi ileista.

Alusta asti kilpailua hal-
linnut, vasta 15-vuotias hol-
lolalainen Roni Leskinen oli 
ensimmäisen osion eli seitse-
män sarjan jälkeen 84 pisteen 
johdossa. Hän heitti myös 
 keilailu-uransa kolmannen 
300 pisteen sarjan alkuosion 
kolmanteen sarjaan. 

Round Robin -vaiheessa 
pelattiin jokainen jokaista 

vastaan, eli yhteensä 7 sarjaa. 
Voitosta irtosi 30 ja tasapelis-
tä 15 bonuspistettä. Häviöstä 
ei pisteitä. Leskinen jatkoi 
vahvasti myös tämän vaiheen 
ja kasvatti johtoa tasaisesti 
heittäen sarjoja n. 230 pisteen 
keskiarvolla. Voittojakin 
vastustajista irtosi 4, joten 
bonuspisteet auttoivat nuorta 
miestä.

Voiton vei ylivoimaisesti 
siis Bayn Roni Leskinen. 
Hänen tasoituksellinen tu-
loksensa 14 sarjaan oli 3471. 
Bonuksia hän sai 120 pis-
tettä, joten yhteensä 3591 
pistettä. Toiseksi sijoittui 
TPS:n Juuso Rikkola, joka 
jäi 121 pisteen päähän voitta-
jasta. Kolmanneksi ylsi Valtti 
B.E.T:n Teemu Asplund 
jääden Rikkolan tuloksesta 
42 pistettä. 

-  Alusta asti heitto tuntui 
hyvältä ja rennolta. Kun 
round robin -vaihe alkoi, 
itseluottamus oli korkealla 
ja hyvä fiilis jatkui. Tämä 
oli tähänastisista voitoistani 
ehkä makein. Ja vielä kolmen 
sadan sarja kruunasi tunnel-
man, kertoo Roni Leskinen. 

Teksti ja kuva: 
Niina Leskinen

Leskiselle Lahti Bowling 
Tourin fi naalin voitto

Juuso Rikkola, Roni Leskinen ja Teemu Asplund.

Keilailu-uutinen

Vuodesta  2018 läht ien 
vuosittain valittu Hollolan 
holosuu sai lauantaina 29.8. 
seuraavan tittelin kantajan. 
Kunnanjohtaja Päivä Rah-
konen ja Hollolan Sanomien 
päätoimittaja Ville Hakala 
valitsivat kotiseutuneuvos 
Heikki Mantereen Hollolan 
holosuuksi 2020. Hän on 
vaikuttanut vuosikymme-
nien ajan mm. yhdistyksis-
sä, järjestöissä sekä kunnan 

luottamustehtävissä. Hän 
taitaa hienosti myös Hollolan 
murteen.

Holosuu-tittelin saa henki-
lö, joka on kova puhumaan 
ja pitää Hollolan mainet-
ta korkealla. Vuonna 2018 
holosuuksi valittiin Ville 
Haapasalo ja vuonna 2019 
Lari Halme.

Teksti: Niina Leskinen 
Kuva: Hollolan kunta

Hollolan holosuu valittu

suomalaisten vastuulla. Me 
4H:ssa avasimme Satosanka-
rit-toiminnan, jotta voimme 
innostaa mahdollisimman 
monia nuoria ja heidän per-
heitään paitsi keräämään 
metsämarjoja, myös myy-
mään marjat meidän kaut-
tamme eteenpäin käyttöön 
ja raaka-aineeksi”, Suomen 
4H-liiton aluejohtaja Heli 
Hietala kertoo.

”Suomen 4H-liitto on 
saanut vuosille 2020-2021 
eduskunnan lisämäärärahan, 
jonka avulla marja-asemille 
palkataan töihin 18 vuotta 

täyttäneet nuoret. Lisämää-
rärahalla edistetään myös 
sitä, että 4H kannustaa nuoria 
keräämään luonnonmarjoja 
perustamalla paikkakunnalle 
vähintään yhden keruurin-
gin”, Hietala avaa Satosan-
karit-toimintaa.

4H-yhdistykset toimivat 
marja-asemaa pyörittävien 
nuorten työnantajina sekä 
järjestävät perehdytystä ja 
neuvontaa uusille metsä-
marjojen kerääjille. Tämän 
lisäksi nuorille 4H-yrittä-
jille tarjotaan mahdollisuus 
perustaa pop-up-kahvila tai 

kioski marjanostopäiviksi 
marja-aseman yhteyteen.

Lahdessa  Satosanka-
rit-marja-asemaa pyörittää 
Lahden 4H-yhdistys. Mar-
ja-asemalla otetaan vastaan 
puolukkaa. Marja-asema 
on auki maanantaisin ja 
torstaisin alkaen 27.8.2020 
Tuomalla keräämäsi metsä-
marjat myyntiin 4H:n Sa-
tosankarit-marja-asemalle, 
tuet paikallista nuorisotyötä 
ja työllistät nuoria.
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PALVELUHAKEMISTOPALVELUHAKEMISTO

Öljysäiliöiden huoltoa

Automyyntiä

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

Ilmalämpöpumppujen huoltoa

169

Ostan asuntoauton. Vuosimallilla ei väliä,
myös pikkuvikaiset. 
Nopea haku, soita ja tarjoa.
P. 0400 - 533 255

Ostetaan asuntoauto

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

Kaihtimia

puh. 03 782 7783

Metsänhoito & kotipalvelu

NIITTYLÄ

Arja-Liisa p. 040 588 8003
Antti p. 0400 754 657

* siivoukset, kodinhoito
* puutarhatyöt
* mökkitalkkarintyöt
* metsänhoitopalvelut

Metsänhoitoa&
kotipalvelua

LAADUKASTA SIIRTONURMEA LAMMILTA!

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

Opetusluvalla tai autokou-
lussa harjoittelevaan kuljet-
tajaan kannattaa suhtautua 
kärsivällisesti. Harjoittelijan 
tunnistaa valkoisesta kol-
miosta ajoneuvon perässä. 
Liikenneturva muistuttaa 
kokeneempia kuljettajia 
ottamaan nuoret ja koke-
mattomammat kuskit hyvin 
huomioon ja muistamaan, 
että ajokortin saamisen jäl-
keenkin he vielä kartuttavat 
taitojaan. 

Ajokorttilain muututtua 
kesällä 2018 on henkilöauton 
ajo-opetuksen saanut aloittaa 
jo 16-vuotiaana. Liikenteessä 
voi siis olla yhä nuorempia 
kuljettajia, jotka vielä opet-
televat turvallista ajamista 
muun liikenteen seassa. Lii-
kenneturvan kyselyn mukaan 
kaksi kolmesta nuoresta on 
sitä mieltä, että aikuisten 
tulisi suhtautua nuoriin kul-
jettajiin myönteisemmin ja 
huomioida heidät paremmin. 
Kokeneempien kuljettajien 
tuleekin huomioida harjoit-
televat kuskit ja suhtautua 

heihin kärsivällisesti.
Ymmärrä kokemattomam-

paa kuljettajaa
Kohdatessaan ajo-opissa 

olevan kuljettajan kannattaa 
ajaa entistä tarkkaavaisem-
min ja hiljentää tarvittaes-
sa vauhtia. Älä hermostu, 
jos kuski tekee virheen tai 
ajaa muuta liikennettä hi-
taammin, vaan muista, että 
kuljettaja vasta harjoittelee. 
Ensimmäisiä kertoja liiken-
teessä liikkuvaa kuljettajaa 
todennäköisesti jännittää 
ilman muiden autoilijoiden 
hötkyilyäkin.

”Harjoittelevaan kuljet-
tajaan kannattaa suhtautua 
ymmärtäväisesti. Yksinker-
taisetkin tilanteet saattavat 
olla hänelle stressaavia”, Lii-
kenneturvan koulutusohjaaja 
Tomi Niemimuistuttaa.

Jos edessä ajaa valkoisella 
kolmiolla varustettu ajoneu-
vo, kannattaa esimerkiksi 
turvaväli pitää tavallista pi-
dempänä. Vilkun käyttö tai 
kaistan vaihto voi harjoittele-
valta tulla hieman myöhään. 

Moni taidoistaan epävarma 
kuljettaja haluaakin pitää yli-
määräistä tilaa ympärillään 
virheiden varalta. Hiillosta-
malla takapuskuria toden-
näköisesti vain hermostutat 
kuskia entisestään.

Älä yllätä opetusajoneuvoa

Vältä yllättäviä liikkeitä ja 
toimintoja, joita harjoitteleva 
kuljettaja ei osaa tilanteessa 
odottaa. Mieti myös todelli-
nen ohitustarve. Esimerkiksi 
taajama-alueella ei useinkaan 
ole tarpeellista lähteä ohitta-
maan opetusajoneuvoa.

”Toivoisin, että opetuslu-
palaisille ja muillekin aja-
maan opetteleville annettai-
siin aikaa ja tilaa harjoitella. 
Välillä liikenteessä näkee 
täysin turhia opetusajoneu-
vojen ohituksia. Siinä ope-
tettavakin ryhtyy miettimään, 
miksi hänet ohitetaan”, sanoo 
Liikenneturvan yhteyspääl-
likkö Mari Voutilainen, joka 
parhaillaan opettaa 16-vuoti-
asta nuortaan opetusluvalla.

Kokenut kuljettaja, 
näytä mallia

Näytä harjoittelevalle kul-
jettajalle hyvää esimerkkiä 
omalla toiminnallasi. Har-
joitteleva kuljettaja omaksuu 
asenteita muuta liikennettä 
kohtaan tarkkailemalla sekä 
opettajan että muiden tiel-
lä liikkujien reaktioita ja 
toimintaa. Käyttäytymällä 
huonosti nuoria tai harjoitte-
levia kuljettajia kohtaan ko-
keneempi kuljettaja näyttää 
kehnoa mallia siitä, miten 
liikenteessä virheen tekeviin 
tai nuoriin on hyväksyttävää 
suhtautua.

”Toivoisin autoilijoilta 
koko kylä opettaa -henkeä. 
Myös muut autoilijat antavat 
liikenteessä harjoittelevalle 
asennekasvatusta”, Voutilai-
nen muistuttaa.

Muistatko itse, miltä tuntui 
harjoitella ajamaan muun 
liikenteen seassa?

Kohtaa harjoitteleva kuski 
ymmärtäväisesti
 

Valkoisella kolmiolla varustetun auton kuljettaja vasta harjoittelee turvallista liikkumista. Anna opetusajoneuvolle tilaa ja 
aikaa. Kuva: Liikenneturva/Nina Mönkkönen
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Kattojen 
maalaukset / pesut

Vesikourujen 
uusimiset,

kattoturvatuotteet 
asennettuna

Tilaa meiltä ilmainen 
arviointi kohteellesi!

SADEVESI- JA 
SALAOJAREMONTIT

www.0502205.fi

Meiltä saat joustavan rahoituksen edullisella korolla!

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

 Matit ja Maijat
Tanssittaa syyslukukaudella 2020
Harjoitukset Hollolan Uimahallin Monitoimisalissa, 

Terveystie 8

Lasten ja nuorten ryhmät
Maanantaisin *Taaperoiset n. 2-3 v. 

*Pikkuruiset n. 4-7 v.
Ma ja to *Midit n. 8-13 v. *Juniorit 14 v.-

*Harha nuoret aikuiset, 
sovitusti viikonloppuina

FolkJam - RIEMUKAS 
TANSSILIIKUNTAMUOTO

torstaisin klo 18.15-19.15

TULE HAUSKAAN, LUOVAAN 
JA LIIKUNNALLISEEN HARRASTUKSEEN

Matit ja Maijat ry

*040 588 0058 
*facebook.com/matitjamaijat/

Päijät-
Hämeen 

Automaalaus
Mestarinkatu 24, Lahti

Puh. 050 5511 330

Henkilö- ja 
pakettiautojen 

kolarityöt, 
muovikorjaukset, 
peltioikaisut ja 

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

- Kylmäsavuporoa, nautaa ja hevosta

- Monttuvalmiita rosvopaisteja

- Nastolan kotijuustoa

LOPPUKESÄN HERKKUJA!

Vanhan-
ajan
suomi-
makkara
Hakala
Suomi

10,90
/kg

Viljapossun 
kassler
myös pihveinä
tuore, Suomi

8,90
/kg

Possun
savupotka
hernesoppaan
tuore
Suomi

6,90
/kg

7,90
/kg

Possun 
babyribs
myös 
maustettuna
Suomi

11,90
/kg

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

8,90
/kg

Hevosen
kulma-
paisti
tuore, Suomi

6,50
/kg

Possun

makurasvalla
tuoresuolattu
Suomi

Hyvä
karjalanpaisti
kulmapaisti
/kassler
50%/50%
tuore, Suomi

8,90
/kg

19,90
/kg

Kivikylän
maalais-
palvi
myös siivuina
Suomi


