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Lääkäriasema
ALFA

Kansankatu 7,
15870 Hollola

www.laakariasemaalfa.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. Yhteensä 18 eri koetta. 

Lääkäri arvioi koetulokset.

Hinta 95€ 

Tule
kokeisiin!kokk

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

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

(norm. 24 eur)
Tarjous voimassa syyskuun 

loppuun asti.
12€

TEHOPESU

Tervetuloa pesettämään uudella autonpesukoneellamme

Vanhanradankatu 4, puh. 010 7788 120
Avoinna: ma-pe 5.30 - 18, la 8-14
www.saksalanteboil.fi

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

VOLTTIHUOLTO Oy
Mika Virtanen
Puh. 0500 769190

Hirsimetsäntie 22
15200 Lahti
www.volttihuolto.fi

Vuokrattavana: 
- Pienkuormaajia alk. 50€/vrk. 
- Kaivuri alk. 120€/vrk.
- Maantiivistäjiä 90kg, 200kg, 
500kg. alk.40€/vrk.

- Peräkärryjä alk. 10€/vrk.
- Mönkijät alk. 60€/vrk.
- Oksasilppuri alk. 20€/vrk.
- Avant kuormaimiin runsaat 
lisävarusteet.

Pesula Lahti

SOL Pesula
arkesi apuna

Tervetuloa Lahden ympäristöystävällisimpään 
täyden palvelun pesulaan! 

Meillä pesetät vaivatta kodintekstiilit verhoista 
mattoihin, unohtamatta arki- ja juhlavaatteita.

www.sol.fi

SOL Pesula Lahti
Vesijärvenkatu 22
p. 040 779 7256

onnellisen 
elämän koteja.

Tutustu koteihimme lahdentalot.fi

Meiltä koti ilman  
vakuutta ja asut niin  

kauan kuin  
itse haluat.

Saat  
maksuttoman  

käyttöösi.

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

Sadehatut asennettuna
Päijät-Hämeessä ja
lähiympäristössä
TARJOUSHINTAAN alkaen

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

129€
Ovh. 180-250€

KYSY LISÄÄ

Kaikkien kotisi katolla
tehtävien töiden mestari

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

Koronasta huolimatta ulkona 
tehtävät työt voidaan tehdä!
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Varaa aika 040 751 3774

Laaja 
labrapaketti
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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

Akvario-
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

Suur äk ryllä noudettunasäkeissä ja per är

Tilaukset: www a.fi.vihant

Multaa - kuorikatett siaa - kiviainek

tai puh. 044 762 9717 (klo 9-15) 

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

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

RRuuooaatt  jjaa  ttaarrvviikkkkeeeett
kkaaiikkiillllee  lleemmmmiikkeeiillllee!!
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Tarjous voimassa lokakuun  

loppuun asti.

Päijät-Hämeen Päijät-Hämeen 
AutomaalausAutomaalaus

Mestarinkatu 24, Lahti, Puh. 050 5511 330

Henkilö- ja pakettiautojen kolarityöt,  
muovikorjaukset, peltioikaisut ja maalaukset

SYKSYN HERKKUJA!

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

Peuran  
palapaisti
luuton
tuore, Suomi

Naudan  
potkakiekko
ossobucco
tuore, Suomi

Poronkäristys
Lumiporo
pakaste
Suomi

– Kylmäsavuporoa, nautaa ja hevosta        – Luomuhapankaalia
– Peuran paisteja ja fileitä            – Vetikon tilan laidunlihaa

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

6,50 
/kg

24,90 
/kg

8,90 
/kg

10,90 
/kg

19,90 
/kg

18,90 
/kg

9,90 
/kg

8,90 
/kg

34,90 
/kg

Possun 
savupotka
hernesoppaan
tuore, Suomi

Uuden  
sadon suolasieniä
haaparousku
Suomi

Maalaispalvikinkku
Kivikylä
myös siivuina
Suomi

Vanhan  
ajan suomimakkara
Hakala
Suomi

Vilja- 
possun juhlafile
makurasvalla
tuoresuolattu
Suomi



Viikko 40 / 2020– 2 – Lahden Seudun Uutiset

Postiosoite: Riihelänkatu 15, 15810 LAHTI

Toimitusjohtaja/päätoimittaja: 
Raimo Jokinen 
puh. 0400 816 340
raimo.jokinen@jns-mediajakelut.com

toimitus@jns-mediajakelut.com
 
Kustantaja: J.N.S. Company Oy, 
Y-tunnus: 0665979-7 

Painopaikka: Lehtisepät Oy
Painos: 25 000 kpl

Ilmoitusmarkkinointi:  
Niina Leskinen, 
myyntipäällikkö, toimittaja
Puh. 041 5499 878
niina.a.leskinen@gmail.com 
Vesa Kurjonen, ilmoitusmyyjä
Puh. 040 9328 113
printtimainos@gmail.com
Jorma Jokela, ilmoitusmyyjä
Puh. 040 0371 996
jojo.jokela@gmail.com

Ilmoitusaineisto-osoite:  
ilmoitukset@jns-mediajakelut.com

Jakelualue: 
Länsi-Lahden ja Hollolan kotitaloudet

Jakelutelinepaikat:  
Lahti: ABC Renkomäki, ABC Holma, CM 
Laune, CM Paavola, Novatalo Aleksi, 
Sokos keskusta, S-Market Metsäkangas, 
Sale Jalkaranta, S-Market Jalkaranta, 
ABC Kivimaa, Neste Taukotuuli, 
Sale Kukkila, S-Market Mukkula, 
K-Supermarket Okeroinen, S-Market 
Villähde, Sale Nastola, S-Market Nastola 
ja K-Supermarket Nastola.
Hollola: K-Supermarket Hollola, Sale 

Hollola KK.
Hämeenkoski: Koskikartano ja Sale 
Hämeenkoski.
Järvelä: Neste oil Huoltamo ja S-Market 
Järvelä.
Orimattila: S-Market, K-Supermarket ja 
Orimattilan kehräämö.
Vääksy: Route 24 Vesivehmaa, S-Market 
Vääksy ja K-Supermarket Vääksy.

Lehti ilmestyy 
kahden viikon välein.

Lehti ei vastaa epäselvistä 
käsikirjoituksista tai puhelimessa 
sattuneista väärinkäsityksistä 
aiheutuneista virheistä.
Lehden vastuu virheellisistä ilmoituksista 
rajoittuu enintään ilmoituksen hintaan.
Reklamaatiot kahdeksan (8) päivän 
kuluessa.

Ilmoitusten sisäänjättö keskiviikkona 
klo 12 mennessä.

ISSN 2490-1105 (painettu)
ISSN 2490-1113 (verkkojulkaisu)

Lahden Seudun Uutiset

Viikko 36 / 2020– 2 – Lahden Seudun Uutiset

Postiosoite: Riihelänkatu 15, 15810 LAHTI

Toimitusjohtaja/päätoimittaja: 
Raimo Jokinen 
puh. 0400 816 340
raimo.jokinen@jns-mediajakelut.com

toimitus@jns-mediajakelut.com
 
Kustantaja: J.N.S. Company Oy, 
Y-tunnus: 0665979-7 

Painopaikka: Lehtisepät Oy
Painos: 25 000 kpl

Ilmoitusmarkkinointi:  
Niina Leskinen, 
myyntipäällikkö, toimittaja
Puh. 041 5499 878
niina.a.leskinen@gmail.com 
Vesa Kurjonen, ilmoitusmyyjä
Puh. 040 9328 113
printtimainos@gmail.com
Jorma Jokela, ilmoitusmyyjä
Puh. 040 0371 996
jojo.jokela@gmail.com

Ilmoitusaineisto-osoite:  
ilmoitukset@jns-mediajakelut.com

Jakelualue: 
Länsi-Lahden ja Hollolan kotitaloudet

Jakelutelinepaikat:  
Lahti: ABC Renkomäki, ABC Holma, CM 
Laune, CM Paavola, Novatalo Aleksi, 
Sokos keskusta, S-Market Metsäkangas, 
Sale Jalkaranta, S-Market Jalkaranta, 
ABC Kivimaa, Neste Taukotuuli, 
Sale Kukkila, S-Market Mukkula, 
K-Supermarket Okeroinen, S-Market 
Villähde, Sale Nastola, S-Market Nastola 
ja K-Supermarket Nastola.
Hollola: K-Supermarket Hollola, Sale 

Hollola KK.
Hämeenkoski: Koskikartano ja Sale 
Hämeenkoski.
Järvelä: Neste oil Huoltamo ja S-Market 
Järvelä.
Orimattila: S-Market, K-Supermarket ja 
Orimattilan kehräämö.
Vääksy: Route 24 Vesivehmaa, S-Market 
Vääksy ja K-Supermarket Vääksy.

Lehti ilmestyy 
kahden viikon välein.

Lehti ei vastaa epäselvistä 
käsikirjoituksista tai puhelimessa 
sattuneista väärinkäsityksistä 
aiheutuneista virheistä.
Lehden vastuu virheellisistä ilmoituksista 
rajoittuu enintään ilmoituksen hintaan.
Reklamaatiot kahdeksan (8) päivän 
kuluessa.

Ilmoitusten sisäänjättö keskiviikkona 
klo 12 mennessä.

ISSN 2490-1105 (painettu)
ISSN 2490-1113 (verkkojulkaisu)

Lahden Seudun Uutiset

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
Kirsikkapuisto Lahden osallistuvan budjetoinnin suosikki
Osallistuvan budjetoinnin äänestys on ratkennut. Toteutukseen etenee kymmenen ideaa.
Lahtelaisten suosikki oli 
kaikkien kaupunkilaisten 
yhteinen kirsikkapuisto, jota 
kannatti 1095 lahtelaista. 
Vihertoimi etsii kirsikkapuis-
tolle sopivan sijaintipaikan ja 
sen toteuttaminen aloitetaan 
keväällä 2021.

Eteläisellä alueella eni-
ten ääniä sai Porvoonjoen 
luontopolun kehittäminen. 
Kunnostustyöt ajoittuvat 
loppukesään 2021, Lahden 
eteläisen kehätien vihertöi-
den valmistuttua. Toiseksi 
eniten äänestäjiä eteläisellä 
alueella houkutti Sopenkor-
ven Kesannon kehittäminen. 

Kolmas eteläiseltä alueelta 
toteutettava hanke on Wi-
bit-temppurata maauimalaan 
viideksi päiväksi, mikä oli 
erityisesti lasten ja nuorten 
suosikki. Wibit-radan tee-
mapäivistä tiedotetaan ensi 
keväänä.

Pohjoisen alueen ideoista 
voittajaksi nousi frisbeegolf-
rata Ahtialaan, joka sai 624 
ääntä. Rata rakennetaan to-
dennäköisesti Sepänniemen 
alueelle, lähelle Ahtialan 
koulua.

Itäisellä alueella eniten 
ääniä keräsi kauppatorin 
elävöittäminen, jota piti tär-

keänä 852 lahtelaista. Muita 
keskustan alueella toteutet-
tavia ideoita ovat katutaide, 
kukkaistutukset ja vartioitu 
pyöräparkki torille.

Nastolassa toteutukseen 
eteni ruoka-avun jakelupiste, 
joka toteutetaan yhteistyössä 
seurakuntayhtymän ja järjes-
töjen kanssa. Itäiseen aluee-
seen kuuluu entinen Nastolan 
kunnan alue sekä keskusta.

Lahden osallistuvan bud-
jetoinnin eli osbun äänestys 
järjestettiin 28.8.–9.9. Ää-
nestyksessä asukasideat oli 
jaettu itäiselle, eteläiselle ja 
pohjoiselle alueelle sekä koko 

kaupunkia koskeviin hankkei-
siin. Jokaisella alueella sai ää-
nestää enintään 25 000 euron 
edestä eli yhteensä 100 000 
eurolla. Äänestämään pääsi 
kaupungin verkkosivuilla, 
Lahden kirjastoissa ja Pal-
velutorilla sekä popup-ää-
nestyksenä Elokolossa ja 
Takataskussa. Äänensä antoi 
yhteensä 3896 lahtelaista eli 
noin 3,3% asukkaista.

Tutustu tarkemmin toteu-
tettaviin ideoihin ja osallistu-
van budjetoinnin äänestystu-
loksiin lahti.fi/osbu

Lähde: lahti.fi
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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 
 
 
 

Tehtaankatu 6, Riihimäki. 
Puh. (019) 716 620 

Auto Sorsa Oy
Avainkierto 23, Hyvinkää. 
Puh. (019) 268 0800 

www.autosorsa.fi

Remonttitaitoinen

LESKIMIES 
LAHDESTA
hankkii ”mummonmökin” 
tai pienen omakotitalon
Päijät-Hämeen alueelta. 
Siis tarjoa taloa tai torppaa
kunhan et mahottomia pyydä.
Soita tai tekstaa 044 9755 741

Lasse Koskinen

MATKAILU. Lahtelainen 
osuuskunta Elma on erikois-
tunut rajantakaisen Vienan 
Karjalan kulttuuriyhteyksien 
luomiseen ja sinne suun-
tautuvaan matkailuun. Sen 
johtajana toimii Järvenpään 
sosiaalisairaalan ylilää-
kärin toimesta eläkkeelle 
jäänyt Antti Holopainen. 
Syntyään hän on pientilan 
poika ”Mäkrämäen Antti” 
Pyhännältä. 

Holopainen nousi vahvasti 
julkisuuteen vuonna 2016, 
kun hän järjesti Elias Lön-
nrotin jalanjäljissä kävelyn 
Sammatista Vienan Karjalan 
Uhtualle. Hän itse käveli 
koko matkan 64 päivässä ja 
osan matkaa patikoi joukko 
muita asiasta innostuneita. 
Uhtualla on Lönnrotin Ka-
levalan runojen keruumat-
kan muistomerkki ja sen 
keskeinen osa on kelottunut 
mänty, jonka juurella Lönn-
rotin sanotaan kirjoittaneen 
muistiin kylistä keräämiään 
kansanrunoja. 

Holopainen ja Elma ovat 
olleet tavalla tai toisella 
mukana suomalaisena osa-
puolena Vienan Karjalan 
kulttuuri- ja matkailuhank-
keissa. Monet niistä ovat 
olleet EU-rahoitteisia pro-
jekteja, joissa toisena on 
venäläinen osapuoli. Tun-
netusti nämä EU-projektit 
eivät ole johtaneet yleensä 
jatkokehittelyihin, koska 
niihin ei ole löytynyt ra-
hoittajaa Venäjältä. Pieniä 
matkailuyrityksiä Kalevalan 
laulumaille on toki sentään 
syntynyt, ja moni suomalai-
nen on jo ennättänyt niiden 
palveluista nauttia. Vienan 
Karjala on maisemallisesti 
näyttävää ja kalevalainen 
perinne elää edelleen värik-
käissä kyläjuhlissa. 

Paljon muutakin matkai-
luosuuskunta on saanut ai-
kaiseksi. Suomalaisjuurinen 
Inkerinmaa on ollut vahvasti 
esillä. Uutena kohteena El-

Tiia Kohonen ja Antti Holopainen kokosivat Elman kulttuurimatkailusta kirjan. 
Tuhat kirjaa odottaa laatikoissa lukijoitaan. 

Elma edistää 
kulttuurimatkailua Karjalaan
Korona-ajan tuloksena syntyi kirja toiminnasta

ma-yhteisö on löytänyt Re-
polan, joka Tarton rauhassa 
vuonna 1920 jäi Neuvos-
to-Venäjän puolelle. Muje-
järven piirikuntaan kuuluva 
kyläyhteisö elää siellä omaa 
elämäänsä ja kulttuuriaan. 
Siitä jonkin matkan päässä 
on asukkaiden osalta tyhjäksi 
jäänyt Haukkasaari. Venä-
jältä on tähän hankkeeseen 
ilmaantunut rahoittajataho-
ja. Haukkasaareen ollaan 
pystyttämässä perinnekylää 
myllyineen. Joitakin raken-
nuksia on jo nousemassa 
runkovaiheeseen. 

Elma-yhteisö suunnitteli 
Tarton rauhan 100-vuotisjuh-
lavuoden merkeissä pyöräily-
tapahtumaa, jossa muutaman 
kymmenen hengen joukko 
olisi pyöräillyt Viron Tar-
tosta Narvan rajanaseman 
lävitse Pietarin kautta Kar-
jalankannakselle ja edelleen 
Suomeen. Matkan varrella 
oli tarkoitus järjestää pieniä 
tilaisuuksia Tartossa, Sies-
tarjoella ja Imatralla. Tarton 
rauhan tuloksena syntyi Suo-
men ja Neuvosto-Venäjän 
välinen raja, joka murtui 

vuonna 1939, kun Neuvos-
toliitto hyökkäsi Suomeen.

Sitten tuli kuitenkin ko-
rona-kevät 2020. Elman, 
kuten muunkin matkailuun 
liittyvän yhteisön toiminta 
pysähtyi. Siinä hiljaisuudessa 
syntyi ajatus kirjan kirjoitta-
misesta, koska osuuskunta 
Elma täytti viisi vuotta ja 
asiaa matkoista ja projek-
teista on kertynyt. Kirjan 
kirjoittajaksi ryhtyivät Antti 
Holopainen ja Elman matkai-
lumarkkinoinnin sihteeri Tiia 
Kohonen, joka on ottanut 
myös runsaasti kuvamateri-
aalia eri matkailukohteista.

- Siinä ei kauan mietit-
ty kun tartuimme toimeen. 
Kirjoitustyö vei kuukauden 
huhtikuun puolesta välistä 
toukokuun puoleenväliin. 
Esipuhe kirjoitettiin toisena 
päivänä kesäkuuta 2020, 
Holopainen kuvailee. 

Holopainen ja Kohonen 
uppoutuivat kirjan tekstejä 
tehdessään niin suomalai-
sille tuttuihin Sortavalaan 
ja Viipuriin kuin myös ra-
jantakaisiin perinnekyliin 
Vienan Karjalassa. Kirja 

kuvaa monin tavoin perin-
nematkojen syntyä. Monille 
suomalaisille nämä matka-
kohteet ovat vielä käymättö-
miä ja tuntemattomia. Antti 
Holopainen luonnehtii, ja 
kirjan nimestäkin se ilme-
nee, kirjaa manifestiksi, joka 
syntyi pakollisen korona-tau-
on aikana. Kirja tarkastelee 
myös koronan vaikutusta 
matkailuun. 

Korona-aika päättyy ai-
kanaan, joten Elmalla on jo 
uusia hankkeita vireillä. Yksi 
niistä on historiallinen Viipu-
rin Ylinentie, joka lähti ai-
kanaan kärrytienä Turusta ja 
vei Hämeen kautta Viipuriin. 
Tie kulki Salpausselän harjua 
silloisen Lahden kylän halki. 
Tästä Viipuriin johtanees-
ta tiestä on tarkoitus tehdä 
oma matkailureittinsä, jonka 
etappipisteissä voi matkapu-
helimen QE-ohjelman avulla 
lukea kohteen historiasta.

Antti Holopainen & Tiia 
Kohonen: Osuuskunta EL-
MAN Koronamanifest i , 
Osuuskunta Lahden Seudun 
Kulttuuri- ja Elämysmatkai-
lu, Lahti 2020.

Latvajärven kyläjuhlan laulajia kesällä 2019. Kuva: Tiia Kohonen.
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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!

26.03.2012 – 11 –

Hautaustoimistoja

Autonosturipalveluja

PARHAAT PALVELUT AMMATTITAIDOLLA

Ompelukoneita/-huoltoa

Hammasteknikkoja

Järjestyksen valvontaa

Äitiysneuvola

Keskuskatu 8, 15870 Hollola
puh. ja fax 03-780 2701

Kaikki alan 
palvelut

ammattitaidolla

Avoinna 
ma-pe 9-19
la-su 9-18

ma-pe 9-18
la-su 9-17

Kaihtimia

Isännöinti-
toimistoja

Takseja

Kalustemaalaamoja

Sähkötöitä
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P. 734 4449
0400 769 632

HUOLTO KORJAUS
KAIKKI MERKIT

www.pfaff.com
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Ammattilaatua
vain Pfaf  lta

RAUHANKADUN JA 
VAPARIN KULMARAUHANK. 18

Ikkunoita
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Lääkäreitä

Veneistä pienkoneisiin

Hierontaa

Maalaustöitä

Painonpudotusta

Pankkipalvelut

www.lamminop.fi

Kun on aika kasvaa
Ota yhteyttä meihin.

Lammin Osuuspankki on turvallisen kasvun paikka.

Aleksanterinkatu 7, Lahti, puh. 010 548 6020

Taloustutkim
us

O
y

/
Kansallinen

asiakaspalvelupalautetutk imus 2001-2007 ja 2009

Rengasliikkeitä

Autokouluja

Aleksanterinkatu 37
P. 782 7017

www.scandiarent.fi
lahti@scandiarent.fi

Autovuokraamoja

Putkiurakointia

Autoilijoita

Ansiokatu 6, 15610 Lahti
Puh (03) 782 2477
www.konesuni.fi 
lahti@konesuni.fi 

- veneet
- perämoottorit
- pienkoneet
- mönkijät
- mopot/mopoautot
- huolto
- talvisäilytykset

Polttoöljyä/Dieseliä

Puunkaatoa ja 
raivausta

869

Remontteja

Kärkkäisen
kauppakeskus

puh. 020 789 3570
Av. ma-pe 9-19 - la 9-16

Apteekkeja

Lämmöneristeet

UUSI EKOLOGINEN
LEVYERISTE!

www.ekovilla.com, p. (05) 750 7500

Nyt rautakaupoissa kautta maan.
Kysy myös puhallettavana.

HTK Oy
Energiatehokkaat puu-/alumiinirakenteiset

ikkunat korjaus- ja uudisrakentamiseen.
Myös kesämökkeihin!

Heinolan Työkeskus Oy

Ikkunoita ja ovia

FORD varaosat ja huollot

Laaksotie 55
Heinola

Puh. (03) 715 2800, 040 585 7431

FORD varaosat ja huollot

Laaksotie 55
Heinola

Puh. (03) 715 2800, 040 585 7431

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
*www.matitjamaijat.fi 
*info@matitjamaijat.fi

*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
juhlafile
makurasvalla
tuoresuolattu
Suomi

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

8,90
/kg

19,90
/kg

Kivikylän
maalais-
palvi
myös siivuina
Suomi

Scania lopettaa Lahdessa
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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.

AUTOMAALAAMOJA

sivu 1

 
Päijät-Hämeen Keltaiset Sivut

koko 100 %

Automaalaamo Paakkinen Oy, asiakasnumero 352818, ilmoitustunnus M000284

AUTOMAALAAMOJA, Graafinen ilmoitus 123x49 pmm

Päijät-Hämeen Keltaiset Sivut®

Fonecta Oy  Y-tunnus 1755007-6  Asiakaspalvelu palvelee 24 h. 
PL 202   Kotipaikka Helsinki  asiakaspalvelu@fonecta.com
00241 HELSINKI  alv. rek.   puh. 020 692 999
www.fonecta.fi

Fonecta Oy
PL 202 • 00241 HELSINKI
www.fonecta.fi

Keltaiset Sivut®

yhdistää ostajan ja myyjän – myös tabletissa.

Lataa maksuton Keltaiset Sivut® sovellus App Storesta tai Google Playsta.

- 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
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Kuutamokeikkalaiset 
vapaamatkustajina

Erityisluokanopettaja
Juhani Melanen
jussi.melanen@phnet. 

Lahtelaisnäkökulma

Hallituksemme suunnittelee rakennusalalle niin 
sanottua käännettyä arvonlisäveroa. Sen ideana on 
yksinkertaisesti se, että pääurakoitsija maksaa ve-
ron myös tilaamistaan aliurakoista, kun tähän asti 
aliurakoitsijat ovat kukin vastuussa oman osuutensa 
tilityksistä verottajalle. 

Tällä uudistuksella toivotaan , että harmaata taloutta 
saataisiin vähennettyä, sillä nykyisin kaikki verovelat 
kasaantuvat alle kymmenen hengen yrityksille. Aja-
tuksena on se, että päärakennuttajalla ei ole yksinker-
taisesti varaa välistä vetoihin.

Talousrikostutkijat ovat arvioineet, että harmaan 
talouden osuus on noin 11 % rakennusalan tuotannosta. 
Tämä tarkoittaa, ett yhteiskunta jää saamatta satoja 
miljoonia euroja veronmenetyksinä.

Tätä harmaata sektoria ovat kasvattaneet lukuisat 
ulkomaiset toimijat lähinnä Virosta, jolloin urakat 
ovat pirstoutuneet ja osaltaan kasvattaneet  harmaita 
markkinoita.

Ihmeellistä asiassa on se, että maksamatta jäänyt 
vero ei vielä ole välttämättä talousrikos, mutta kertoo 
epäsuorasti, että kuittikauppa kukoistaa ja toimijat 
jakavat verohyödyn keskenään ja verovelat kasataan 
sitten erillisille kulissiyrityksille ja bulvaaneille, jotka 
annetaan sitten ajautua konkurssiin.

Tiukkana laman aikana mikään ei viittaa siihen, että 
harmaa talous olisi vähenemässä ja siksi käännetty 
arvonlisävero on odotettu ja jopa tervetullut. Mutta 
eipä nuolaista ennen kuin tipahtaa.

Me emme todellisuudessa tiedä toimiiko käännetty 
arvonlisäjärjestelmä käytännössä. Itävallasta olisi 
tietoja, mutta mitä? Jo nykyisin rakennusalalla on 
sellainen meininki, että pyytämään ei kannata mennä 
ellei riitä voimia ottamiseen. Nykyisin poliisi, työsuo-
jelupiirit ja ammattiyhdistysmiehet kykenevät vain 
vaivoin pitämään hallinnassaan suurempia työmaita. 
Verottaja ei edes yritä. Jollei yhteiskunta panosta val-
vontaresursseihin tarpeeksi, voi tässä käydä samoin 
kuin työmaiden henkilörekisteripakolle. Näppärimmät 
pelimiehet ja vilunkimiehet hommasivat keikkatyö-
maille  rman oman auton ja sen takaluukkuun koneen, 
jolla tarvittaessa saadaan ”lusmumiehille” nopeasti 
väärät henkilökortit.

Tässä tilanteessa täytyy muistaa, että ketkä me 
emme olisi syyllistyneet kesämökkiremonteissamme 
maksamaan pimeästi remonteista. Poliitikot tietävät 
sen ja yrittäjät vielä

paremmin. ALV:ia ei makseta kuin pakosta, jos 
omasta pussista löytyy ja halvemmalla pääsee. Paras 
keino olisi ehdottomasti se, että parannettaisiin työnte-
kijöiden heikkoa neuvotteluasemaa työmarkkinoilla.

Mutta kaikesta harmaasta työstä ei tälläkään päästä 
eroon. Jopa johtavat taloustutkijat myöntävät, että tietty 
yhteiskunnan joustavuus edellyttää aina tietyn määrän 
epävirallista työtä. Mutta kuinka paljon sivistysyhteis-
kunta sietää tätä onkin sitten jo moraalinen kysymys? 
Toleranssi olisi kansalaisten kuitenkin hyvä tietää.

Ampumahiihdon nuorten 
SM-kisat hiihdettiin 21.-22.1. 
Kontiolahdella. Lauantaina 
Hu:n Mika Kantele M21 
sarjassa sijoittui neljänneksi 
seitsemällä sakolla. Camilla 
Tuominen paukutteli kuusi 
sakkoa ollen sarjassa N15 
viides. M15 sarjassa Tapani 
Tuoresjärvi hiihti seitsemällä 
sakolla kymmenenneksi. 
N14 sarjassa Ella Lindberg 
oli neljällä sakolla yhdek-
säs, Jatta Tuominen N13 
sarjassa yhdeksästoista ja 
Jiri Tuominen sarjassa M13 
seitsemästoista.

Sunnuntaina 22.1 kilpail-
tiin yhteislähtökilpailut, jos-

sa N15 sarjassa Camilla 
Tuominen otti erinomaisella 
ammunnalla ja hiihdolla 
SM-pronssia. M15 sarjassa 
Tapani Tuoresjärvi oli 12.

M13 sarjassa Jiri Tuomi-
nen suoriutui ammunnasta 
ilman sakkokierroksia ja 
sijoittui neljänneksi. N13 sar-
jassa Jatta Tuominen oli vii-
dellä sakolla 28. N14 sarjassa 
Ella Lindberg oli yhdeksäs 
ja säilytti edellisen päivän 
sijoituksensa. N17 sarjassa 
Marika Nuuttila oli viides. 
M21 sarjassa Mika Kantele 
epäonnistui ampumapaikalla 
ollen kilpailussa yhdeksäs.

Hollolan Urheilijoiden nuoret 
menestyivät SM -kisassa

Hollolan Urheilijoiden joukkue Kontiolahdella ampumahiih-
don nuorten SM-kisoissa.

-Kaikki me olemme Suomella 
töissä, painotti kansanedusta-
ja Sanni Grahn-Laasonen 
puheessaan Hollolan Kokoo-
muksen 90 -vuotisjuhlassa 
Hollolan Hirvessä. Grahn-
Laasonen listasi Suomen 
tarvitseman hyvinvoinnin 
tekijöiksi oivalluksia, yrit-
teliäisyyttä ja uudistumisen 
kykyä. 

-Koti on arvo ja meidän 
on myös otettava vastuuta 

toisistamme, kansanedustaja 
muistutti ja painotti hyvin-
voinnin lähtevän pysyvien 
arvojen pohjalta. 

Juhlavieraat toivotti ter-
vetulleeksi Hollolan Kokoo-
muksen tuore puheenjohtaja 
Janne Salminen. 

Muiden onnittelijoiden 
lisäksi juhlivaa yhdistystä 
tervehti ja onnitteli Hämeen 
kokoomuksen piirihalli-
tuksen puheenjohtaja Juha 

Rostedt. Hän myös osallistui 
Keijo Rinteen ja Elina Lai-
hon kanssa ansiomerkkien 
jakamiseen.

Hollolan Kokoomus perus-
tettiin vuonna 1921 Hollolan 
Kansallisseurana. 60 ja 70 
-lukujen vaihteessa Kokoo-
mus nousi suurimmaksi po-
liittiseksi ryhmäksi Hollolan 
kunnallispolitiikassa. Vuon-
na 1974 Hollolaan perustet-
tiin toinenkin Kokoomuksen 

aikuisjärjestö, Salpakankaan 
Kokoomus, mutta nyt yhdis-
tymisen seurauksena vain 
yksi. Juhlan tansseja tahdit-
ti yhtye nimeltä Atacama 
Sade. 

Vaikka juhla järjestettiin 
kuumimpaan presidentin-
vaaliaikaan, ei juhlassa nos-
tettu vaaleja ohjelmallisesti 
esille.

”Kaikki me olemme Suomella 
töissä”, muistutti Grahn-Laasonen

Hollolan kokoomus 90 vuotta

Olemme kaikki Suomella 
töissä puhui kansanedusta-
ja Sanni Grahn-Laasonen.

Kultaisen leijonamerkin luovuttivat Timo Seppälälle 
Hollolan kokoomuksen varapuheenjohtaja Keijo Rin-
ne ja piirihallituksen puheenjohtaja Juha Rostedt.

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

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

Eipä tullut yllätyksenä tieto, että Scania lopettaa autokori-
tuotannon Lahden Jokimaalla. Paikalle oli saapunut muun 
muassa elinkeinoministeri Mika Lintilä ja kaksi adjutanttia. 
Olipa ministeri juttutuulella. Tämähän kääntyikin onnen-
potkuksi, nyt saadaan Lahteen sähköautovalmistusta ja 
akkuteollisuuta. Akkujen kehitystyö on jatkunut sähkö-
autojen osalta jo n. 20 vuotta ja kehitys askeleet on ollut 
erittäin lyhyitä.

Sähköautojen valmistus on jo täydessä vauhdissa maa-
ilmalla. Eipä ministeri maininnut kauanko irtisanottujen 
on odoteltava toimien käynnistymistä, ettei vaan eläke 
ehdi iskeä ennen kuin nämä projektit on saatu maaliin. 
Miksei ministeri puuttunut asian ytimeen? Miksi Suomesta 
yritykset hakeutuu muihin maihin? Ja jopa osa Eu-maihin. 
Suurin syy on meidän kulurakenteessa, jotka näyttävät 
täällä hetkellä siltä, että tulevaisuus on todella synkän nä-
köistä. Yritykset taistelevat maksujen kanssa jopa Ruotsin 
kanssa, puhumattakaan Virosta ja muista itäplokin maista, 
joissa yhteiskunnan kulut ovat alhaisempia. Ei Scania lähde 
esim. Puolaan huonojen työntekijöiden takia Lahdesta, vaan 
virallinen syy on Suomen korkeat tuotantokustannukset, 
jonka he ovat itse ilmoittaneet syyksi. Sama syy Kaipolassa 
sanomalehtipaperin valmistuksessa. 

Ministeri Lupaa uutta valmistusta Scanian tilalle, onhan 
sitten taas mitä siirtää naapurimaihin tai realisoida. Lintilän 
vierailusta ei puuttunut kuin ilotulitus.

Hiukan historiaa:
Lahden Autokoritehdas perustettiin vuonna 1945 Nastolaan 
Villähteelle ja työllisti silloin 200 työntekijää. Vuonna 2000 
Lahden Autokoritehdas siirtyi Scania Oy:n omistukseen.

Kun omistaja vaihdos oli suoritettu luultiin, että ei 
mitään hätää, työpaikat säilyvät, mutta eipäs mitä, Scania 
käytti alusta alkaen vuokratyövoimaa ja vaihtuvuus oli 
voimakasta. Työntekijät kävivät Ruotsissa ja Puolassa opet-
tamassa miten Lahdessa saadaan niin hyvää tulosta. Keikat 
kestivät useamman viikon, joten opetettiin kädestäpitäen. 
Humoristinen esimerkki Puolasta, kun pojat teki töitä niin 
puolalainen ryhmänjohtaja tuli sanomaan ”ei saa tehdä 
niin paljon töitä”, joten onnea ja menestystä Scanialle 
valitsemallaan tiellä.

Raimo Jokinen
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Niinan niksit Niina Ojansivu
Keittiöpäällikkö 

Kasvispihvit
Elokuu on alkanut ja kasvikset rupeaa olemaan parhaimmillaan.Jos olet kasvatellut itse 
vihanneksia ja yrttejä, niin nyt on aika nauttia sadosta tai vastaavasti ostaa upeita tuoreita kasviksia 
toreilta ja marketeista. Nämä kasvispihvit ovat simppelit valmistaa sekä maukkaita ja seuraksi voit tehdä 
vaikka tsatsikikastikkeen joka antaa hieman syvyyttä kasviksille. Nautitaan kotimaisista kasviksista erimuodoissa, nyt on 
sen aika.

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

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

Hollolan kukka &
Hautauspalvelu

Elokuusta lähtien normaalisti joka 
päivä auki! Muistathan tilata 
onnittelukukkasi etukäteen!

Olemme avoinna ma- pe 9-18, la-su 9-17
Hollolan Kukka 
ja Hautauspalvelu
Keskuskatu 8, 
15870 Hollola
03/7802701
www.hollolankukka.fi
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AUTOJA 500 - 10.000 €
MYYN - OSTAN - VAIHDAN

Lunastan loppuvelan • Soita p. 0400-491 921
LAHDEN KESKUSAUTO

Uudenmaankatu 7

»  Huollot
»  Korjaukset
»  Ilmastointilaitehuollot
»  Pakokaasumittaukset
– OBD + Diesel-savu
»  Ohjauskulmien suuntaukset
»  Ajovalojen myllytykset
»  Vikakoodin luku Bosch / Autocom  

LT-AUTOKORJAAMO KY
Kärrytie 17, Orimattila, puh. (03) 777 4498, 044 700 4498
ltautokorjaamo@gmail.com  |  www.ltautokorjaamo.fi

MONIMERKKIKORJAAMO

Meiltä edulliset käytetyt moottoripyörät, 
huollot moottoripyöriin, mopoihin ja mönkijöihin.
Kauttamme saat myös renkaat ja rengastyöt, 
sekä tarvikkeet ja varaosat menopelillesi (tilauksesta).
Teemme myös pesut, vahaukset tai keraamiset 
pinnoitukset moottoripyörällesi.
Talvikaudelle 2020-2021 myös varattavissa 
talvisäilytyspaikka valvotusta ja lämpimästä hallista.

moottoripyöräliike 
Mäntsälässä!

www.wbike.fi

Palveleva 

Tervetuloa palveltavaksi Vuolteenmäentie 7,
04600 Mäntsälä p. 050 3310 121
Avoinna pääsääntöisesti 
ark. 17-20 ja vkl La-Su 10-20
(Ilmoita tulostasi ennakkoon niin osaan olla paikalla)

>
>
>
>

31Kesälehti 2020

P. 040 5060 706  
www.porakaivo.com

  PORA- JA
    LÄMPÖKAIVOT

  PORAKAIVOJEN
    HUOLLOT JA PESUT www.poratek.fi

SUOMEN KAIVONPORAUSURAKOITSIJAT RY

FINLANDS BRUNNSBORRNINGSENTREPRENÖRER RF

–�Kunnon varavirtalähde on 
hyvä ottaa kassiin mukaan, jot-
ta puhelimen pitkänkin käy-
tön voi taata. Samalla voi ladata 
vaikkapa bluetooth-kaiuttimen 
ja paremmilla varavirtalähteil-
lä kannettavankin, sanoo Verk-
kokauppa.comin ostopäällikkö 
Antti Aulavuori.

Muitakin keinoja kannettavan 
tietokoneen akun keston piden-
tämiseen on. Ensinnäkin näytön 
himmentäminen�–�toki sitten on 
tasapainoiltava akun keston ja 
näytön kirkkauden välillä.

–�Läppäristä voi sulkea kaiken 
ylimääräisen. Mitä enemmän 
taustalla on käynnissä ohjelmia, 
sitä enemmän akku kuluu, Gigan-
tin Kinnunen sanoo.

4 
Älä ylikuumenna laitetta
Aurinkoon jätetty puhe-
lin saattaa ylikuumen-
tua ja jopa sammua. 
Niinpä sitä ei saisi jät-

tää suoraan auringonvaloon.
Myös muut laitteet voivat 

kuumentua liikaa. Aulavuoren 
mukaan kaikissa kannettavissa 
on antureita, jotka sammuttavat 
laitteen, jos lämpötila nousee 
liian korkeaksi. Kannettavat tie-
tokoneet onkin hänen mukaan-
sa yleensä tehty käytettäviksi 
sisätiloissa ja sisälämpötiloissa.

–�Niiden pölyn- ja läm-
mönkesto ei ole parhaimpien 
älypuheli mien tasolla. Suositte-
lisin erityistä varovaisuutta, jos 
kannettavaa konetta aikoo käyt-
tää kuumilla kesäsäillä. Korkeat 
lämpötilat voivat vahingoittaa 
kannettavan komponentteja ja 
lyhentää akun elinikää.

Kannattaa hakeutua varjoon 
tekemään töitä koneen kanssa 
tai hankkia aurinkovarjo mukaan 
piknikeille.

–�Älä missään nimessä jätä 
konetta suoraan auringonvaloon 
pitkäksi aikaa, Aulavuori neuvoo.

Kinnunen mainitsee tuulet-
timet.

–�Kyllähän läppäri kuumentuu 
käytössä, jos se on pinnalla, jossa 

se ei pääse tuulettumaan.
On aina hyvä varmistaa, ettei 

läppärin tuuletin uppoa vaik-
kapa pehmeälle piknikpeitol-
le. Yksinkertainen keino välttää 
tilanne on sujauttaa alle vaikka 
paksun kirjan.

5 
Suojaa puhelimelle
Yksi riski älylaitteiden 
käytössä on tietenkin 
aina se, että kallis laite 
rikkoontuu.

–�Puhelin kannattaa ehdotto-
masti suojata kotelolla ja suoja-
lasilla, ettei piknik mene pilalle, 
jos puhelin putoaa maahan, Aula-
vuori vinkkaa.

Hän neuvoo myös selvittä-
mään puhelimen IP-luoki-
tuksen. Se kertoo puhelimen 
suojauksesta esimerkiksi pölyä, 
vettä ja kiinteiden esineiden 
iskuja vastaan.

–�Nykyään on jo useita hyvin 
vettä kestäviä malleja saatavilla. 
Niiden kanssa rannallakaan ei tar-
vitse olla niin varovainen.

Monet laitteet kestävät hyvin käyttöä ulkona, mutta niiden suojaaminen auringolta on tärkeää.

Avuksi arjen asioihin

paikallisia palveluita osoitteesta: 
www.palvelusantra.fi

Suomessa ommeltuja luomuvaatteita
vain 45 min Lahden keskustasta

Tehtaanmyymälässä tuoteluettelon tuotteet -10% 
ja kauneusvirheelliset -30%

Kinnarintie 32, Artjärvi, ma-pe 9-16, la 10-14
www.ruskovilla.fi

TEHTAANMYYMÄLÄ

Kesätarjous
tehtaanmyymälässä: 

aikuisten
hirssiakanatyynyt 

39€ (50€)

Liesitakat Valurautatakat, 
myös antiikkiset

Takka- 
sydämet

Puuliedet Kiukaat

HOUGAARDS

alk 429e
alk 299e799 e390 e490 e249 e

Meiltä myös
l savuputket
l vesi- 

ilmalämpö-
pumput

l Pakettiauto 
ja peräkärry 
vuokraus

Myymälä: Ratsutie 48, Nastola
Avoinna: sovitusti myös ilt. ja vkl

Ota yhteyttä: 
p. 040 417 83 76 www.hougaards.com

Liisalle kahvia
VIIME VIIKON KUVAKISAN 
kuvassa oli Arvo Ylppö. Veikattiin 
myös Leo Jokelaa. Arpa suosi tällä 
kertaa Liisa Koukkaria.

Arvo Henrik Ylppö (27. lokakuuta 

1887 Akaa – 28. tammikuuta 1992 
Helsinki) oli suomalainen lääkäri, 
lastentautiopin professori, arkkiatri 
ja suomalaisen neuvolajärjestelmän 
isä. Kansainvälisesti Ylppö tunnet-
tiin keskostutkimuksistaan. n

IHANA KESÄ sekä hyttyset, mä-
kärät, polttiaiset ja muut pistiäiset 
ovat täällä! Osa meistä saa pistoista 
vain juuri silmin huomattavan pau-
kaman, ja toisilla voi kehittyä hoitoa 
vaativa allerginen reaktio. Suomessa 
hyttyslajeja on reilut 40 ja niiden 
kesän ensimmäiset pisto aiheuttavat 
voimakkaimmat ärsytys- ja allergi-
areaktiot. Suurin osa suomalaisista 
on herkistynyt vaihtelevassa määrin 
hyttysille, arvioilta noin kymmenen 
prosenttia herkistyneistä reagoi voi-
makkaammin.

- Pistoskohtaan ilmenee heti pis-
ton jälkeen kutiseva paukama, joka 
laskee muutaman tunnin sisällä. Osa 
reagoi myös viivästyneesti eli pauka-
ma kehittyy vasta muutaman tunnin 
päästä pistosta ja paukama häviää 
vasta usean päivän kuluttua, sanoo 
asiantuntija Kaisa Toikko Allergia-, 
iho- ja astmaliitosta.

Hän neuvoo hoitamaan kutisevia 
paukamia paikallisesti kortiso-
nivoiteilla ja suun kautta otettavilla 
antihistamiinitabletilla, jos kyse on 
allergiasta. Antihistamiinia voi ottaa 
myös ennakoiden. Jos tietää mene-
vänsä paikkaan, missä on paljon 
hyttysiä, antihistamiini kannattaa 
ottaa ennen lähtöä. Jos pistosten ai-
heuttamat oireet ovat hankalia, niitä 
hoidetaan suun kautta otettavilla 
kortisonitabletilla. Kortisonitable-
tit ovat reseptilääkkeitä, mutta en-
siavuksi voi ottaa kyypakkauksen 
tabletit ohjeen mukaan.

Näin sujuu yhteiselo hyttysten kanssa

Suojaudu turvallisesti

Ensisijaisena suojautumisena hyön-
teisiä vastaan kannattaa käyttää peit-
tävää vaatetusta. Mitä suuremman 
osan ihosta suojaa vaatteilla, sitä 
parempi. Väljä ja tiheäkankainen 
vaatetus antaa parhaimman suojan, 
koska hyttyset eivät pääse pistämään 
näiden läpi.

- Jos suojautuminen ei ole mah-
dollista muulla keinoin, voi iholle 
ja vaatteisiin käyttää hyönteiskar-
kotteita. Niiden tehoaineet estävät 
hyönteisiä aistimasta kehosta ja 
hengityksestä huokuvaa hiilidioksi-
dia, kosteutta ja lämpöä, joiden pe-
rusteella ne löytävät ihmiset, sanoo 
kemikaaliasiantuntija Kia Bertula 
Allergia-, iho- ja astmaliitosta.

Hänen mukaansa hyönteiskarkot-
teiden toiminta perustuu tehoainei-
siin, joiden aiheuttamat allergiaoi-

reet ovat melko harvinaisia. Tuotteet 
ärsyttävät kuitenkin voimakkaasti 
silmiä. Karkotteen laittamista silmi-
en ja suun alueelle tuleekin välttää. 
Auringonpolttamalle, ärsyyntyneel-
le, tulehtuneelle tai vaurioituneelle 
iholle ei tule käyttää ollenkaan 
hyönteiskarkotteita. Käytön jälkeen 
iho kannattaa pestä saippualla. Ae-
rosolikarkotteet joutuvat helposti 
hengitysteihin, joten astmaatikko-
jen kannattaa käyttää mieluummin 
muita kuin sumutettavia tuotteita. 
Myös savuvia ulkokarkotteita ast-
maatikkojen kannattaa välttää.

- Pienille lapsille ei suositella käy-
tettäväksi hyönteiskarkotteita. Ikä-
rajoitus ja käyttömäärä kannattaa 
tarkistaa kyseisen tuotteen käyttö-
ohjeesta, sillä ne vaihtelevat käyte-
tyn tehoaineen ja sen pitoisuuden 
mukaan, Kia Bertula muistuttaa.
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IHASTU UPEAAN PUUMALAN  
SAARISTOREITTIIN! 
YHTEYSALUS NORPPA II LIIKENNÖI 1.6.–31.8.2020 
Lintusalon ja Hurissalon välillä. Varaa lauttamatka etu-
käteen verkosta visitpuumala.fi.

www.visitpuumala.fi

Orimattilan Kotieläinpuisto
Lukuisat eläinystävämme odottavat
vierailuasi joka päivä klo 11-19

Orimattilan Kotieläinpuisto
Ravitie 6, 16300 ORIMATTILA
puh. 044-777 1234
kotielainpuisto@phnet.fi
www.kotielainpuisto.com

Kotieläinpuistoa ylläpitää Orimattilan Hevosystäväinseura ry.

HINNASTO:
sisäänpääsy
lapset 6€

aikuiset 8€
(alle 2v. 

ilmaiseksi)

Avoinna
Pääsiäisenä 10.-13.4.  12-17 • Toukokuussa La 10-15, Su 12-17 • Kesällä 2.6.-16.8. ark. 12-17, 
La 10-15, Su 12-17, Ma suljettu • Syksyllä 22.8.-27.9. La 10-15, Su 12-17

Iitin vuoden yrittäjät 2019

Avoinna kesällä 2.6.-16.8. ark. 12-17, La 10-15, Su 12-17, 
Ma suljettu 
Syksyllä 22.8.-27.9. La 10-15, Su 12-17
www.kilkkilanfarmi.fi
Riitta 040 752 2207 - riitta@kilkkilanfarmi.fi
Farmin pääsymaksu aikuiset 6 €, 1-14 v. 4 €
Iitin vuoden yrittäjä 2019

Avoinna
Pääsiäisenä 10.-13.4.  12-17 • Toukokuussa La 10-15, Su 12-17 • Kesällä 2.6.-16.8. ark. 12-17, 
La 10-15, Su 12-17, Ma suljettu • Syksyllä 22.8.-27.9. La 10-15, Su 12-17

Iitin vuoden yrittäjät 2019

Avoinna
Pääsiäisenä 10.-13.4.  12-17 • Toukokuussa La 10-15, Su 12-17 • Kesällä 2.6.-16.8. ark. 12-17, 
La 10-15, Su 12-17, Ma suljettu • Syksyllä 22.8.-27.9. La 10-15, Su 12-17

Iitin vuoden yrittäjät 2019
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- SE ON VIININTEKIJÄSTÄ 
ammattitaidosta kiinni, onko viini 
hyvää vai huonoa. Hyvän ja loista-
van viinin ero syntyy raaka-aineista, 
viinintekijä David Cohen sanoo.

Cohen ja hänen vaimonsa valmis-
tavat suomalaisista metsämarjoista 
erilaisia laatuviinejä, joita myydään 
suomalaisissa huippuravintoloissa.

- Tuotteemme ovat olleet myyn-
nissä Alkossa vuoden ajan ja niiden 
suosio on kasvanut koko ajan.

Uudet tilat Hollolan Miekkiössä 
ovat mahdollistaneet tuotantomää-
rän kasvun 50 000 litraan vuodessa.

- Suomalaisessa metsässä kasvaa us-
komattoman hienoja marjoja, joita 
me haluamme käyttää viiniemme 
raaka-aineena. Lakka oli minun 
ensimmäinen suuri marjalöytö. Ra-
kastan tätä marjaa.

Viinintekijä David Cohen:

Puhtaat suomalaiset raaka-aineet 
ovat viiniemme tasapainoisen 
maun salaisuus

Viinitekijä Cohen kertoo, että hän 
hioo tuotteen ja siihen liittyvän re-
septin täydelliseksi ennen kuin viini 
pääsee markkinoille.

- Tämän satokauden viinit ovat 
markkinoilla ensi kesänä. Jokainen 
viini on persoonallinen oma tuote, 
eikä meidän viinit maistu koskaan 
aivan samalta. 

Ainoa Winery avasi elokuussa 
oman viinikaupan Miekkiöön ja 
sieltä on mahdollista ostaa paljon 
erilaisia viinejä tällä hetkellä.

- Minulla on sellainen haave, että 
tulevaisuudessa tämä alue näyttää 
viinitilalta niin kuin jossain Keski-
Euroopassa.

- Viinin valmistuksessa ja raaka-
aineiden hankinnassa puhtaus on 
tärkein asia. Kun huolehdit siitä, että 
viiniä tehdään puhtaissa sammiois-
sa, niin valmistusprosessi on silloin 
varmasti hallinnassa.

Persoonalliset maut 
metsän antimista

Ainoa Wineryn yrittäjä Paola Guer-
rero de Cohenin kertoo, että he ovat 
löytäneet suomalaisesta metsästä 
kiehtovia kasveja ja marjoja, joita 
he käyttävät viininvalmistukseen.

- Kuusenkerkän, lakan, mesian-
gervon, mustikan ja puolukan upe-
at maut on jo talletettu viinitilan 
makukarttaan. Etsimme jatkuvasti 
uusia erilaisia makuja Suomen 
luonnosta, koska haluamme tuoda 
puhtaan suomalaisen luonnon ma-
kumaailman viineihimme.

Yrittäjä muistuttaa, että heidän 
viininsä ovat myös lähiruokatuote.

- Ostamme lähialueelta lähes kaik-
ki raaka-aineet, joita tarvitsemme 
viininvalmistuksessa. Päijät-Hä-
meestä löytyy muun muassa mansi-
kan- ja vadelmanviljelijöitä, joiden 
kanssa teemme yhteistyötä. Ori-
mattilalaiselta tuottajalta ostamme 
todella laadukasta hunajaa. En ole 
koskaan missään muualla maistanut 
niin hyvää hunajaa.

Ainoa Wineryn viinien makumaa-
ilma rakennetaan niin, että se sopii 
yhteen suomalaisen ruoan kanssa.

- Varsinkin lakka, mustikka ja puo-

lukka ovat sellaisia marjoja, joiden 
makuun tarttuu suomalainen lyhyt, 
mutta valoisa kesäaika. Auringon-
valo antaa marjoihin loistavan ma-
kubuustin.

Viinin pitää olla tasapainoinen

- Ostan meille kaikki suomalaiset 
marjat ja päätän siitä, milloin vii-
nin voi valmis, Paola Guerrero de 
Cohen toteaa.

Ainoa Winery aikoo jo lähitule-
vaisuudessa ostaa enemmän marjoja 
Pohjois-Suomen alueelta.

- Lapsissa marjat kypsyvät nope-
ammin ja niiden maku on sanoin 
kuvaamattoman upea. Eri puolilla 
maailmaa Lappi symboloi puhtautta 
ja se myy myös hyvin.

Yrittäjän mukaan viini kypsyy yh-
den vuoden ajan ennen kuin se on 
valmis myyntiin.

- Tavoitteenamme on aina hyvä 
maku ja tasalaatuinen tuote. Tasa-
painoinen maku on meille tämän 
työn tärkein asia. Mietimme aina 
viinillemme parhaan mahdollisen 
käyttötarkoituksen. 

Suomalainen punajuuriviini oli 
yksi yrittäjäpariskunnan ensim-
mäisistä viineistä, kun he aloittivat 
viinivalmistuksen Suomessa.

- Punajuuriviini on tulossa Alkoi-
hin ja ravintoiloihin taas. Se on ollut 
yksi mielenkiintoisimmista tuotteis-
tamme. Se on myös tuote, joka jakaa 
ihmiset selkeästi kahteen eri leiriin 
maun suhteen.

Suomalaiseen kesään kuuluvat 
mansikat ja mansikkakakut. Päi-
jäthämäläiset viinintuottajat ovat 
loihtineet heitä varten oman viinin, 
jonka nimi on Aho.

- Suomalaistaustainen Ranskassa 
asuva viininviljelijä tuottaa meille 
valkoviinin tähän kesäviiniin. Miek-
kiössä siihen lisätään mansikkaviini. 
Tähän viiniin on tallennettu suo-
malaisen kesän makumaailma. Siitä 
kannattaa aloittaa tutustuminen 
meidän tuotteisiin.

Petri Görman

Viinintekijä David Cohen ja hänen yrittäjävaimonsa Paola Guerrero de Cohen kertovat, että he etsivät jatkuvasti uusia 
makuja suomalaisesta luonnosta. – Seuraavaksi tuomme markkinoille raikkaanmakuisen omenaviinin.

 
 
 

arcman@elisanet.fi 

 

Kasvispihvit
2 kananmunaa
1 dl korppujauhoja
3 dl kesäkurpitsaa
3 dl porkkanaa
2 dl perunaa
ruohosipulia
1 tl suolaa
ripaus mustapippuria

Laita korppujauho turpoa-
maan kanamunan sekaan n. 
viiksiminuuttia.
Raasta kesäkurpitsa, pork-
kana ja peruna, hienonna 
ruohosipuli, yhdistä kaikki 
aineet keskenään ja ota lusi-
kalla paistinpannulle pieniä 
pihvejä. Paista molemmin 
puolin n. 12–15 minuuttia. 
Käytä paistamiseen öljyä 
tai voita.

Minttu Tsatsiki
½ kurkku
1-2 valkosipulinkynttä
2 dl turkkilaista jogurttia
1 tl sokeria
n. 10 lehteä tuoretta minttua
ripaus mustapippuria rou-
heena

Raasta kurkku ja valuta sii-
vilässä nestettä pois, purista 
valkosipuli kulhon pohjalle, 
hienonna mintun lehdet veit-
sellä ja yhdistä kaikki aineet 
keskenään. Säätele valkosi-
pulin määrä omaan makuusi 
sopivaksi.

Lahden seudun Ympäris-
töviikon yleisökilpailulla 
etsitään tarinoita erityisistä 
vaatteista. Kerro rakkaan 
vaatteesi tarina 6.9. mennes-
sä ja voit voittaa lahjakortin 
valitsemaasi ompelu- tai 
korjauspalveluun.

Vaatteisiin liittyvät ympä-
ristövaikutukset ovat mer-
kittäviä ja niiden pienentä-
miseksi on monia keinoja. 
Korjaaminen ja kierrättämi-
nen ovat hyviä vaihtoehtoja, 

samoin kestävien ja eettisesti 
valmistettujen tuotteiden 
valinta silloin kun uuden 
hankkiminen on välttämä-
töntä. Monia muitakin asioita 
kannattaa ottaa huomioon 
vaatteisiin liittyen, esimer-
kiksi oikeanlainen huolto 
pidentää vaatteen käyttöikää. 
Ekologisin valinta on käyttää 
sitä, mitä jo omistaa.

Onko sinulla vaate, joka on 
erityisen rakas sinulle? Kerro 

vaatteesi tarina ja voit voittaa 
lahjakortin valitsemaasi om-
pelu- tai korjauspalveluun. 
Kuvalla varustetun tarinan 
tulee olla perillä Lahden 
ympäristöneuvonnassa vii-
meistään 6.9. Kilpailusään-
nöt löydät Ympäristöviikon 
sivuilta

www.lahti.fi/palvelut/luon-
to-ja-ymparisto/ymparisto-
viikko - Ympäristöviikon 
yleisökilpailu

24. seudullista Ympäristö-
viikkoa vietetään 14.-20.9. 
teemalla Vaatteet – Vaate on 
valinta. Teemaviikolla pereh-
dytään vaatteiden ja tekstiili-
en ympäristövaikutuksiin ja 
mietitään keinoja pienentää 
niitä. Tule mukaan seudul-
liseen Ympäristöviikkoon, 
tehdään yhdessä parempaa 
huomista!

Kerro vaatteesi tarina 
ja voita korjauspalvelua

Viikko 36 / 2020 – 3 –Lahden Seudun Uutiset

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 laatusertifioidun savusaunan terassilta voi nauttia myös Salpausselkä 
Geoparkin kauniista maalaismaisemista. Kuva Päivi Tommola.

turahasto.

Kuvausrastin kautta 
sertifioidun 
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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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 laatusertifioidun savusaunan terassilta voi nauttia myös Salpausselkä 
Geoparkin kauniista maalaismaisemista. Kuva Päivi Tommola.

turahasto.

Kuvausrastin kautta 
sertifioidun 
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.

Kuva: Lahden kaupunginteatterin Saituri

Lahden kaupunginteatteri luottaa Molièrin vetovoimaan. Saituri on klassikkonäytelmä 
ahneudesta sekä isän ja lasten keskinäisistä suhteista.

Lahden kaupunginteatteri paneutuu ahneuden olemukseen näytelmässä Saituri. Se kertoo 
Harpagon-nimisestä leskimiehestä ja hänen tyttärestään ja pojastaan. Isän suunnaton saituus 
on harmina näille lapsille, jotka haluaisivat elää omaa nuorten elämäänsä. Isän olemus on 
rähjäinen ja lasten sen sijaan ajan muodin mukainen. 

Tytär on ihastunut perheen hovimestariin ja pojalla on oma mielitiettynsä. Ajan tavan mu-
kaan vanhemmat vaikuttivat perillistensä puolisovalintoihin, kuten Harpagonkin parhaansa 
mukaan yrittää tehdä. Lapset pitää saada varakkaisiin naimisiin. 

- Näytelmässä nähdään sukupolvien ero. Lapset haluavat itsenäistyä ja isä keskittyy 
säästäväisyyteen, joka itse asiassa on ahneutta, teatterin johtaja ja näytelmän ohjaaja Ilkka 
Laasonen toteaa.

Lahden kaupunginteatteri tuntuu luottavan Juhani-näyttämöllä tällä hetkellä vahvasti 
klassisiin esityksiin omin ryydityksin. Molièrin kirjoittama Saituri sai ensi-iltansa jo 9. 
syyskuuta 1668 Pariisissa. Tavallinen katsoja ei ehkä löydä aivan ominta näkökulmaansa 
Saituria katsoessa. Näytelmä on vanha ja katsoja joutuu sovittamaan näytelmän puitteita ja 
vuorosanoja tähän päivään. Katsojan on vaikea lähestyä nykypäivää Molièrin näkökulmasta, 
vaikka saituus on yliaikainen ilmiö. Joskus se naurattaa, joskus ei.  

Ennakkoesityksen mukaan näyttelijät tekevät jälleen loistokasta työtä annetuissa puitteissa. 
Pukusuunnittelija Niina Pasasen puvut ovat myös nerokkaita, ehkä nuorten tyyliasujen osalta 
jopa hieman yliampuvia. Näyttämöllä nähdään myös muusikot Martti Peippo ja Aura Visala. 
Näytelmän kesto on 2,5 tuntia väliaikoineen. Näytelmän suomennos on Arto af Hällströmin 
käsialaa.

Lasse Koskinen

Saituri kitsastelee  
Lahden kaupunginteatterissa

Vanhusten viikolla ollaan onnellisia vanhuudesta
Valtakunnallinen vanhustenpäivä ja -viikko käynnistyy perinteiden mukaisesti lokakuun alussa. Sitä on vietetty jo vuodesta 1954.

Tänä vuonna vanhustenviikkoa vietetään 4.–11.10. teemalla 
”Onni on vanheta”.

Lahdessa viikko huipentuu sunnuntaina 11.10. kaikissa 
kirkoissa klo 10 vietettävään vanhusten kirkkopyhään.

Mukkulan kirkon messua on mahdollisuus seurata YouTube 
kanavalta Lahden seurakunnat. 

Ristinkirkossa on tekstitulkkaus ja Lauletaan viittoen 
-kuoro sekä Isän ääni. Mukaan kutsutaan erityisesti kuulo-, 

näkö- ja liikuntarajoitteisia. Paikalla vammaistyöntekijät ja 
vapaaehtoisia avustajia.

Vanhustyön keskusliiton käynnistämät Vanhustenpäivä ja 
-viikko ovat maassamme pisimpään juhlittuja valtakunnallisia 
teematapahtumia.

Tänä vuonna viikolla nostetaan esille positiivisia asioita 
vanhenemisesta. Arjen pieniä ja suuria iloja. Arjessa on pal-
jon asioita, jotka tekevät ihmiset ikääntyessäkin onnelliseksi 

kivuista ja säryistä huolimatta. Ikäviä asioita ei tarvitse lakaista 
maton alle, vaan kerrankin ne nostetaan esille ikääntymisen 
hyviä puolia.

Vanhustyön keskusliitto järjestää Vanhustenpäivän val-
takunnallisen pääjuhlan ikääntyneille ihmisille ja heidän 
läheisilleen sunnuntaina 4.10.2020 Naantalissa yhteistyössä 
Naantalin kaupungin ja paikallisten toimijoiden kanssa.

Lähde: Lahden seurakuntayhtymä

Noin kaksi miljoonaa suo-
malaista aikuista harrastaa 
kävelyä. Laji on suosituim-
pien liikuntamuotojen listalla 
ehdoton kuningas. Kävelyn 
suosio piilee sen yksinker-
taisuudessa. Liikkeelle lähtö 
on helppoa, sen aloittamiseen 
riittää kotiovesta ulos astumi-
nen. Tapaturmariski on pieni 
ja varusteiksi tarvitsee vain 
hyvät jalkineet.

Arkikävely kuuluu jo-
kapäiväiseen elämäämme. 
Otamme päivittäin noin 
3000–5000 askelta, jotka 
ovat välttämättömiä arkielä-
mässä ja työssä. Jos tekee 
etätyötä kotonaan, voi vält-
tämättömiä askeleita kertyä 
vain 2000–3000 vuorokau-
dessa. Raskasta ruumiillista 

työtä tekevälle välttämät-
tömiä askeleita voi kertyä 
7000–8000 vuorokaudessa. 
Jos askelmäärä jää alhaiseksi 
jo työpäivän aikana, kannat-
taa panostaa pieniin asioihin. 
Vältä hissiä, mene portaita 
pitkin. Kävele työmatka tai 
osa siitä: jää edellisellä py-
säkillä pois bussista. Kävele 
kauppaan.

Kävely on erinomaista 
painonhallintaliikuntaa, kun 
siihen yhdistää terveelliset 
ravitsemustottumukset ja 
säännöllisen ateriarytmin. 
Reipas puolen tunnin kävely 
kuluttaa 70-kiloiselta hen-
kilöltä 165 kaloria. Ruuaksi 
muutettuna se vastaa esi-
merkiksi yhtä korvapuustia 
tai neljää omenaa. Reipas 

kestävyysliikunta kehittää 
myös sydän- ja verenkier-
toelimistön kuntoa. Hyvä 
kestävyyskunto auttaa jak-
samaan paremmin päivittäi-
sissä toimissa ja ehkäisee sy-
dän- ja verenkiertoelimistön 
sairauksien kehittymistä ja 
on myös hyvä tuki sairauk-
sien hoidossa.

Kävelyyn tarvitset vain 
hyvät jalkineet ja hiertämät-
tömät sukat. Kannustavan 
kaverin lisäksi voit hankkia 
askelmittarin tai sykemitta-
rin, joilla voit seurata kun-
toiluasi. Kävelysauvoilla tai 
lisäpainoilla saat enemmän 
tehoa kävelyyn.

Lähde: suomenlatu.fi

Lähde kävelylle!
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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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PALVELUHAKEMISTO

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

Seuralaispalvelua

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!

www.lamminsiirtonurmi.fi • info@lamminsiirtonurmi.fi

K E S K I V I I K KO N A 2 5 .  M A A L I S K U U TA 2 0 2 0

Uutiset 
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Perunkirjoitukset, testamentit ja
edunvalvontavaltakirjat ammattitaidolla

Perunkirjoitus
Varpu  Välimaa  Oy

puh. 045 343 1888
Rauhankatu 17 B,  15110  Lahti

varpu.valimaa@perunkirjoitukset.fi

Hyödynnä 
kotitalousvähennys.

NYT PORAKAIVOPUHDISTUKSET 
TALVIETU HINTAAN

Katso tarkemmin www.porakaivohuolto.net
Myynti 050 368 0001, 050 414  7714

* Puhdistukset ja huollot
* Porakaivopumppujen myynti

LAMMINRANTA
PORAKAIVOJEN HUOLTOLIIKE

Asiakaspalvelusivuillamme voit hoitaa asioita juuri silloin, 
kun sinulle sopii:

Asiakaspalvelusivumme löydät verkkopalvelumme 
oikeasta yläreunasta Asiakas-valikon alta.

ASIAKASPALVELUPISTEEMME 
OVAT TOISTAISEKSI SULJETTUINA 
Noudatamme maan hallituksen ohjeistusta. 

Palvelemme normaalisti verkkopalvelussa ja puhelimitse.

ASIAKASPALVELUA ILMAN JONOJA 24/7 OTA YHTEYTTÄ

Asiakaspalvelu: 
asiakaspalvelu@
mediataloesa.fi 
p. 03 7575 700
ma-pe 8.30-16.30

Yritysasiakkaat: 
yritysasiakkaat@
mediataloesa.fi
p. 03 7575 710
ma-pe klo 8-16

▶ Kuluttajailmoitukset
▶  Jakelupalautteet
▶  Juttuvinkit

▶  Noutopisteet
▶  Yhteystiedot

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

Seutu4

Suomen 4H-järjestö haas-
taa tänä keväänä isot ja pie-
net yritykset sponsoroimaan 
peruskoulun yhdeksäsluok-
kalaisille kesätyöpaikkoja 
omilla paikkakunnillaan.

Mukaan pääsee 400 euron 
lahjoituksella. Sen turvin 
yksi ysiluokkalainen nuo-
ri saa kahdeksi viikoksi 
kesätyöpaikan paikallisen 
4H-yhdistyksen kautta.

Yhdistykset työllistävät 
nuoria esimerkiksi paikal-
liseen nuorisotyöhön tai 
ostamalla palveluita paikka-
kunnallaan toimivilta nuo-
rilta 4H-yrittäjiltä. 

KESÄTYÖHAASTEESEEN 
lahjoittava yritys voi itse vali-
ta, millä 4H-paikkakunnalla 
haluaa tukea nuoren työllis-
tymistä. Lahjoittava yritys 
saa kiitokseksi tunnisteen, 
jonka avulla voi kertoa ole-
vansa mukana tukemassa 
nuorten työllistämistä. Pai-
kallisia 4H-yhdistyksiä toi-
mii yli 200 paikkakunnalla.

– Nuoret joutuvat teke-
mään jo yläkoulussa valin-
toja tulevaa työuraa ajatellen. 
Haluamme nostaa kesän 
2020 kynnyksellä ikänsä 
puolesta tärkeässä taite-
kohdassa olevan ryhmän 
eli ysiluokkalaiset, sanoo 
4H:n kehityspäällikkö Anu 
Parviainen.

– Nuorena hankittu työko-
kemus voi auttaa eteenpäin, 
tukea opintojen loppuun 
saattamista tai jopa ehkäistä 
syrjäytymistä.

4H-YHDISTYSTEN ja nuor-

ten omien 4H-yritysten kaut-
ta työllistyy vuosittain yli 
8 000 nuorta. Kesätyö on 
nuorelle usein ensimmäi-
nen kosketus työelämään.

Kesätyössä opitaan työ-
elämätaitoja ja työ kasvattaa 
nuorta vastuuseen. Karttu-
nut kokemus vahvistaa nuo-
ren itsetuntoa ja voi tukea 
myös uravalinnassa. 

– Halusin kesätöihin, jot-
ta voisin tuntea itseni hyö-
dylliseksi, oppisin uutta ja 
saisin tekemistä, kokemusta 
sekä omaa rahaa säästöön. 
Olen oppinut paljon, työka-
verit ovat mukavia ja on ollut 
ihana tavata ihmisiä ja olla 
hyödyksi, kertoo 16-vuotias 
Pinja Siukola, joka työllistyi 
4H:n kautta kesällä 2019 pai-

kalliseen K-Supermarkettiin.
– Olen saanut rohkeut-

ta kysyä tarvittaessa apua. 
Olen aina ollut sitkeä ja jär-
jestelmällinen, mutta tämä 
työ kehittää ja nostaa esiin 
myös näitä piirteitä.

NUORILLE 4H on vastuul-
linen työnantaja. Palkka-
us on työehtosopimuksen 
mukaista, ja jokainen nuo-
ri perehdytetään tehtävään. 
4H on sitoutuneet vastuulli-
sen kesätyön periaatteisiin.

Kesätyö voi muuttaa 
nuoren koko elämän. Yri-
tys tai yrittäjä, ota vastaan 
4H:n kesätyöhaaste ja tue 
yhdeksäsluokkalaisia nuo-
ria työelämän alkumetreillä. 
Varmistetaan yhdessä, ettei 
yksikään nuori jää ilman työ-
kokemusta. 

� Mukaan voi ilmoittautua 
nettilomakkeella Suomen 
4H-liiton verkkosivujen kaut-
ta: www.4h.fi/kesätyöhaaste

4H haastaa yritykset 
sponsoroimaan kesätöitä
400 eurolla yksi yhdeksäsluokkalainen saa töitä kahdeksi viikoksi.

”Nuorena 
hankittu 

työkokemus voi 
auttaa eteenpäin, 
tukea opintojen 
loppuun saattamista 
tai jopa ehkäistä 
syrjäytymistä.
Kehityspäällikkö 
Anu Parviainen

”Halusin kesä-
töihin, jotta 

voisin tuntea itseni 
hyödylliseksi, oppisin 
uutta ja saisin teke-
mistä, kokemusta 
sekä omaa rahaa 
säästöön.
Pinja Siukola

Työllistäminen
Tietoa 4H:sta
� Suomen 4H-järjestöllä 
on 48 000 jäsentä, joista 
nuorisojäseniä on 41 200.
� 4H:n kautta 13–28-
vuotiaat nuoret voivat saada 
palkkatyön tai he voivat 
perustaa oman 4H-yrityk-
sen.
� Paikallisia 4H-yhdistyksiä 
on 210, nuoret työllistyvät 
heidän kauttaan.
� 4H-kesätyöhaaste on 
4H-järjestön kampanja, joka 
haastaa aikana yrityksiä ja 

yrittäjiä mahdollistamaan 
erityisesti yhdeksäsluokka-
laisten nuorten kesätyön.
� 4H:n kautta työllistyi 
vuonna 2018 yli 8 000 
nuorta.
� Vuonna 2018 4H maksoi 
4,3 miljoonaa euroa palkkoja 
nuorille.
� Vuonna 2018 oli toimin-
nassa 1 260 4H-yritystä, yli 
1 400 yrittäjää, yritysten 
liikevaihto 1,5 miljoonaa 
euroa.

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

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

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!

Monipuolinen tapahtumatar-
jotin on suunniteltu turval-
lisuusnäkökulmat huomioi-
den. Useita tapahtumia voi 
seurata etäyhteyden kautta.

Kevään kokemukset ovat 
vaikuttaneet monella taval-
la alkavan syksyn tapahtu-
makokonaisuuden suunnit-
teluun: ostotapahtumia on 
vähemmän kuin aiempina 
syksyinä, tapahtumiin voi-
daan yleisesti ottaen ottaa 
vähemmän osallistujia, osa 
tapahtumista varaudutaan 
striimaamaan ja joihinkin 
tilaisuuksiin käytössä on 
ennakkoilmoittautuminen.

Kirjastossa seurataan tii-
viisti viranomaisten ohjeita 
ja suosituksia ja reagoidaan 
muuttuviin tilanteisiin. Tur-
vaohjeita noudattaen ta-
pahtumia järjestetään hen-
kilökunnan ja asiakkaiden 
turvallisuus edellä.

Kirjaston tapahtumatuo-
tannon yhtenä tavoitteena 
on edistää kuntalaisten yh-
teisöllisyyttä ja tarjota elä-
myksiä. Tapahtumilla edis-
tetään myös monilukutaitoa 
ja annetaan valmiuksia kult-
tuuriseen vuoropuheluun. 
Ennätysmäärä syyskaudella 
käynnistyviä sanataideryh-
miä luo yhteenkuuluvuuden 
tunnetta ja kasvattaa osallis-
tujien rohkeutta kielelliseen 
ilmaisuun.

Teksti puhkeaa tekstistä 
-verkkotyöpaja on aivan uusi 
toimintamuoto ja se sopii 
kaikille kirjoittamisesta kiin-
nostuneille, jotka kaipaavat 

uusia virikkeitä kirjoittami-
seensa. Paja on kaksiosainen 
ja toteutusalustana toimii 
Teams-sovellus.

Luovan kirjoittamisen Sa-
noista kuvia -kirjoittajapiiri 
jatkaa toimintaansa, samoin 
nuorten kirjoittajaryhmä Sa-
lasanat sekä roolipelikerho. 
Tauolla ollut voimauttavan 
kirjoittamisen ryhmä Sa-
noista voimaa käynnistyy 
uudelleen.

Kevätkaudella kokeiluna 
alkanut Ensilukijat-palvelu 
jää pysyväksi osaksi kirjas-
ton toimintaa. Tämä palvelu 
vastaa monen harrastajakir-
joittajan toiveeseen saada 
pöytälaatikkoteksteihinsä 
ulkopuolisen lukijan näkö-
kulmaa. Lokakuussa järjes-
tettävä lavarunouden open 
mic -ilta tarjoaa puolestaan 
mahdollisuuden vähän jul-
kisempaankin pöytälaatikon 
raottamiseen.

Henkilökohtaista opastusta 
digipulmiin voi saada jättä-
mällä yhteydenottopyynnön 
pääkirjastolle numeroon 044 
416 3517. Mediaohjaajat 
ottavat asiakkaaseen yhteyttä 
arkisin klo 10-15 välisenä 
aikana. Opastukseen kan-
nattaa valmistautua huolel-
la ja miettiä, mihin asiaan 
haluaa ratkaisun. Mikäli 
asia ei ratkea etäopastukses-
sa, lähiopastusta pystytään 
tarjoamaan pääkirjastossa 
turvallisuus huomioiden. 
Kertaluonteinen lähiopastus 
voi kestää maksimissaan 15 
minuuttia.

Lahden kaupunginkirjaston 
syksyn tapahtumaesite 
on julkaistu

Rotista on tullut tänä keväänä 
ja kesänä poikkeuksellisen 
paljon ilmoituksia Lahden 
ympäristöterveyteen. Ilmoi-
tuksia on tullut isännöitsijöil-
tä, asukkailta sekä kaupungin 
työntekijöiltä.

Lahden ympäristötervey-
teen saapuneissa ilmoituk-
sissa rottahavaintoja on tehty 
asuntojen pihoilla tai jäteka-
tosten läheisyydessä. Rottia 

Lahdessa havaittu 
poikkeuksellisen paljon rottia 

on nähty myös puistoalueilla. 
Rottailmoituksia on tullut 
mm. Ankkurin, Kariston ja 
Keski-Lahden alueelta.

Rotat voivat levittää tart-
tuvia tauteja ja aiheuttaa 
huomattavaa vahinkoa jyr-
simällä rakenteita, kaape-
leita, laitteita ja pakkauksia. 
Rotat voivat jyrsiä pehmeitä 
metalleja, puuta, muovia ja 
jopa betonia sekä saastuttaa 
elintarvikkeita ja pintoja 
ulosteillaan. Rotat lisäänty-
vät erittäin nopeasti ja iso 
jyrsijäpopulaatio aiheuttaa 
suuria haittoja elinympäris-
tössään.

Rottahavainnoista
ilmoitettava 
kiinteistönomistajalle 
tai alueen haltijalle

Haittaeläinhavainnoista tulee 
ilmoittaa mahdollisimman 
nopeasti taloyhtiön isännöit-
sijälle osakeyhtiöasunnoissa. 
Omakotitaloissa torjunnasta 
vastaa kiinteistönomistaja 

tai alueen haltija. Mikäli 
rottia havaitaan omakotita-
loalueella, on suositeltavaa, 
että torjuntatoimenpiteisiin 
osallistuu myös naapurikiin-
teistöt.

Torjuntatoimet onnistuvat 
paremmin ja ovat halvempia 
toteuttaa, kun ne aloitetaan 
mahdollisimman nopeasti 
haittaeläinhavaintojen il-
maannuttua. Rottien torjun-
ta onnistuu parhaiten am-
mattilaistuholaistorjuntaan 
erikoistuneiden yritysten 
toteuttamana. Käynnissä 
olevan myrkytyksen aikana 
kuolleita rottia voi löytyä 
ulko- ja piha-alueilta.

Ennaltaehkäisevillä 
toimenpiteillä estetään 
rottapopulaation 
muodostuminen

Jätehuollolla on oleellinen 
merkitys rotille. Avonaiset, 
ylitäytetyt ja rikkinäiset jä-
teastiat sekä epäsiistit pihat 
ja jätekatokset houkuttelevat 

rottia. Rotat ovat kaikkiruo-
kaisia, joten niille kelpaa 
mm. jyvät, omenat, liha ja 
ruoan tähteet. Huonosti hoi-
detut jätehuoltokatokset, 
kompostorit ja biojäteastiat 
ovat rotille otollisia ravin-
nonlähteitä. Puutteellisesta 
jätehuollosta kannattaa il-
moittaa viipymättä kiinteis-
töä hoitavalle taholle.

Väärin toteutettu lintujen 
ruokinta houkuttelee myös 
rottia. Lintuja ei tarvitse 
ruokkia kesällä ollenkaan, ne 
löytävät ravintonsa luonnos-
ta. Talvinen lintujen ruokinta 
tulisi kohdistaa pikkulintui-
hin. Ruokinta-automaatin tai 
lintulaudan puhtaanapito on 
tärkeää. Maahan ruokkimista 
tulee välttää, maasta tulevat 
syömään myös hiiret, rotat, 
kesykyyhkyt ja varislinnut. 
Mikäli ne saavat helposti ja 
säännöllisesti ravintoa, ne 
alkavat pesimään ravintoläh-
teen lähellä.

Rotat suosivat pesäpaik-
koina pehmeitä ja kosteita 
maa-alueita, koska niiden 
on tällöin helppo kaivaa 
maanalaisia käytäviä. Käy-
tävien suuaukot näkyvät 
maanpinnalla koloina. Rotat 
suosivat myös romu- ja leh-
tikasoja, koska ne antavat 
hyvää suojaa ja piilopaikkoja 
rottapoikueille. Rotat voivat 
pyrkiä asuntoihin mm. vie-
märiverkoston kautta.

Lahden kaupunki jakaa koko 
henkilökunnalleen kaksi 
kappaletta kangasmaskeja. 
Maskijakelulla kaupunki 
työnantajana haluaa edistää 
henkilökunnan terveyttä, 
ehkäistä koronavirustartun-
tojen leviämistä ja muistuttaa 
maskin käytön hyödyistä 
erityisesti tungoksessa.

- Maskit ovat monelle 
uusi asia. Jaamme kaikille 
kaupungin työntekijöille 
kaksi kangasmaskia, koska 
kaikkien on hyvä totutella 
ja oppia maskien käyttöön 
tilanteissa, joissa ei ole mah-
dollista pitää turvaetäisyyttä, 
sanoo kaupunginjohtaja Pek-
ka Timonen.

Kaupungin omassa toimin-
nassa, erityisesti asiakaspal-
velutilanteissa työntekijät 
käyttävät jo nyt suositusten 
mukaisia varusteita ja toi-
mintaohjeet on päivitetty. 

Lahden kaupunki jakaa 
henkilökunnalleen kangasmaskit

Maskien hankinnasta va-
paa-ajan käyttöön ja työ-
matkoille jokainen vastaa 
itse. Ensisijaisen tärkeää 
on edelleen noudattaa 1–2 
metrin turvavälejä aina kun 
mahdollista, pestä käsiä, 
yskiä hihaan tai kertakäyttöi-

seen nenäliinaan sekä välttää 
kasvojen koskettelua.

- Tärkeintä on toimia kai-
kissa tilanteissa vastuulli-
sesti. Ja tietenkin sairaana 
pitää jäädä kotiin, Timonen 
muistuttaa.

THL:n ohjeen mukaan 

kangasmaski pestään 60 as-
teessa aina käytön jälkeen tai 
keitetään sitä viisi minuuttia 
vedessä, johon on lisätty 
hieman pesuainetta. Pesun 
jälkeen maski huuhdellaan 
ja kuivataan paikassa, jossa 
on raitis ilma.

Kaupunginjohtaja Pekka Timonen maski kasvoillaan bussipysäkillä. 
Kuva: Juha-Pekka Huotari
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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.
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Lahtelaisnäkökulma

Hallituksemme suunnittelee rakennusalalle niin 
sanottua käännettyä arvonlisäveroa. Sen ideana on 
yksinkertaisesti se, että pääurakoitsija maksaa ve-
ron myös tilaamistaan aliurakoista, kun tähän asti 
aliurakoitsijat ovat kukin vastuussa oman osuutensa 
tilityksistä verottajalle. 

Tällä uudistuksella toivotaan , että harmaata taloutta 
saataisiin vähennettyä, sillä nykyisin kaikki verovelat 
kasaantuvat alle kymmenen hengen yrityksille. Aja-
tuksena on se, että päärakennuttajalla ei ole yksinker-
taisesti varaa välistä vetoihin.

Talousrikostutkijat ovat arvioineet, että harmaan 
talouden osuus on noin 11 % rakennusalan tuotannosta. 
Tämä tarkoittaa, ett yhteiskunta jää saamatta satoja 
miljoonia euroja veronmenetyksinä.

Tätä harmaata sektoria ovat kasvattaneet lukuisat 
ulkomaiset toimijat lähinnä Virosta, jolloin urakat 
ovat pirstoutuneet ja osaltaan kasvattaneet  harmaita 
markkinoita.

Ihmeellistä asiassa on se, että maksamatta jäänyt 
vero ei vielä ole välttämättä talousrikos, mutta kertoo 
epäsuorasti, että kuittikauppa kukoistaa ja toimijat 
jakavat verohyödyn keskenään ja verovelat kasataan 
sitten erillisille kulissiyrityksille ja bulvaaneille, jotka 
annetaan sitten ajautua konkurssiin.

Tiukkana laman aikana mikään ei viittaa siihen, että 
harmaa talous olisi vähenemässä ja siksi käännetty 
arvonlisävero on odotettu ja jopa tervetullut. Mutta 
eipä nuolaista ennen kuin tipahtaa.

Me emme todellisuudessa tiedä toimiiko käännetty 
arvonlisäjärjestelmä käytännössä. Itävallasta olisi 
tietoja, mutta mitä? Jo nykyisin rakennusalalla on 
sellainen meininki, että pyytämään ei kannata mennä 
ellei riitä voimia ottamiseen. Nykyisin poliisi, työsuo-
jelupiirit ja ammattiyhdistysmiehet kykenevät vain 
vaivoin pitämään hallinnassaan suurempia työmaita. 
Verottaja ei edes yritä. Jollei yhteiskunta panosta val-
vontaresursseihin tarpeeksi, voi tässä käydä samoin 
kuin työmaiden henkilörekisteripakolle. Näppärimmät 
pelimiehet ja vilunkimiehet hommasivat keikkatyö-
maille  rman oman auton ja sen takaluukkuun koneen, 
jolla tarvittaessa saadaan ”lusmumiehille” nopeasti 
väärät henkilökortit.

Tässä tilanteessa täytyy muistaa, että ketkä me 
emme olisi syyllistyneet kesämökkiremonteissamme 
maksamaan pimeästi remonteista. Poliitikot tietävät 
sen ja yrittäjät vielä

paremmin. ALV:ia ei makseta kuin pakosta, jos 
omasta pussista löytyy ja halvemmalla pääsee. Paras 
keino olisi ehdottomasti se, että parannettaisiin työnte-
kijöiden heikkoa neuvotteluasemaa työmarkkinoilla.

Mutta kaikesta harmaasta työstä ei tälläkään päästä 
eroon. Jopa johtavat taloustutkijat myöntävät, että tietty 
yhteiskunnan joustavuus edellyttää aina tietyn määrän 
epävirallista työtä. Mutta kuinka paljon sivistysyhteis-
kunta sietää tätä onkin sitten jo moraalinen kysymys? 
Toleranssi olisi kansalaisten kuitenkin hyvä tietää.

Ampumahiihdon nuorten 
SM-kisat hiihdettiin 21.-22.1. 
Kontiolahdella. Lauantaina 
Hu:n Mika Kantele M21 
sarjassa sijoittui neljänneksi 
seitsemällä sakolla. Camilla 
Tuominen paukutteli kuusi 
sakkoa ollen sarjassa N15 
viides. M15 sarjassa Tapani 
Tuoresjärvi hiihti seitsemällä 
sakolla kymmenenneksi. 
N14 sarjassa Ella Lindberg 
oli neljällä sakolla yhdek-
säs, Jatta Tuominen N13 
sarjassa yhdeksästoista ja 
Jiri Tuominen sarjassa M13 
seitsemästoista.

Sunnuntaina 22.1 kilpail-
tiin yhteislähtökilpailut, jos-

sa N15 sarjassa Camilla 
Tuominen otti erinomaisella 
ammunnalla ja hiihdolla 
SM-pronssia. M15 sarjassa 
Tapani Tuoresjärvi oli 12.

M13 sarjassa Jiri Tuomi-
nen suoriutui ammunnasta 
ilman sakkokierroksia ja 
sijoittui neljänneksi. N13 sar-
jassa Jatta Tuominen oli vii-
dellä sakolla 28. N14 sarjassa 
Ella Lindberg oli yhdeksäs 
ja säilytti edellisen päivän 
sijoituksensa. N17 sarjassa 
Marika Nuuttila oli viides. 
M21 sarjassa Mika Kantele 
epäonnistui ampumapaikalla 
ollen kilpailussa yhdeksäs.

Hollolan Urheilijoiden nuoret 
menestyivät SM -kisassa

Hollolan Urheilijoiden joukkue Kontiolahdella ampumahiih-
don nuorten SM-kisoissa.

-Kaikki me olemme Suomella 
töissä, painotti kansanedusta-
ja Sanni Grahn-Laasonen 
puheessaan Hollolan Kokoo-
muksen 90 -vuotisjuhlassa 
Hollolan Hirvessä. Grahn-
Laasonen listasi Suomen 
tarvitseman hyvinvoinnin 
tekijöiksi oivalluksia, yrit-
teliäisyyttä ja uudistumisen 
kykyä. 

-Koti on arvo ja meidän 
on myös otettava vastuuta 

toisistamme, kansanedustaja 
muistutti ja painotti hyvin-
voinnin lähtevän pysyvien 
arvojen pohjalta. 

Juhlavieraat toivotti ter-
vetulleeksi Hollolan Kokoo-
muksen tuore puheenjohtaja 
Janne Salminen. 

Muiden onnittelijoiden 
lisäksi juhlivaa yhdistystä 
tervehti ja onnitteli Hämeen 
kokoomuksen piirihalli-
tuksen puheenjohtaja Juha 

Rostedt. Hän myös osallistui 
Keijo Rinteen ja Elina Lai-
hon kanssa ansiomerkkien 
jakamiseen.

Hollolan Kokoomus perus-
tettiin vuonna 1921 Hollolan 
Kansallisseurana. 60 ja 70 
-lukujen vaihteessa Kokoo-
mus nousi suurimmaksi po-
liittiseksi ryhmäksi Hollolan 
kunnallispolitiikassa. Vuon-
na 1974 Hollolaan perustet-
tiin toinenkin Kokoomuksen 

aikuisjärjestö, Salpakankaan 
Kokoomus, mutta nyt yhdis-
tymisen seurauksena vain 
yksi. Juhlan tansseja tahdit-
ti yhtye nimeltä Atacama 
Sade. 

Vaikka juhla järjestettiin 
kuumimpaan presidentin-
vaaliaikaan, ei juhlassa nos-
tettu vaaleja ohjelmallisesti 
esille.

”Kaikki me olemme Suomella 
töissä”, muistutti Grahn-Laasonen

Hollolan kokoomus 90 vuotta

Olemme kaikki Suomella 
töissä puhui kansanedusta-
ja Sanni Grahn-Laasonen.

Kultaisen leijonamerkin luovuttivat Timo Seppälälle 
Hollolan kokoomuksen varapuheenjohtaja Keijo Rin-
ne ja piirihallituksen puheenjohtaja Juha Rostedt.

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

Viikko 36 / 2020 – 5 –Lahden Seudun Uutiset

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.

AUTOMAALAAMOJA

sivu 1

 
Päijät-Hämeen Keltaiset Sivut

koko 100 %

Automaalaamo Paakkinen Oy, asiakasnumero 352818, ilmoitustunnus M000284

AUTOMAALAAMOJA, Graafinen ilmoitus 123x49 pmm

Päijät-Hämeen Keltaiset Sivut®

Fonecta Oy  Y-tunnus 1755007-6  Asiakaspalvelu palvelee 24 h. 
PL 202   Kotipaikka Helsinki  asiakaspalvelu@fonecta.com
00241 HELSINKI  alv. rek.   puh. 020 692 999
www.fonecta.fi

Fonecta Oy
PL 202 • 00241 HELSINKI
www.fonecta.fi

Keltaiset Sivut®

yhdistää ostajan ja myyjän – myös tabletissa.

Lataa maksuton Keltaiset Sivut® sovellus App Storesta tai Google Playsta.

- 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

30.01.2012– 6 – 

Kuutamokeikkalaiset 
vapaamatkustajina

Erityisluokanopettaja
Juhani Melanen
jussi.melanen@phnet. 

Lahtelaisnäkökulma

Hallituksemme suunnittelee rakennusalalle niin 
sanottua käännettyä arvonlisäveroa. Sen ideana on 
yksinkertaisesti se, että pääurakoitsija maksaa ve-
ron myös tilaamistaan aliurakoista, kun tähän asti 
aliurakoitsijat ovat kukin vastuussa oman osuutensa 
tilityksistä verottajalle. 

Tällä uudistuksella toivotaan , että harmaata taloutta 
saataisiin vähennettyä, sillä nykyisin kaikki verovelat 
kasaantuvat alle kymmenen hengen yrityksille. Aja-
tuksena on se, että päärakennuttajalla ei ole yksinker-
taisesti varaa välistä vetoihin.

Talousrikostutkijat ovat arvioineet, että harmaan 
talouden osuus on noin 11 % rakennusalan tuotannosta. 
Tämä tarkoittaa, ett yhteiskunta jää saamatta satoja 
miljoonia euroja veronmenetyksinä.

Tätä harmaata sektoria ovat kasvattaneet lukuisat 
ulkomaiset toimijat lähinnä Virosta, jolloin urakat 
ovat pirstoutuneet ja osaltaan kasvattaneet  harmaita 
markkinoita.

Ihmeellistä asiassa on se, että maksamatta jäänyt 
vero ei vielä ole välttämättä talousrikos, mutta kertoo 
epäsuorasti, että kuittikauppa kukoistaa ja toimijat 
jakavat verohyödyn keskenään ja verovelat kasataan 
sitten erillisille kulissiyrityksille ja bulvaaneille, jotka 
annetaan sitten ajautua konkurssiin.

Tiukkana laman aikana mikään ei viittaa siihen, että 
harmaa talous olisi vähenemässä ja siksi käännetty 
arvonlisävero on odotettu ja jopa tervetullut. Mutta 
eipä nuolaista ennen kuin tipahtaa.

Me emme todellisuudessa tiedä toimiiko käännetty 
arvonlisäjärjestelmä käytännössä. Itävallasta olisi 
tietoja, mutta mitä? Jo nykyisin rakennusalalla on 
sellainen meininki, että pyytämään ei kannata mennä 
ellei riitä voimia ottamiseen. Nykyisin poliisi, työsuo-
jelupiirit ja ammattiyhdistysmiehet kykenevät vain 
vaivoin pitämään hallinnassaan suurempia työmaita. 
Verottaja ei edes yritä. Jollei yhteiskunta panosta val-
vontaresursseihin tarpeeksi, voi tässä käydä samoin 
kuin työmaiden henkilörekisteripakolle. Näppärimmät 
pelimiehet ja vilunkimiehet hommasivat keikkatyö-
maille  rman oman auton ja sen takaluukkuun koneen, 
jolla tarvittaessa saadaan ”lusmumiehille” nopeasti 
väärät henkilökortit.

Tässä tilanteessa täytyy muistaa, että ketkä me 
emme olisi syyllistyneet kesämökkiremonteissamme 
maksamaan pimeästi remonteista. Poliitikot tietävät 
sen ja yrittäjät vielä

paremmin. ALV:ia ei makseta kuin pakosta, jos 
omasta pussista löytyy ja halvemmalla pääsee. Paras 
keino olisi ehdottomasti se, että parannettaisiin työnte-
kijöiden heikkoa neuvotteluasemaa työmarkkinoilla.

Mutta kaikesta harmaasta työstä ei tälläkään päästä 
eroon. Jopa johtavat taloustutkijat myöntävät, että tietty 
yhteiskunnan joustavuus edellyttää aina tietyn määrän 
epävirallista työtä. Mutta kuinka paljon sivistysyhteis-
kunta sietää tätä onkin sitten jo moraalinen kysymys? 
Toleranssi olisi kansalaisten kuitenkin hyvä tietää.

Ampumahiihdon nuorten 
SM-kisat hiihdettiin 21.-22.1. 
Kontiolahdella. Lauantaina 
Hu:n Mika Kantele M21 
sarjassa sijoittui neljänneksi 
seitsemällä sakolla. Camilla 
Tuominen paukutteli kuusi 
sakkoa ollen sarjassa N15 
viides. M15 sarjassa Tapani 
Tuoresjärvi hiihti seitsemällä 
sakolla kymmenenneksi. 
N14 sarjassa Ella Lindberg 
oli neljällä sakolla yhdek-
säs, Jatta Tuominen N13 
sarjassa yhdeksästoista ja 
Jiri Tuominen sarjassa M13 
seitsemästoista.

Sunnuntaina 22.1 kilpail-
tiin yhteislähtökilpailut, jos-

sa N15 sarjassa Camilla 
Tuominen otti erinomaisella 
ammunnalla ja hiihdolla 
SM-pronssia. M15 sarjassa 
Tapani Tuoresjärvi oli 12.

M13 sarjassa Jiri Tuomi-
nen suoriutui ammunnasta 
ilman sakkokierroksia ja 
sijoittui neljänneksi. N13 sar-
jassa Jatta Tuominen oli vii-
dellä sakolla 28. N14 sarjassa 
Ella Lindberg oli yhdeksäs 
ja säilytti edellisen päivän 
sijoituksensa. N17 sarjassa 
Marika Nuuttila oli viides. 
M21 sarjassa Mika Kantele 
epäonnistui ampumapaikalla 
ollen kilpailussa yhdeksäs.

Hollolan Urheilijoiden nuoret 
menestyivät SM -kisassa

Hollolan Urheilijoiden joukkue Kontiolahdella ampumahiih-
don nuorten SM-kisoissa.

-Kaikki me olemme Suomella 
töissä, painotti kansanedusta-
ja Sanni Grahn-Laasonen 
puheessaan Hollolan Kokoo-
muksen 90 -vuotisjuhlassa 
Hollolan Hirvessä. Grahn-
Laasonen listasi Suomen 
tarvitseman hyvinvoinnin 
tekijöiksi oivalluksia, yrit-
teliäisyyttä ja uudistumisen 
kykyä. 

-Koti on arvo ja meidän 
on myös otettava vastuuta 

toisistamme, kansanedustaja 
muistutti ja painotti hyvin-
voinnin lähtevän pysyvien 
arvojen pohjalta. 

Juhlavieraat toivotti ter-
vetulleeksi Hollolan Kokoo-
muksen tuore puheenjohtaja 
Janne Salminen. 

Muiden onnittelijoiden 
lisäksi juhlivaa yhdistystä 
tervehti ja onnitteli Hämeen 
kokoomuksen piirihalli-
tuksen puheenjohtaja Juha 

Rostedt. Hän myös osallistui 
Keijo Rinteen ja Elina Lai-
hon kanssa ansiomerkkien 
jakamiseen.

Hollolan Kokoomus perus-
tettiin vuonna 1921 Hollolan 
Kansallisseurana. 60 ja 70 
-lukujen vaihteessa Kokoo-
mus nousi suurimmaksi po-
liittiseksi ryhmäksi Hollolan 
kunnallispolitiikassa. Vuon-
na 1974 Hollolaan perustet-
tiin toinenkin Kokoomuksen 

aikuisjärjestö, Salpakankaan 
Kokoomus, mutta nyt yhdis-
tymisen seurauksena vain 
yksi. Juhlan tansseja tahdit-
ti yhtye nimeltä Atacama 
Sade. 

Vaikka juhla järjestettiin 
kuumimpaan presidentin-
vaaliaikaan, ei juhlassa nos-
tettu vaaleja ohjelmallisesti 
esille.

”Kaikki me olemme Suomella 
töissä”, muistutti Grahn-Laasonen

Hollolan kokoomus 90 vuotta

Olemme kaikki Suomella 
töissä puhui kansanedusta-
ja Sanni Grahn-Laasonen.

Kultaisen leijonamerkin luovuttivat Timo Seppälälle 
Hollolan kokoomuksen varapuheenjohtaja Keijo Rin-
ne ja piirihallituksen puheenjohtaja Juha Rostedt.

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

Viikko 36 / 2020– 8 – Lahden Seudun Uutiset

Kattojen 
maalaukset / pesut

Vesikourujen 
uusimiset,

kattoturvatuotteet 
asennettuna

Tilaa meiltä ilmainen 
arviointi kohteellesi!

SADEVESI- JA 
SALAOJAREMONTIT

www.0502205.fi

Meiltä saat joustavan rahoituksen edullisella korolla!

26.03.2012 – 11 –

Hautaustoimistoja

Autonosturipalveluja

PARHAAT PALVELUT AMMATTITAIDOLLA

Ompelukoneita/-huoltoa

Hammasteknikkoja

Järjestyksen valvontaa

Äitiysneuvola

Keskuskatu 8, 15870 Hollola
puh. ja fax 03-780 2701

Kaikki alan 
palvelut

ammattitaidolla

Avoinna 
ma-pe 9-19
la-su 9-18

ma-pe 9-18
la-su 9-17

Kaihtimia

Isännöinti-
toimistoja

Takseja

Kalustemaalaamoja

Sähkötöitä
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P. 734 4449
0400 769 632

HUOLTO KORJAUS
KAIKKI MERKIT

www.pfaff.com
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Ammattilaatua
vain Pfaf  lta

RAUHANKADUN JA 
VAPARIN KULMARAUHANK. 18

Ikkunoita


	������������

Lääkäreitä

Veneistä pienkoneisiin

Hierontaa

Maalaustöitä

Painonpudotusta

Pankkipalvelut

www.lamminop.fi

Kun on aika kasvaa
Ota yhteyttä meihin.

Lammin Osuuspankki on turvallisen kasvun paikka.

Aleksanterinkatu 7, Lahti, puh. 010 548 6020

Taloustutkim
us

O
y

/
Kansallinen

asiakaspalvelupalautetutk imus 2001-2007 ja 2009

Rengasliikkeitä

Autokouluja

Aleksanterinkatu 37
P. 782 7017

www.scandiarent.fi
lahti@scandiarent.fi

Autovuokraamoja

Putkiurakointia

Autoilijoita

Ansiokatu 6, 15610 Lahti
Puh (03) 782 2477
www.konesuni.fi 
lahti@konesuni.fi 

- veneet
- perämoottorit
- pienkoneet
- mönkijät
- mopot/mopoautot
- huolto
- talvisäilytykset

Polttoöljyä/Dieseliä

Puunkaatoa ja 
raivausta

869

Remontteja

Kärkkäisen
kauppakeskus

puh. 020 789 3570
Av. ma-pe 9-19 - la 9-16

Apteekkeja

Lämmöneristeet

UUSI EKOLOGINEN
LEVYERISTE!

www.ekovilla.com, p. (05) 750 7500

Nyt rautakaupoissa kautta maan.
Kysy myös puhallettavana.

HTK Oy
Energiatehokkaat puu-/alumiinirakenteiset

ikkunat korjaus- ja uudisrakentamiseen.
Myös kesämökkeihin!

Heinolan Työkeskus Oy

Ikkunoita ja ovia

FORD varaosat ja huollot

Laaksotie 55
Heinola

Puh. (03) 715 2800, 040 585 7431

FORD varaosat ja huollot

Laaksotie 55
Heinola

Puh. (03) 715 2800, 040 585 7431

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
*www.matitjamaijat.fi 
*info@matitjamaijat.fi

*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
juhlafile
makurasvalla
tuoresuolattu
Suomi

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

8,90
/kg

19,90
/kg

Kivikylän
maalais-
palvi
myös siivuina
Suomi
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ERÄ KESÄRENKAITA ALKAEN!
4 kpl töineen alle asennettuna

175/65x14 ....240 €
195/65x15 ....250 €
205/55x16 ....270 €
215/55x17 ....295 €
225/40x18 ....345 €

Kysy myös muita kokoja / merkkejä.

RENGASTUONTI
Puh. 03-884 5151
Höylääjänkatu 2, LAHTI

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

Maksuvälineet: Pankkikortti, visa,
aktiiviraha, käyttöluotto, käteinen.

7,5x17” 5x108 ET 47 aluvanteet + 
225/45x17 kesärenkaat

 VOLVO 595 € pakettina.

ERÄ NOPEIMMILLE!!!

Runsaasti merkkejä/kokoja.

KYSY TARJOUS 
UUSISTA 

RENKAISTA
Renkaiden kausisäilytys.

Renkaiden asennus ajanvarauksella
/odottaessa.

 

Riihimäellä vuodesta 1958 

Mursketie 4, 15870 Hollola • P. (03) 780 4651, 0400 808 120
Ma-pe 8-17, sesonkina myös lauantaisin

HOLLOLAN RENGAS
JA AUTOKORJAAMO

 renkaat ja
vanteet

 rengastyöt

 renkaiden 
 asennukset

 kausisäilytys

Autolasien ammattilainen 
nyt myös Lahdessa

Avajaistarjouksena 
TUULILASIT -40%

Mestarinkatu 16, Lahti
045-2089 880, lahti@123tuulilasi.fi

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

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!

Mursketie 4, 15860 Hollola 
p. 03-7804651, 0400 808120

www.hollolanrengasjaautokorjaamo.fi

- Renkaat ja vanteet
- Rengastyöt

- Renkaiden kausisäilytys
- Auton huollot ja korjaukset

- Ilmastointihuollot
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Jyrkänmäentie 4, 15880 Hollola

(bensa- ja dieselautot)
Jarrujenkorjaukset, rengastyötAUTOMAALAAMOJA

sivu 1

 
Päijät-Hämeen Keltaiset Sivut

koko 100 %

Automaalaamo Paakkinen Oy, asiakasnumero 352818, ilmoitustunnus M000284

AUTOMAALAAMOJA, Graafinen ilmoitus 123x49 pmm

Päijät-Hämeen Keltaiset Sivut®

Fonecta Oy  Y-tunnus 1755007-6  Asiakaspalvelu palvelee 24 h. 
PL 202   Kotipaikka Helsinki  asiakaspalvelu@fonecta.com
00241 HELSINKI  alv. rek.   puh. 020 692 999
www.fonecta.fi

Fonecta Oy
PL 202 • 00241 HELSINKI
www.fonecta.fi

Keltaiset Sivut®

yhdistää ostajan ja myyjän – myös tabletissa.

Lataa maksuton Keltaiset Sivut® sovellus App Storesta tai Google Playsta.

ERÄ KESÄRENKAITA ALKAEN!
4 kpl töineen alle asennettuna

175/65x14 ....240 €
195/65x15 ....250 €
205/55x16 ....270 €
215/55x17 ....295 €
225/40x18 ....345 €

Kysy myös muita kokoja / merkkejä.

RENGASTUONTI
Puh. 03-884 5151
Höylääjänkatu 2, LAHTI

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

Maksuvälineet: Pankkikortti, visa,
aktiiviraha, käyttöluotto, käteinen.

7,5x17” 5x108 ET 47 aluvanteet + 
225/45x17 kesärenkaat

 VOLVO 595 € pakettina.

ERÄ NOPEIMMILLE!!!

Runsaasti merkkejä/kokoja.

KYSY TARJOUS 
UUSISTA 

RENKAISTA
Renkaiden kausisäilytys.

Renkaiden asennus ajanvarauksella
/odottaessa.

Kolarikorjaamo Sorsa Oy

Me tunnemme
Toyotasi parhaiten.
Tarjoamme käyttöösi korkeatasoiset
huolto-, korjaamo- ja varaosapalvelut, esim:

KESTÄVINKIN
KAIPAA HUOLTOA

- Kaikki korjauspalvelut
- Määräaikaishuollot
- Tuulilasin kiveniskemä-
  korjaukset
- Ilmastointilaitteen huolto

- Aidot Toyota-varaosat
- Katsastuspalvelu
- Rengasmyynti
- Kaikki rengastyöt
- Sijaisautopalvelu

Luotettavaa 
autonhuoltoa

Auto Sorsa Oy

Tehtaankatu 6, Riihimäki, puh. (019) 716 620

www.autosorsa.fi

HUOLTO

Syksyn liukkaat ajokelit ovat 
jo tulleet tutuiksi ympäri 
Suomen. Liikenneturvan ky-
selyyn vastanneista lähes 
joka kolmas on joutunut 
vaaratilanteeseen autoiltuaan 
liukkaalla tai huonolla kelil-
lä. Tilannenopeus ja turvaväli 
auttavat, kun edessä ovat 
seuraavat yöpakkaset.

Etelässäkin on jo saatu 
syksyn ensimmäiset maistiai-
set kylmistä öistä ja aamuis-
ta. Vaikka sää nyt hieman 
lämpeneekin, on silti hyvä 
varautua seuraaviin yöpak-
kasiin. Tiet voivat muuttua 
liukkaiksi, kun lämpötila 
käy yön aikana nollassa tai 
lähellä sitä. Pelkkä ilman 
jäähtyminenkin voi saada 
tienpinnat paikoin petolli-
siksi. Liukasta kuuraa voi 
muodostua ilman sateitakin, 
jos ilma on tarpeeksi kosteaa 
kylmetessään.

”Liukasta voi olla erityi-
sesti paikoissa, jotka ovat 
jäätymiselle alttiita. Tällai-

sia ovat esimerkiksi sillat, 
mutkat, peltoaukeiden not-
kelmat ja varjopaikat, jotka 
voivat olla koko päivänkin 
jäässä, vaikka muualla olisi 
sulaa”, kuvailee Liikenne-
turvan koulutusohjaaja Erkka 
Savolainen.

Yli puolet (56 %) Liiken-
neturvan kyselyyn* vastan-
neista kokee huonolla kelillä 
ajamisen haastavaksi. Lähes 
joka kolmas (31 %) vastaaja 
kertoi puolestaan joutuneen-
sa viimeisen vuoden aikana 
vaaratilanteeseen, kun oli 
ajanut autoa liukkaalla tai 
huonolla kelillä.

”Erityisen huonolla kelillä 
kannattaa miettiä, voisiko 
ajamista siirtää tuonnem-
maksi tai kulkea vaikkapa 
työpaikalle julkisilla kul-
kuvälineillä. Jos rattiin on 
kuitenkin mentävä, on enna-
kointi avainroolissa. Kunnon 
turvavälillä ja tilanteeseen 
sopivalla nopeudella saa 
lisää pelivaraa”, ohjeistaa 

Savolainen.

Liukkaus ei itsessään 
aiheuta onnettomuuksia

Riittävän alhainen nopeus 
ehkäisee pidon menetystä, 
riittävä turvaväli peräänajoja 
tai muita onnettomuuksia. 
Liian suurella nopeudella ei 
ajonvakautusjärjestelmästä-
kään ole tarvittavaa hyötyä, 
jos renkaiden pito pääsee 
irtoamaan tien pinnasta.

”Liukkailla keleillä auton 
pysähtymismatka yksinker-
taisesti pitenee. On silti hyvä 
muistaa, että liukkaus itses-
sään ei aiheuta onnettomuuk-
sia, vaan kuljettajan oma 
toiminta – tai oikeastaan toi-
mimattomuus, jos ei ota keliä 
ajossa ja ajoissa huomioon”, 
Savolainen muistuttaa.

Kun syksy etenee kohti tal-
vea, tulee autoilijoille jossain 
vaiheessa ajankohtaiseksi 
myös talvirenkaiden vaihto. 
Renkaanvaihdon ajankoh-

dassa on otettava huomioon 
sekä keli että oma ajoym-
päristö.

”Jos lähtee ajamaan ete-
lästä pohjoiseen ruskaa kat-
somaan, on huomioitava, 
että keliolosuhteet voivat 
määränpäässä olla hyvinkin 
erilaiset kuin kotona. Lapissa 
yöpakkasia on jo jatkuvasti, 
joten sinne lähtevän kannat-
taa harkita talvirenkaiden 
vaihtoa, jos keli sitä edellyt-
tää”, Savolainen huomauttaa.

Viisi vinkkiä 
liukkaiden varalle:
• Valitse tilannenopeus kelin, 
liikenteen ja oman ajotaidon 
mukaan.
• Pidä riittävä turvaväli edellä 
ajavaan.
• Vältä voimakkaita ohjaus-
liikkeitä.
• Aja kaarteisiin maltillisella 
nopeudella.
• Harkitse ohitustarve nor-
maaliakin tarkemmin huo-
nolla kelillä.

Varaudu syyshaasteisiin – lähes 
kolmannes joutunut vaaratilanteeseen 
liukkaan tai huonon kelin takia
 

Launeenkatu 82
0400 220 033
Ma-pe 8-17, La 9-13
Hirsimetsäntie 14
0400 848 640
Ma-Pe 8-17

ÖLJYNVAIHTO
ILMAN AJANVARAUSTA 

LOKAKUUN TARJOUS
Polttoainesuodattimen 
vaihdon yhteydessä

Polttoainejärjestelmän 
puhdistuskemikaali

-50%
Polttoainesuodattimet 
suoraan varastostamme. 
Vaihto onnistuu ilman 
ajanvarausta.

Pidä pelivaraa sopivalla tilannenopeudella ja kunnon turvavälillä. Kuva: Ville-Veikko Heinonen/Liikenneturva
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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.

Kolarikorjaamo Sorsa Oy

Me tunnemme
Toyotasi parhaiten.
Tarjoamme käyttöösi korkeatasoiset
huolto-, korjaamo- ja varaosapalvelut, esim:

KESTÄVINKIN
KAIPAA HUOLTOA

- Kaikki korjauspalvelut
- Määräaikaishuollot
- Tuulilasin kiveniskemä-
  korjaukset
- Ilmastointilaitteen huolto

- Aidot Toyota-varaosat
- Katsastuspalvelu
- Rengasmyynti
- Kaikki rengastyöt
- Sijaisautopalvelu

Luotettavaa 
autonhuoltoa

Auto Sorsa Oy

Tehtaankatu 6, Riihimäki, puh. (019) 716 620

www.autosorsa.fi

HUOLTO

AUTOMAALAAMOJA

sivu 1

 
Päijät-Hämeen Keltaiset Sivut

koko 100 %

Automaalaamo Paakkinen Oy, asiakasnumero 352818, ilmoitustunnus M000284

AUTOMAALAAMOJA, Graafinen ilmoitus 123x49 pmm

Päijät-Hämeen Keltaiset Sivut®

Fonecta Oy  Y-tunnus 1755007-6  Asiakaspalvelu palvelee 24 h. 
PL 202   Kotipaikka Helsinki  asiakaspalvelu@fonecta.com
00241 HELSINKI  alv. rek.   puh. 020 692 999
www.fonecta.fi

Fonecta Oy
PL 202 • 00241 HELSINKI
www.fonecta.fi

Keltaiset Sivut®

yhdistää ostajan ja myyjän – myös tabletissa.

Lataa maksuton Keltaiset Sivut® sovellus App Storesta tai Google Playsta.

- 65 vuoden kokemuksella
  automaalausalan töitä
- Muoviosien korjaukset
- Myös kolarityöt 
  ja vahinkotarkastuksetETELÄ-LAHDEN PIKKUJÄTTILÄINEN - OMALÄHIÖ 7Perjantaina 12. kesäkuuta

Bengtskärin ja
Russarön risteilyt
Bengtskär 18.–30.6. ja 5.–24.8.2019 maanantaista
lauantaihin sekä 1.7.–4.8. päivittäin.
Aikuiset 62 €, lapset (4–14 v.) 25 €. 
Lähdöt klo 11 Hangon Itäsatamasta.

Russarö 15.6., 29.6., 16.7., 27.7., 10.8. ja 24.8.
Lähtö klo 17. Aikuiset 37 €, lapset (4–14 v.) 20 €. 

myynti@marinelines.fi
0400 536 930
0400 689 387
www.marinelines.fi

Tule ja koe Bengtskärin
majakan yli satavuotinen
historia m/s Summersean
risteilyllä!

Bengtskär 17.6. - 29.8.2020
Aikuiset 67 €, lapset (4-14 v.) 28 €
Lähdöt klo 11 Hangon Itäsatamasta

Russarö 14.6. (lähtö klo 12), 27.6., 14.7., 21.7., 
28.7., 15.8. ja 22.8. Lähtö klo 17. 
Aikuiset 40 €, lapset (4-14 v.) 22 €

ORIMATTILAN PENNALASSA 
on noin kuukausi sitten aloittanut 
raskaan kaluston pesupalvelu. Pähee 
Pesu tarjoaa pesupalveluita 24 tuntia 
vuorokaudessa. Tällaisia pesupaik-
koja raskaalle kalustolle on tarjolla 
Suomessa tällä hetkellä vain kaksi. 
Ympäri vuorokauden auki olevan 
pesulinjaston avainsana on pitkälle 
viety automaatio.

- Auton kanssa täytyy kerran käy-
dä pesussa arkiaikana tai erikseen 
sovittavana aikana, jotta saamme 
autokohtaisen kortin ohjelmoitua 
juuri sitä ajoneuvoa varten. Kortilla 
pääsee sitten koska tahansa pesuun 
ja pesu on aina sama mikä korttiin 
on ohjelmoitu. Kaikki toiminnot 
on automatisoitu siihen pisteeseen, 
että kaksi napinpainallusta riittää 
eli Start ja Ovet auki – komennot, 
kertoo yrittäjä Jukka Pekkala.

Pesulinjaston tuotekehittely on 
viety äärimmilleen ja asiakkaiden 
toiveita on kuunneltu herkällä kor-
valla ja kuunnellaan edelleen.

- Pesulinjaa suunniteltiin ja raken-

nettiin pari-kolme vuotta ja kehitte-
ly jatkuu edelleen. mm. itse olemme 
suunnitelleet ja lisänneet pesulinjaan 
käsipesuradan ja erillisen vannepe-
sun. Käsipesuradan avulla voidaan 
pestä niitä kohteita autosta, joihin 
kone ei yllä. Pesijä on paikalla arki-
sin klo 9-17. Silloin voidaan pestä 
rungon välejä, ovien sisäpuolet, lat-
tiamatot ym. Kaiken kaikkiaan ison 
rekan pesussa vierähtää vain noin 20 
minuuttia kertoo Pekkala.

- Pesulinja oli kallis ja iso investoin-
ti, käytännössä parasta mitä rahalla 
saa. 3-4 viikkoa olemme nyt olleet 
avoinna ja yllättävän hyvin asiak-
kaat ovat löytäneet paikalle. Tässä 
varmasti avittaa se, että Pennala on 
hyvin vikkaiden reittien varrella.

Minkä kokoisille autoille pesulinja 
on suunniteltu?

- Kuorma-autosta aina 34 metrisiin 
HTC-rekkoihin. Pakettiauto-ohjel-
makin löytyy, mutta pääosin tämä 
on tarkoitettu raskaalle kalustolle.

Ympäristöystävällisyys on ollut 

keskiössä pesulinjastoa rakennet-
taessa. 

- Jätevesien käsittelyyn on panos-
tettu paljon. Olemme itse raken-
taneet veden kierrätysjärjestelmän, 
jossa yli 60 000 kuutiota vettä on 
maan alla prosessoitumassa kuudessa 
eri osastossa. Viimeisestä osastosta 
vesi sitten pumpataan reservisäiliöön 
suodattimien kautta ja se käsitelty 
vesi käytetään mm. alustan pesuun.

Yrittäjä/toimitusjohtaja Jukka 
Pekkala on ollut mukana yrityksen 
toiminnassa ihan pikkupojasta läh-
tien erinäisillä toimenkuvilla, mutta 
viimeiset kymmenkunta vuotta hän 
on toiminut yrityksen toimitusjoh-
tajana ja kuten mies itse mainitsee, 
jokapaikan höylänä.

- Pähee Pesu on osa Pekkalan kor-
jaamoa, jolla on alueella jo pitkä 
historia. Pekkalan korjaamon perusti 
50-luvun puolivälissä isoisäni, joten 
tällä hetkellä menossa on jo perhe-
yrityksen kolmas sukupolvi.

Petri Salomaa

Massiiviset pyöröharjat puhdistamassa Rekan keulaa. 

Yrittäjä Jukka Pekkala on tyytyväinen uuteen raskaan kaluston pesulinjastoonsa.

Pähee Pesu:

Raskaan kaluston pesupalvelua 
ympäristöystävällisesti

Kuntopyöräilyseura Ro-
yal Cycling Team järjestää 
elo-syyskuun aikana pyörän 
huollon opastusta, pyöräili-
jän liikenneopastusta sekä 
pyöräretkiä. Tapahtumat 
on suunniteltu senioreille, 
mutta niihin voivat osallistua 
kaiken ikäiset pyöräilystä 
kiinnostuneet. 

Kokoontumispaikka on 
Launeen keskuspuistossa 
tapahtumakentän ulkokatok-
sella. Ensimmäinen tapahtu-
ma on tiistaina 11.8. klo 10-

13, jolloin aiheena on pyörän 
huolto. Tarkoituksena on, 
että osallistuja tulee paikalle 
ajokuntoisella pyörällä ja 
hänelle kerrotaan, mitä tulee 
tehdä pyörän kunnossa pitä-
miseksi. Opastetaan pyörän 
perushuolto ja tarkistetaan 
renkaiden kunto ja ilmanpai-
neet. Tilaisuuksien aikana ei 
ole mahdollista tehdä laajoja 
huoltotoimenpiteitä, vaan 
tarvittaessa ohjataan pyörä-
liikkeisiin, jotka suorittavat 
pyörähuoltoa. 

Tapahtumat jatkuvat lau-
antaina 15.8. klo 10, jol-
loin on Liikenneturvan info 
uusista liikennesäännöistä 
ja liikennemerkeistä, pu-
hutaan pyöräilyvarusteista 
ja kypärän käytöstä sekä 
harjoitellaan ryhmässä ajoa 
ja opetellaan pyöräilijän kä-
simerkit. Infon jälkeen on 
kaupunkiajelu Tour de Ruo-
riniemi, jonka aikana sovel-
letaan ajo-ohjeita käytännön 
liikenteessä. Ryhmässä ajo 
edellyttää kypärän käyttöä. 

Pyöräilytietoutta senioreil-
le on osa Lahti – Euroopan 
ympäristöpääkaupunki 2021 
-projektia. Tilaisuudet ovat 
maksuttomia ja niihin ei tar-
vitse ilmoittautua etukäteen. 

Tapahtumat jatkuvat eri 
teemoilla 13.9. saakka, lisä-
tietoa saa järjestävän seuran 
verkkosivuilta.

Tapahtumien toteutuksen 
hoitaa Royal Cycling Teamin 
65+ ryhmä.

Pyöräilytietoutta senioreille
 

Vajaa viidesosa kaikista tiel-
läliikkujista kertoo hermostu-
vansa liikenteessä vähintään 
melko usein, mutta muiden 
koetaan ärsyyntyvän vielä 
useammin, selviää LähiTapi-
olan kyselystä. Ennakointi ja 
kiireen välttäminen auttavat 
säilyttämään kaikille tierau-
han, muistuttaa asiantuntija.

Ohituksia ja kaistanvaih-
toja, äänimerkkejä ja valojen 
vilkuttelua, toisinaan myös 
eleitä, huutelua ja äkkijar-
rutuksia. Näin suomalaiset 
kokevat autoilijoiden reagoi-
van, kun heillä menee hermo 
liikenteessä. Pyöräilijöiden 
taas on havaittu ilmaisevan 
ärtymystään lähinnä eleillä 
ja huutelulla. Tämä selviää 
LähiTapiolan teettämästä 
Arjen katsaus -kyselystä.

Kaikkiaan 17 prosenttia eli 
vajaa viidesosa suomalaisista 
kertoo hermostuvansa liiken-
teessä vähintään melko usein.

- Positiivista on se, että 
useimmat näyttävät menet-
tävän hermonsa liikenteessä 
varsin harvoin. Tämä on 
tärkeää jo liikenneturval-
lisuuden kannalta, koska 
äkkipikaistuksissa voidaan 
tehdä huonoja päätöksiä ja 
äkkiliikkeistä seurauksena 
on helposti onnettomuus. 
Tunnekuohun vallassa ylei-
nen turvallisuus on harvoin 
päällimmäisenä mielessä, 
sanoo liikenneturvallisuuden 

johtava asiantuntija Markus 
Nieminen LähiTapiolasta.

Kyselyn vastaajista yli 
puolet kertoo huomanneensa 
autoilijoiden hermostuessaan 
vilkuttavan valoja tai antavan 
äänimerkkejä. Noin kolman-
nes on kohdannut autoilijoi-
den elekieltä tai huutelua.

- Suomalaisessa liikenne-
kulttuurissa äänimerkki on 
edelleen turhan usein mie-
lenilmaus. Mielenosoittami-
sen sijaan sitä tulisi käyttää 
vaaratilanteiden välttämi-
seen. Jälkikäteen annetusta 
äänimerkistä ei ole mitään 
hyötyä, mutta sopivasti etu-
käteen tehdyllä pienellä ys-
tävällisellä tööttäyksellä voi-
taisiin monesti välttää koko 
vaaratilanteen syntyminen. 
Kuten pyöräilijä kellollaan, 
myös autoilija voi uhkaavis-
sa tilanteissa antaa ennalta 
pienen äänimerkin ja näin 
varoittaa muita liikkeistään, 
sanoo Nieminen.

Usein autoilijoiden her-
mostumisesta kielii kaasu-
jalan roimempi käyttö: noin 
70 prosenttia kyselyn vas-
taajista on havainnut tällai-
sissa tilanteissa ohituksia, 
kaistanvaihtoja tai yleensä 
kiihdyttämistä.

Vain muut hermostuvat? 
Kaikki tekevät virheitä

Kyselystä nousee esiin jän-

nittävä ristiriita, sillä ihmiset 
kokevat muiden hermostuvan 
liikenteessä paljon useammin 
kuin heiltä itseltään palaa 
pinna. Useimmat vastaajat 
kertovat, että heitä itseään 
hermostuttaa liikenteessä 
korkeintaan melko harvoin, 
mutta muiden he kokevat 
ärsyyntyvän useammin.

Esimerkiksi melkein joka 
toinen vastaaja sanoo huo-
manneensa autoilijoiden 
hermostuvan liikenteessä 
ainakin melko usein, ja vajaa 
kolmannes vastaajista liittää 
saman arvion pyöräilijöihin. 
Vastaajissa on sekä autoili-
joita, pyöräilijöitä että jalan-
kulkijoita.

- Liikenteessä voi olla 
helpompi havaita toisten vir-
heet kuin nähdä korjattavaa 
omassa toiminnassa. Kaik-
kien turvallisuuden tähden 
tärkeää olisi kuitenkin, että 
kukin keskittyisi hoitamaan 
oman osuutensa mahdolli-
simman hyvin. Me kaikki 
teemme toisinaan virheitä, 
ja liikenteessä siihen on hyvä 
varautua ennakoimalla. Vas-
takkainasettelusta tai tuskas-
tumisesta ei ole tiellä mitään 
hyötyä, sanoo Nieminen.

Tarpeettomat 
äkkijarrutukset pois

Liikenteen sujuvuutta ja en-
nakointia korostaa myös 

kesäkuun alussa voimaan 
astunut uusi tieliikennelaki. 
Sen mukaan liikennettä ei saa 
tarpeettomasti estää eikä hai-
tata. Ajoneuvoa ei jatkossa 
saa myöskään ajaa ”aiheet-
toman hitaasti eikä jarruttaa 
äkkiä tarpeettomasti”.

Käytännössä tämä kiel-
tää liikenteen tukkimisen ja 
äkkijarrutukset, joihin vajaa 
kolmasosa Arjen katsaus 
-kyselyyn vastaajista kokee 
autoilijoiden hermostuessaan 
syyllistyneen.

- Peräänajotilanteissa on 
hyvä muistaa, ettei perääna-
jaja aina automaattisesti ole 
syyllinen. Pääsääntöisesti 
näin edelleen on, jos ei ole 
muistanut pitää riittävää etäi-
syyttä edellä ajavaan. Edellä 
ajavakin voi kuitenkin toimia 
lainvastaisesti, jos hän tekee 
ns. ”jarrutestin” eli pyrkii 
tahallisella äkkijarrutuksella 
herättelemään perässä tule-
vaa. Jonossa kunkin tulee 
huolehtia riittävistä väli-
matkoista vauhdin ja kelin 
mukaan, sanoo Nieminen.

- Yleinen pohjasyy maltin 
menettämiseen liikenteessä 
on oma kiire. Parhaiten är-
syyntymistä ja siitä juontuvia 
tekoja voi siis ennaltaeh-
käistä varaamalla matkaan 
aina riittävästi aikaa, sanoo 
Nieminen.

Joka viides hermostuu aika ajoin liikenteessä 
– autoilijat reagoivat ohituksin, äänimerkein, 
valoin ja elein

Puolet Liikenneturvan kyse-
lyyn vastanneesta kuljettajis-
ta kertoo ajavansa maantiellä 
huomattavaa ylinopeutta 
vähintään joskus. Liikenne-
turva muistuttaa, että nopeus-
rajoitus on olemassa syystä. 
Rajoituksen lisäksi nopeu-
den valinnassa on otettava 
huomioon tilanne, keli ja 
turvallisuus. Tätä edellyttää 
myös laki.

Liikenneturvaan kyse-
lyyn* vastanneista kuljet-
tajista yli puolet kertoo rik-
koneensa nopeusrajoitusta 
maantiellä ajamalla yli 15 
km/h yli sallitun nopeuden 
vähintäänkin joskus. Vain 
joka seitsemäs kertoo, ettei 
ole koskaan ajanut yli 15 
km/h yli sallitun nopeuden 
maantiellä.

Liikenneturvan yhteys-
päällikkö Tapio Heiskanen 
kertoo, että nopeusrajoitukset 
määritetään tie- liikenne- 
ja ympäristöolosuhteiden 
perusteella turvallisuustaso 

huomioiden. Vaikuttavia 
tekijöitä ovat muun muassa 
tien leveys, päällyste ja sen 
kunto, näkemät, liittymien 
määrä sekä jalankulkijoita 
ja pyöräilijöitä koskevat lii-
kennejärjestelyt. Yksittäinen 
kuljettaja ei perustellusti voi 
asettaa itselleen muita kor-
keampaa rajoitusta.

”Ylinopeutta ajaessaan 
kuljettaja tekee tietoisen pää-
töksen rikkoa yhteisiä sään-
töjä”, Heiskanen muistuttaa 
ja korostaa, että ylinopeutta 
löytyy edelleen monen vaka-
van onnettomuuden taustalta.

”Ylinopeus voi aiheut-
taa onnettomuuden myös 
toiselle. Kuljettajia sitovat 
tieliikennelain luottamus- ja 
ennakointiperiaatteet – ja 
nopeusrajoitus on yksi ele-
mentti, millä ennakoimme 
toisten tienkäyttäjien toimin-
taa. Esimerkiksi sivutieltä 
tuleva ei voi luotettavasti 
arvioida päätietä paahta-
van risteilyohjuksen lähes-

tymisnopeutta.  Törkeissä 
ylinopeuksissa kaikki liiken-
netilanteet tulevat itselle sekä 
muille enemmän tai vähem-
män yllätyksenä. Ylinopeutta 
ajavan tarve ohittamiselle 
on monesti myös suurempi. 
Vastakkaisella kaistalla vie-
railu on lähtökohtaisesti aina 
riski sekä itselle että vastaan-
tuleville”, Heiskanen toteaa.

Esimerkiksi Liikennetur-
van kyselyyn vastanneista 
kuljettajista joka neljäs on 
vähintäänkin joskus ohitta-
nut hitaamman ajoneuvon 
tietäen, että sulkuviiva alkaa 
ohituksen aikana.

Nopeus tilanteen mukaan

Liikenneturvan kesäkyse-
lyssä** kuljettajat kertoivat 
hiljentäneensä nopeuttaan 
nopeusrajoitusta alemmaksi 
turvallisuuden takia eniten 
liukkaalla kelillä, huonokun-
toisilla teillä tai silloin, kun 
näkyvyys on huono sadekelin 

tai sumun takia. Kaasujalkaa 
keventää myös koulujen 
läheisyys ja suojateiden run-
saus. Heiskanen kiittelee näin 
toimivia kuljettajia: nopeu-
den sääntely on erinomainen 
keino vaikuttaa omaan ja 
muiden turvallisuuteen lii-
kenteessä.

”Suurin sallittu nopeus ei 
ole aina sama asia kuin tur-
vallinen ajonopeus. Jos olo-
suhteet, liikenneympäristö tai 
-tilanne vaikeuttaa ajamista, 
on paras vähentää nopeutta. 
Nopeus on pidettävä sellai-
sena, että kuljettaja säilyttää 
ajoneuvon hallinnan ja saa 
sen pysäytettyä tarvittaessa 
kehnoissakin kelioloissa. 
Alhaisemmalla nopeudella 
ajettaessa havaintojen teke-
miseen jää enemmän aikaa, 
pysähtymismatka ja -aika 
lyhenevät, ajoneuvon hallin-
tamahdollisuudet paranevat 
ja auton turvatekniikasta on 
enemmän hyötyä”, Heiska-
nen perustelee.

Nopeusrajoitus ei ole suositusnopeus
 

AUTOT
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Korjaamme myös 
mopoautoja!
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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!

26.03.2012 – 11 –

Hautaustoimistoja

Autonosturipalveluja

PARHAAT PALVELUT AMMATTITAIDOLLA

Ompelukoneita/-huoltoa

Hammasteknikkoja

Järjestyksen valvontaa

Äitiysneuvola

Keskuskatu 8, 15870 Hollola
puh. ja fax 03-780 2701

Kaikki alan 
palvelut

ammattitaidolla

Avoinna 
ma-pe 9-19
la-su 9-18

ma-pe 9-18
la-su 9-17

Kaihtimia

Isännöinti-
toimistoja

Takseja

Kalustemaalaamoja

Sähkötöitä
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P. 734 4449
0400 769 632

HUOLTO KORJAUS
KAIKKI MERKIT

www.pfaff.com
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Ammattilaatua
vain Pfaf  lta

RAUHANKADUN JA 
VAPARIN KULMARAUHANK. 18

Ikkunoita
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Lääkäreitä

Veneistä pienkoneisiin

Hierontaa

Maalaustöitä

Painonpudotusta

Pankkipalvelut

www.lamminop.fi

Kun on aika kasvaa
Ota yhteyttä meihin.

Lammin Osuuspankki on turvallisen kasvun paikka.

Aleksanterinkatu 7, Lahti, puh. 010 548 6020

Taloustutkim
usOy

/
Kansallinen

asiakaspalvelupalautetutk imus 2001-2007 ja 2009

Rengasliikkeitä

Autokouluja

Aleksanterinkatu 37
P. 782 7017

www.scandiarent.fi
lahti@scandiarent.fi

Autovuokraamoja

Putkiurakointia

Autoilijoita

Ansiokatu 6, 15610 Lahti
Puh (03) 782 2477
www.konesuni.fi 
lahti@konesuni.fi 

- veneet
- perämoottorit
- pienkoneet
- mönkijät
- mopot/mopoautot
- huolto
- talvisäilytykset

Polttoöljyä/Dieseliä

Puunkaatoa ja 
raivausta

869

Remontteja

Kärkkäisen
kauppakeskus

puh. 020 789 3570
Av. ma-pe 9-19 - la 9-16

Apteekkeja

Lämmöneristeet

UUSI EKOLOGINEN
LEVYERISTE!

www.ekovilla.com, p. (05) 750 7500

Nyt rautakaupoissa kautta maan.
Kysy myös puhallettavana.

HTK Oy
Energiatehokkaat puu-/alumiinirakenteiset

ikkunat korjaus- ja uudisrakentamiseen.
Myös kesämökkeihin!

Heinolan Työkeskus Oy

Ikkunoita ja ovia

Pelti- ja tiilikattojen
pesut ja maalaukset

RAKENNUSAPU
MARTTINEN

www.rakennusapumarttinen.fi
Puh. 0400-948 260

lahden 
sataman yö

28.-30.8.
Iloista menoa satamassa! Suomen Tivolin hurjia laitteita, 
värien ja valojen loistoa, ilotulitus lauantaina klo 21.55
Upea tunnelma myös sataman ravintoloissa. 
Nyt kaikki liput myös verkosta! Älä jonota suotta, 
mobiililipulla voit mennä suoraan laitteisiin!
Katso tapahtuma tiedot ja ohjeet netistä.

Tapahtuma koko perheelle,
tervetuloa!

avoinna:
pe 16-24
la 14-24
su 12-19

www.suomentivoli.fi

VUOKRATAAN
Nivelpuominostin

Pieni ja näppärä, 
12metrinen

Hinta 99€/vuorokausi 
tai vuokraa vaikka 

koko viikoksi 
hintaan 495€/vko 

(hinnat sis. alv 24%).

Lisähintaan saatavilla:
-kuljetus kotipihaan

-työmies

Varaukset ja lisätiedot 
numerosta

050 575 0770 

FORD varaosat ja huollot

Laaksotie 55
Heinola

Puh. (03) 715 2800, 040 585 7431

FORD varaosat ja huollot

Laaksotie 55
Heinola

Puh. (03) 715 2800, 040 585 7431

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

LLAAUUNNEE
LLaauunneeeennkkaattuu  8822
00440000  222200  003333  
MMaa--ppee  88--1177
LLaa  99--1133

KKIIVVIISSTTÖÖNNMMÄÄKKII
HHiirrssiimmeettssäännttiiee  1144
00440000  884488  664400
MMaa--ppee  88--1177

PPOOLLTTTTOOAAIINNEE--
SSUUOODDAATTTTIIMMEENN  VVAAIIHHTTOO
IIllmmaann  aajjaannvvaarraauussttaa

VVaaiihhddoonn    yyhhtteeyyddeessssää

Polttoaine-
järjestelmän 
puhdistuskemikaali

-50%
  TTAARRJJOOUUSS  VVOOIIMMAASSSSAA  11..1100..  --  3311..1100..22002200

Paras tarjous meiltä!
Rengasmyynti- ja asennus

Huolto- ja korjaamotyöt
Ostetaan- ja myydään autoja

Autopalvelu T. Virtanen
Myllyojantie 169, Heinola

044-711-7-711

Hirvikolaririski syksyllä suurin – 
pienennä itse onnettomuusriskiä!
Hirvionnettomuuksien vaara on suurimmillaan aina 
syksyn tullen ja metsästyskauden alkaessa. Viime 
vuonna tapahtui yli 2000 onnettomuutta. Jokainen 
autoilija voi itse pienentää onnettomuusriskiä omalla 
ajokäyttäytymisellään. Tarkkana kannattaa olla erityisesti 
hämäräajossa ja hirvistä varoittavien liikennemerkkien 
ilmoittamalla alueella.

Täytetty hirvi ja lunastuskuntoon mennyt auto kiersivät 
Suomea vuonna 2019.

Suomessa tapahtui vuonna 
2019 yli 2000 hirvionnetto-
muutta riistanhoitoyhdistys-
ten suurriistavirka-aputoi-
minnan tilastojen mukaan. 
Hirvionnettomuuksia tapah-
tuu ympäri vuoden, mutta 
selvästi eniten onnettomuuk-
sia tapahtuu syyskuusta jou-
lukuuhun yltävällä jaksolla, 
kello 16 ja puolen yön väli-
senä aikana.

Syksyllä kiima-aika, met-
sästys ja hirvien muutto 
talvilaitumille saavat eläimet 
liikkeelle. Hirvikolareita 
voidaan ennaltaehkäistä ra-
kentamalla aitoja ja yli- tai 
alikulkupaikkoja. Lisäksi 
hirvistä varoittavat tekniset 
järjestelmät ovat kehittyneet.

”Kuolemaan johtaneita 
hirvionnettomuuksia on vii-
me vuosina tapahtunut 1-3 
kpl vuodessa ja enemmän 
100 km/h kuin 80 km/h no-
peusrajoituksella. Onnetto-
muuteen joutuneista puolet 
oli henkilö- tai pakettiautoja 
ja puolet moottoripyöräili-
jöitä”, kertoo onnettomuus-
tietoinstituutti OTIn liiken-
neturvallisuuspäällikkö Esa 
Räty.

”Jokainen kuljettaja voi 
itse pienentää riskiä omal-
la ajokäyttäytymisellään 
– olemalla tarkkaavaisena 
erityisesti aamu- ja iltahä-
märässä sekä pudottamalla 
ajonopeutta erityisesti hir-
vivaara-alueilla”, muistuttaa 

Liikenne- ja viestintävirasto 
Traficomin johtava asiantun-
tija Jussi Pohjonen.

Suomen Palopäällystö-
liiton koulutusjohtaja Tomi 
Timosen mukaan myös 
hirvionnettomuuspaikalla 
toimivat yleiset toiminta-
ohjeet. ”Jos satut onnetto-
muuspaikalle, ensimmäinen 
tehtävä on aina estää lisäon-
nettomuudet varoittamalla 
muita. Käytä hätävilkkuja 

jo hidastaessasi ja pysä-
köidessäsi ajoneuvosi tien 
pientareelle. Jos mahdollista 
käytä huomioliiviä ja vie va-
roituskolmio 200–300 metrin 
päähän onnettomuuspaikasta 
tien onnettomuusalttiille 
puolelle. Soita apua 112 tai 
käytä 112-sovellusta, joka 
auttaa hätäkeskusta paikan-
tamisessa.”

Lähde: Traficom.fi

Lahden eteläisen kehätien tunneleissa 
pelastusharjoituksia syys-lokakuussa

Viranomaiset harjoittelevat 
maantietunneli olosuhteissa 
tapahtuvien onnettomuuk-
sien pelastustoimenpiteitä 
Liipolan ja Patomäen tunne-
leissa. Pelastusharjoituksia 
järjestetään neljänä eri päi-
vänä 17.9.-8.10.2020. Har-
joitusten aikana tunnelien lä-
heisyydessä voi näkyä savua 
ja pelastuslaitoksen kalustoa. 
Harjoituksen järjestävät Päi-
jät-Hämeen pelastuslaitos, 

hätäkeskus, poliisi ja Traffic 
Management Finlandin Tie-
liikennekeskus yhteistyössä 
Väyläviraston kanssa.

Harjoitusten aikataulu
Kaikki onnettomuudet ovat 
lavastettuja.

17.9.2020 tulipalo Liipolan 
tunnelissa
24.9.2020 vaarallista ainetta 
kuljettava ajoneuvo joutuu 

onnettomuuteen Liipolan 
tunnelissa
1.10.2020 tulipalo Pato-
mäen tunnelissa
8.10.2020 liikenneonnetto-
muus Liipolan tunnelissa

Harjoitukset ajoittuvat pää-
sääntöisesti iltapäivään. Sa-
vusta saattaa aiheutua lievää 
haittaa alueen asukkaille 
etenkin 1.10.2020 tapahtuvan 
harjoituksen yhteydessä. 
Savu ei ole peräisin oikeasta 
tulipalosta, vaan harjoituksis-
sa käytettävästä tekosavusta.

Pelastusharjoituksissa 
kehitetään viranomaisten 
yhteistyötä hätätilanteissa
Pelastusharjoitusten tavoit-
teena on parantaa viran-
omaisten yhteistyötä aidoissa 
onnettomuus- ja hätätilan-
teissa. Erityisesti harjoitel-
laan onnettomuuksien pelas-
tustoimenpiteiden johtamista 
sekä viranomaisten välistä 
tiedonkulkua ja yhteistyötä.

´Harjoituksissa toimijat 
tutustuvat tunneleihin ja har-
joittelevat tilanteita, joissa 
ajoneuvo syttyy palamaan, 
tunnelissa sattuu liikenneon-
nettomuus tai esimerkiksi 
vaarallista ainetta kuljettavan 
ajoneuvon tankki vuotaa. 
Pitkä maantietunneli on uusi 
ympäristö Päijät-Hämeen 
alueella esimerkiksi poliisille 

ja pelastuslaitokselle, ja siksi 
harjoitukset ovat tärkeitä.

Miten onnettomuus- 
tilanteet huomataan?
Lähes kilometrin mittaises-
sa Liipolan tunnelissa on 
häiriöhavaintojärjestelmä, 
joka ilmoittaa tieliikenne-
keskukseen, jos tunnelissa 
tapahtuu jotain normaalista 
poikkeavaa. Sekä Patomäen, 
että Liipolan tunneleissa on 
myös automaattiset paloil-
moitusjärjestelmät. Tun-
nelien kamerat välittävät 
reaaliaikaista videokuvaa 
Tampereen tieliikennekes-
kukseen. Heti kun tieliiken-
nekeskus havaitsee häiriön, 
tarkistaa tieliikennekeskus 
tunnelin tilanteen ja hälyttää 
tarvittaessa viranomaiset ja 
pelastuslaitoksen paikalle. 
Palohälytykset välitetään 
suoraan pelastuslaitokselle.

Liipolan ja Patomäen tun-
nelit koostuvat molemmat 
kahdesta, seinällä erotetusta 
tunneliputkesta, joiden välis-
sä on hätäkäytäviä tai -ovia. 
Mahdollisissa hätätilanteissa 
tunnelissa olevat pelastau-
tuvat vierekkäisen tunnelin 
kautta.

Tulevaisuudessa tunne-
leissa harjoitellaan vastaavia 
tilanteita jatkossa vähintään 
kahden vuoden välein.

Lähde:Epressi

Mainosta  
sinäkin tässä!

www.lahdenseudunuutiset.fi
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Niinan niksitNiinan niksit Niina Ojansivu
Keittiöpäällikkö 
 

Syksyn sato jatkuu
Nyt on ollut satoisa syksy ja metsät ovat täynnä erilaisia herkkuja. Mustikat, puolukat ja 
kantarellit on säilötty talven vartan, kasvihuoneessa kypsyvät vielä tomaatti, chili ja hapanero. 
Tänään olivat vuorossa suppilovahverot, niitä on nyt runsaasti ja osa on kuivumassa, pienestä 
erästä tein maittavan kastikkeen jauhelihapihveille. Nyt kannattaa mennä metsään ja nauttia 
hyvästä ilmasta ja metsän 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

Suppilovahverokastike
5-7 dl suppilovahveroita 
2 rkl voita 
1sipuli 
2 rkl vehnäjauhoja 
2 dl vettä
1 sieniliemikuutio
¼ tl mustapippuria 
¼ tl sokeria 
2 dl kermaa
(suolaa)

Puhdista sienet, kumoa puhtaat sienet 
kuivalle paistinpannulle ja haihduta neste 
pois.
Lisää joukkoon voi sekä hienonnettu sipu-
li. Paista, kunnes sipulit ovat kuultavia.
Ripottele päälle vehnäjauhot ja lisää vesi 
sekä sieniliemikuutio samalla sekoittaen. 
Anna hautua noin 5 minuuttia.
Mausta seos mustapippurilla ja sokerilla.
Kaada suppilovahverokastikkeen joukkoon 
kerma ja anna hautua vielä 5 minuuttia. 
Tarkista maku ja lisää tarvittaessa suolaa.

Keilailu-uutinen

VIII Lahden kesäkisan  
voiton vei Jesse Kallio
Sunnuntaina 6.9.2020 pelat-
tiin VIII Lahden kesäkisan 
finaali Lahden Keilahal-
lissa. Loppukilpailuun sel-
viytyi alkukilpailun jokai-
selta kolmelta eri jaksolta 
7 parasta keilaajaa, näiden 
ulkopuolelta 7 parasta 5x3 
sarjan tulosta sekä 2 parasta 
miesveteraania ja 2 parasta 
naisveteraania 5x3 sarjan 
tuloksella koko kilpailun 
ajalta. Eli yhteensä 32 kei-
laajaa. Finaalissa keilattiin 8 
sarjaa amerikkalaisittain ja 
siinä käytettiin toisen jakson 
öljyprofiilia.

Vahvasti keilannut TPS:n 
Jesse Kallio vei loppukil-
pailun voiton. Hän keilasi 
finaalin 235 pisteen keski-
arvolla. Toiseksi sijoittunut 
Sport Bowling Finlandin 
Jouni Helminen jäi Kalliosta 
vain 32 pisteen päähän. Kol-
manneksi ylsi Varkauden 
Mainareita edustava Tomas 
Käyhkö, joka jäi Helmisestä 
vain 8 pistettä.

Teksti ja kuva: 
Niina Leskinen

Jouni Helminen, Jesse Kallio ja Tomas Käyhkö

VARAA OMA 
MYYTIPAIKKASI

Ahtialantie 37, 15170 Lahti

www.lanttila.fi

Verkkohakkerit myyvät 
varastettuja passien tietoja
Nordvpn:n vinkkien avulla tiedät, onko henkilöllisyytesi vaarassa.

24. SYYSKUUTA 2020. 
Identiteettivarkaudesta on 
tulossa suosittu rikos. Yhdys-
valtojen identiteettivarkauk-
siin keskittyvässä Identity 
Theft Resource Center -jär-
jestössä havaittiin vuonna 
2018 tietoturvaloukkausten 
määrän lisääntyneen 126 
prosentilla. Suurin osa louk-
kauksista koski arkaluontoi-
sia henkilötietoja.

Hakkerit varastavat passi-
en ja henkilökorttien tietoja 
käyttääkseen niitä laittomiin 
toimiin, kuten ylittääkseen 
rajoja ja ottaakseen pank-
kilainoja toisen henkilön 
nimissä. Kyberrikollisten on 
saatava vain uhrin koko nimi, 
syntymäaika, kansalaisuus ja 
passin numero väärentääk-
seen heidän asiakirjojaan. 
Vaikka suurin osa ihmisistä 
on tietoinen yleisistä luotto-
korttipetoksista, kaikki eivät 
tiedä, että varastetut passin 
tiedot voivat asettaa heidät 
suurempaan vaaraan.

Marriott-hotellien suuren 
tietoturvaloukkauksen ai-
kana vuonna 2018 hakkerit 
pääsivät hotellien varaustie-
tokantaan ja keräsivät tiettä-
västi tietoja 500 miljoonasta 
ihmisestä. Huijarit varas-
tivat vieraiden etunimet, 
sukunimet, yhteystiedot ja 
syntymäajat. Lisäksi he sai-
vat Marriottin asiakkaiden 
passien tiedot.

”Kun kyberrikollinen 
hyökkää hotelleihin, hän 
pääsee käsiksi ihmisten pas-
sien tietoihin. On siksi huo-
mattava vaara, että

hotelliasiakkaiden iden-
titeetit varastetaan. Lisäksi 
passit ja henkilökortit si-
sältävät tietoja, joista voi 
olla hyötyä sosiaalisessa 
manipuloinnissa. Vääriä 
henkilöllisyystodistuksia 
käytetään myöhemmin maa-
han saapumiseen, maasta 
poistumiseen, pankkitilien 
avaamiseen tai viranomaisil-
ta piilottelemiseen”, selittää 
Daniel Markuson, Nord-
VPN:n digitaalisen yksityi-
syyden asiantuntija.

Kun verkkohakkerit ovat 
varastaneet passin tiedot, he 
myyvät ne laittomilla mark-
kinoilla. He käyttävät tietoja 
luodakseen fyysisiä passeja 
ja niiden digitaalisia skan-
nauksia ja valmiiden henki-
löllisyystodistusten malleja. 
Passien hinnat voivat vaih-
della laittomilla markkinoil-
la. Fyysinen passi maksaa 
pimeässä verkossa noin 14 
000 $. Se voi sisältää passin 
tiedot, digitaalisen sirun ja 
muut komponentit, mikä 
tekee siitä käyttökelpoisen 
monissa maissa. Henkilöl-
lisyystodistus (esimerkiksi 
henkilö, jolla on passi ja 
skannattu jäljennös siitä) 
maksaa laittomilla markki-

noilla noin 61 $. Digitaaliset 
skannaukset maksavat noin 
15 $.

On olemassa tapoja selvit-
tää, hyödyntävätkö rikolliset 
passisi tietoja. Yhdysvaltojen 
sisäisen turvallisuuden viras-
ton mukaan Yhdysvaltoihin 
tulevat ja sieltä poistuvat 
ihmiset voivat seurata kan-
sainvälistä matkahistoriaan-
sa. Järjestelmä vaatii, että he

antavat heidän etunimensä, 
sukunimensä, syntymäaikan-
sa ja passinsa numeron.

Toiminto ei kuitenkaan ole 
käytettävissä muissa maissa. 
Huijarit saattavat käyttää ih-
misten henkilötietoja uhrien 
tietämättä. Siksi on tärkeää 

ryhtyä ennaltaehkäiseviin 
toimiin sen varmistamiseksi, 
että henkilötietosi pysyvät 
turvassa.

”Ensinnäkin on syytä kiin-
nittää huomiota siihen, mihin 
kirjoitat passisi tiedot. Kirjoi-
ta henkilötietosi vain turval-
lisille verkkosivustoille. Jos 
tiedät, että arkaluontoisia tie-
tojasi on vuotanut tietosuoja-
loukkauksen aikana, voi olla 
hyvä nähdä vaivaa asian tar-
kistamiseen verkossa. Myös 
passin vaihtaminen mahdol-
lisen tietoturvaloukkauksen 
jälkeen voi olla vaihtoehto”, 
neuvoo Daniel Markuson, 
NordVPN:n digitaalisen yk-
sityisyyden asiantuntija.

TIETOA NORDVPN:STÄ
NordVPN on maailman edistynein VPN-palve-
luntarjoaja, jota käyttää yli 12 miljoonaa interne-
tin käyttäjää ympäri maailmaa. NordVPN tarjoaa 
kaksinkertaisen VPN-salauksen ja Onion Over 
VPN:n sekä suojaa haittaohjelmilta. Tuotetta on 
erittäin helppo käyttää, sen hinta on kilpailuky-
kyinen, sillä on yli 5 000 palvelinta 60 maassa 
ympäri maailmaa ja se sopii yhteen P2P-verkon 
kanssa. Yksi NordVPN:n tärkeimmistä ominai-
suuksista on nollalokikäytäntö. Lisätietoja on 
osoitteessa nordvpn.com.
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PALVELUHAKEMISTO

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

Seuralaispalvelua

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!

www.lamminsiirtonurmi.fi • info@lamminsiirtonurmi.fi

K E S K I V I I K KO N A 2 5 .  M A A L I S K U U TA 2 0 2 0

Uutiset 
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Perunkirjoitukset, testamentit ja
edunvalvontavaltakirjat ammattitaidolla

Perunkirjoitus
Varpu  Välimaa  Oy

puh. 045 343 1888
Rauhankatu 17 B,  15110  Lahti

varpu.valimaa@perunkirjoitukset.fi

Hyödynnä 
kotitalousvähennys.

NYT PORAKAIVOPUHDISTUKSET 
TALVIETU HINTAAN

Katso tarkemmin www.porakaivohuolto.net
Myynti 050 368 0001, 050 414  7714

* Puhdistukset ja huollot
* Porakaivopumppujen myynti

LAMMINRANTA
PORAKAIVOJEN HUOLTOLIIKE

Asiakaspalvelusivuillamme voit hoitaa asioita juuri silloin, 
kun sinulle sopii:

Asiakaspalvelusivumme löydät verkkopalvelumme 
oikeasta yläreunasta Asiakas-valikon alta.

ASIAKASPALVELUPISTEEMME 
OVAT TOISTAISEKSI SULJETTUINA 
Noudatamme maan hallituksen ohjeistusta. 

Palvelemme normaalisti verkkopalvelussa ja puhelimitse.

ASIAKASPALVELUA ILMAN JONOJA 24/7 OTA YHTEYTTÄ

Asiakaspalvelu: 
asiakaspalvelu@
mediataloesa.fi 
p. 03 7575 700
ma-pe 8.30-16.30

Yritysasiakkaat: 
yritysasiakkaat@
mediataloesa.fi
p. 03 7575 710
ma-pe klo 8-16

▶ Kuluttajailmoitukset
▶  Jakelupalautteet
▶  Juttuvinkit

▶  Noutopisteet
▶  Yhteystiedot

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

Seutu4

Suomen 4H-järjestö haas-
taa tänä keväänä isot ja pie-
net yritykset sponsoroimaan 
peruskoulun yhdeksäsluok-
kalaisille kesätyöpaikkoja 
omilla paikkakunnillaan.

Mukaan pääsee 400 euron 
lahjoituksella. Sen turvin 
yksi ysiluokkalainen nuo-
ri saa kahdeksi viikoksi 
kesätyöpaikan paikallisen 
4H-yhdistyksen kautta.

Yhdistykset työllistävät 
nuoria esimerkiksi paikal-
liseen nuorisotyöhön tai 
ostamalla palveluita paikka-
kunnallaan toimivilta nuo-
rilta 4H-yrittäjiltä. 

KESÄTYÖHAASTEESEEN 
lahjoittava yritys voi itse vali-
ta, millä 4H-paikkakunnalla 
haluaa tukea nuoren työllis-
tymistä. Lahjoittava yritys 
saa kiitokseksi tunnisteen, 
jonka avulla voi kertoa ole-
vansa mukana tukemassa 
nuorten työllistämistä. Pai-
kallisia 4H-yhdistyksiä toi-
mii yli 200 paikkakunnalla.

– Nuoret joutuvat teke-
mään jo yläkoulussa valin-
toja tulevaa työuraa ajatellen. 
Haluamme nostaa kesän 
2020 kynnyksellä ikänsä 
puolesta tärkeässä taite-
kohdassa olevan ryhmän 
eli ysiluokkalaiset, sanoo 
4H:n kehityspäällikkö Anu 
Parviainen.

– Nuorena hankittu työko-
kemus voi auttaa eteenpäin, 
tukea opintojen loppuun 
saattamista tai jopa ehkäistä 
syrjäytymistä.

4H-YHDISTYSTEN ja nuor-

ten omien 4H-yritysten kaut-
ta työllistyy vuosittain yli 
8 000 nuorta. Kesätyö on 
nuorelle usein ensimmäi-
nen kosketus työelämään.

Kesätyössä opitaan työ-
elämätaitoja ja työ kasvattaa 
nuorta vastuuseen. Karttu-
nut kokemus vahvistaa nuo-
ren itsetuntoa ja voi tukea 
myös uravalinnassa. 

– Halusin kesätöihin, jot-
ta voisin tuntea itseni hyö-
dylliseksi, oppisin uutta ja 
saisin tekemistä, kokemusta 
sekä omaa rahaa säästöön. 
Olen oppinut paljon, työka-
verit ovat mukavia ja on ollut 
ihana tavata ihmisiä ja olla 
hyödyksi, kertoo 16-vuotias 
Pinja Siukola, joka työllistyi 
4H:n kautta kesällä 2019 pai-

kalliseen K-Supermarkettiin.
– Olen saanut rohkeut-

ta kysyä tarvittaessa apua. 
Olen aina ollut sitkeä ja jär-
jestelmällinen, mutta tämä 
työ kehittää ja nostaa esiin 
myös näitä piirteitä.

NUORILLE 4H on vastuul-
linen työnantaja. Palkka-
us on työehtosopimuksen 
mukaista, ja jokainen nuo-
ri perehdytetään tehtävään. 
4H on sitoutuneet vastuulli-
sen kesätyön periaatteisiin.

Kesätyö voi muuttaa 
nuoren koko elämän. Yri-
tys tai yrittäjä, ota vastaan 
4H:n kesätyöhaaste ja tue 
yhdeksäsluokkalaisia nuo-
ria työelämän alkumetreillä. 
Varmistetaan yhdessä, ettei 
yksikään nuori jää ilman työ-
kokemusta. 

� Mukaan voi ilmoittautua 
nettilomakkeella Suomen 
4H-liiton verkkosivujen kaut-
ta: www.4h.fi/kesätyöhaaste

4H haastaa yritykset 
sponsoroimaan kesätöitä
400 eurolla yksi yhdeksäsluokkalainen saa töitä kahdeksi viikoksi.

”Nuorena 
hankittu 

työkokemus voi 
auttaa eteenpäin, 
tukea opintojen 
loppuun saattamista 
tai jopa ehkäistä 
syrjäytymistä.
Kehityspäällikkö 
Anu Parviainen

”Halusin kesä-
töihin, jotta 

voisin tuntea itseni 
hyödylliseksi, oppisin 
uutta ja saisin teke-
mistä, kokemusta 
sekä omaa rahaa 
säästöön.
Pinja Siukola

Työllistäminen
Tietoa 4H:sta
� Suomen 4H-järjestöllä 
on 48 000 jäsentä, joista 
nuorisojäseniä on 41 200.
� 4H:n kautta 13–28-
vuotiaat nuoret voivat saada 
palkkatyön tai he voivat 
perustaa oman 4H-yrityk-
sen.
� Paikallisia 4H-yhdistyksiä 
on 210, nuoret työllistyvät 
heidän kauttaan.
� 4H-kesätyöhaaste on 
4H-järjestön kampanja, joka 
haastaa aikana yrityksiä ja 

yrittäjiä mahdollistamaan 
erityisesti yhdeksäsluokka-
laisten nuorten kesätyön.
� 4H:n kautta työllistyi 
vuonna 2018 yli 8 000 
nuorta.
� Vuonna 2018 4H maksoi 
4,3 miljoonaa euroa palkkoja 
nuorille.
� Vuonna 2018 oli toimin-
nassa 1 260 4H-yritystä, yli 
1 400 yrittäjää, yritysten 
liikevaihto 1,5 miljoonaa 
euroa.

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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* siivoukset, kodinhoito
* puutarhatyöt
* mökkitalkkarintyöt
* metsänhoitopalvelut

Metsänhoitoa&
kotipalvelua

LAADUKASTA SIIRTONURMEA LAMMILTA!

www.lamminsiirtonurmi.fi • info@lamminsiirtonurmi.fi

K E S K I V I I K KO N A 2 5 .  M A A L I S K U U TA 2 0 2 0
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Perunkirjoitukset, testamentit ja
edunvalvontavaltakirjat ammattitaidolla

Perunkirjoitus
Varpu  Välimaa  Oy

puh. 045 343 1888
Rauhankatu 17 B,  15110  Lahti

varpu.valimaa@perunkirjoitukset.fi

Hyödynnä 
kotitalousvähennys.

NYT PORAKAIVOPUHDISTUKSET 
TALVIETU HINTAAN

Katso tarkemmin www.porakaivohuolto.net
Myynti 050 368 0001, 050 414  7714

* Puhdistukset ja huollot
* Porakaivopumppujen myynti

LAMMINRANTA
PORAKAIVOJEN HUOLTOLIIKE

Asiakaspalvelusivuillamme voit hoitaa asioita juuri silloin, 
kun sinulle sopii:

Asiakaspalvelusivumme löydät verkkopalvelumme 
oikeasta yläreunasta Asiakas-valikon alta.

ASIAKASPALVELUPISTEEMME 
OVAT TOISTAISEKSI SULJETTUINA 
Noudatamme maan hallituksen ohjeistusta. 

Palvelemme normaalisti verkkopalvelussa ja puhelimitse.

ASIAKASPALVELUA ILMAN JONOJA 24/7 OTA YHTEYTTÄ

Asiakaspalvelu: 
asiakaspalvelu@
mediataloesa.fi 
p. 03 7575 700
ma-pe 8.30-16.30

Yritysasiakkaat: 
yritysasiakkaat@
mediataloesa.fi
p. 03 7575 710
ma-pe klo 8-16

▶ Kuluttajailmoitukset
▶  Jakelupalautteet
▶  Juttuvinkit

▶  Noutopisteet
▶  Yhteystiedot

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

Seutu4

Suomen 4H-järjestö haas-
taa tänä keväänä isot ja pie-
net yritykset sponsoroimaan 
peruskoulun yhdeksäsluok-
kalaisille kesätyöpaikkoja 
omilla paikkakunnillaan.

Mukaan pääsee 400 euron 
lahjoituksella. Sen turvin 
yksi ysiluokkalainen nuo-
ri saa kahdeksi viikoksi 
kesätyöpaikan paikallisen 
4H-yhdistyksen kautta.

Yhdistykset työllistävät 
nuoria esimerkiksi paikal-
liseen nuorisotyöhön tai 
ostamalla palveluita paikka-
kunnallaan toimivilta nuo-
rilta 4H-yrittäjiltä. 

KESÄTYÖHAASTEESEEN 
lahjoittava yritys voi itse vali-
ta, millä 4H-paikkakunnalla 
haluaa tukea nuoren työllis-
tymistä. Lahjoittava yritys 
saa kiitokseksi tunnisteen, 
jonka avulla voi kertoa ole-
vansa mukana tukemassa 
nuorten työllistämistä. Pai-
kallisia 4H-yhdistyksiä toi-
mii yli 200 paikkakunnalla.

– Nuoret joutuvat teke-
mään jo yläkoulussa valin-
toja tulevaa työuraa ajatellen. 
Haluamme nostaa kesän 
2020 kynnyksellä ikänsä 
puolesta tärkeässä taite-
kohdassa olevan ryhmän 
eli ysiluokkalaiset, sanoo 
4H:n kehityspäällikkö Anu 
Parviainen.

– Nuorena hankittu työko-
kemus voi auttaa eteenpäin, 
tukea opintojen loppuun 
saattamista tai jopa ehkäistä 
syrjäytymistä.

4H-YHDISTYSTEN ja nuor-

ten omien 4H-yritysten kaut-
ta työllistyy vuosittain yli 
8 000 nuorta. Kesätyö on 
nuorelle usein ensimmäi-
nen kosketus työelämään.

Kesätyössä opitaan työ-
elämätaitoja ja työ kasvattaa 
nuorta vastuuseen. Karttu-
nut kokemus vahvistaa nuo-
ren itsetuntoa ja voi tukea 
myös uravalinnassa. 

– Halusin kesätöihin, jot-
ta voisin tuntea itseni hyö-
dylliseksi, oppisin uutta ja 
saisin tekemistä, kokemusta 
sekä omaa rahaa säästöön. 
Olen oppinut paljon, työka-
verit ovat mukavia ja on ollut 
ihana tavata ihmisiä ja olla 
hyödyksi, kertoo 16-vuotias 
Pinja Siukola, joka työllistyi 
4H:n kautta kesällä 2019 pai-

kalliseen K-Supermarkettiin.
– Olen saanut rohkeut-

ta kysyä tarvittaessa apua. 
Olen aina ollut sitkeä ja jär-
jestelmällinen, mutta tämä 
työ kehittää ja nostaa esiin 
myös näitä piirteitä.

NUORILLE 4H on vastuul-
linen työnantaja. Palkka-
us on työehtosopimuksen 
mukaista, ja jokainen nuo-
ri perehdytetään tehtävään. 
4H on sitoutuneet vastuulli-
sen kesätyön periaatteisiin.

Kesätyö voi muuttaa 
nuoren koko elämän. Yri-
tys tai yrittäjä, ota vastaan 
4H:n kesätyöhaaste ja tue 
yhdeksäsluokkalaisia nuo-
ria työelämän alkumetreillä. 
Varmistetaan yhdessä, ettei 
yksikään nuori jää ilman työ-
kokemusta. 

� Mukaan voi ilmoittautua 
nettilomakkeella Suomen 
4H-liiton verkkosivujen kaut-
ta: www.4h.fi/kesätyöhaaste

4H haastaa yritykset 
sponsoroimaan kesätöitä
400 eurolla yksi yhdeksäsluokkalainen saa töitä kahdeksi viikoksi.

”Nuorena 
hankittu 

työkokemus voi 
auttaa eteenpäin, 
tukea opintojen 
loppuun saattamista 
tai jopa ehkäistä 
syrjäytymistä.
Kehityspäällikkö 
Anu Parviainen

”Halusin kesä-
töihin, jotta 

voisin tuntea itseni 
hyödylliseksi, oppisin 
uutta ja saisin teke-
mistä, kokemusta 
sekä omaa rahaa 
säästöön.
Pinja Siukola

Työllistäminen
Tietoa 4H:sta
� Suomen 4H-järjestöllä 
on 48 000 jäsentä, joista 
nuorisojäseniä on 41 200.
� 4H:n kautta 13–28-
vuotiaat nuoret voivat saada 
palkkatyön tai he voivat 
perustaa oman 4H-yrityk-
sen.
� Paikallisia 4H-yhdistyksiä 
on 210, nuoret työllistyvät 
heidän kauttaan.
� 4H-kesätyöhaaste on 
4H-järjestön kampanja, joka 
haastaa aikana yrityksiä ja 

yrittäjiä mahdollistamaan 
erityisesti yhdeksäsluokka-
laisten nuorten kesätyön.
� 4H:n kautta työllistyi 
vuonna 2018 yli 8 000 
nuorta.
� Vuonna 2018 4H maksoi 
4,3 miljoonaa euroa palkkoja 
nuorille.
� Vuonna 2018 oli toimin-
nassa 1 260 4H-yritystä, yli 
1 400 yrittäjää, yritysten 
liikevaihto 1,5 miljoonaa 
euroa.

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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https://www.facebook.com/nastapesu

VUOKRATTAVANA YKSIÖ
1h + avok, kph, vh
27 m2, 2/4 krs
Harjulankadulla Möysässä
Heti vapaa!
Tiedustelut p. 0400 839997

Lvi  Putkiva Oy
Putkiremontit, LVI-asennukset

• yksityisille • yrityksille • taloyhtiöille

Markus Kivelä
040 413 0294

Mustajärventie 434
16300 Orimattila
Lviputkiva@gmail.comFind us on

Facebook

Lviputkiva@gmail.com
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Putkiremontit, LVI-asennukset, 
Salaojaremontit, Jätevesiremontit ja kaivuu työt

Tiilitie 2, Nastola.         Puh.  (03) 7625 635

175/65 R14 ...........239€
185/65 R15 ...........285€
195/65 R15 ...........285€
205/55 R16 ...........299€
205/60 R16 ...........345€
Hinnat 4 kpl asennettuna

NASTO-RENGAS

Meiltä myös:
• autohuollot ja -korjaukset
• vikakoodien luku
• tarvikkeet ja varaosat

www.nastorengas.fi

Kysy tarjousta
jo tänään!

NASTARENGASTARJOUS!
Hinnat alkaen:

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

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

• OSINA • KOOTTUNA 
• ASENNETTUNA

Keittiöunelmia vuodesta 2005

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

UUSI
VUOSI. . .
UUSI

KEITTIÖ!

KEITTIÖ
JOPA
VIIKOSSA!

- RAHOITUS- RAHOITUS

Hiustenleikkaus
13 - 17 €

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

Jakelutyötä tarjolla 
Metsäkankaalla ja 

Hollolan kuntakeskuksessa
SOITA 0400-816 340
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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

PALVELUHAKEMISTOPALVELUHAKEMISTO

Ostetaan asuntoauto

Viikko 36 / 2020 – 7 –Lahden Seudun Uutiset

PALVELUHAKEMISTO

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

Seuralaispalvelua

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!

www.lamminsiirtonurmi.fi • info@lamminsiirtonurmi.fi

K E S K I V I I K KO N A 2 5 .  M A A L I S K U U TA 2 0 2 0
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Perunkirjoitukset, testamentit ja
edunvalvontavaltakirjat ammattitaidolla

Perunkirjoitus
Varpu  Välimaa  Oy

puh. 045 343 1888
Rauhankatu 17 B,  15110  Lahti

varpu.valimaa@perunkirjoitukset.fi

Hyödynnä 
kotitalousvähennys.

NYT PORAKAIVOPUHDISTUKSET 
TALVIETU HINTAAN

Katso tarkemmin www.porakaivohuolto.net
Myynti 050 368 0001, 050 414  7714

* Puhdistukset ja huollot
* Porakaivopumppujen myynti

LAMMINRANTA
PORAKAIVOJEN HUOLTOLIIKE

Asiakaspalvelusivuillamme voit hoitaa asioita juuri silloin, 
kun sinulle sopii:

Asiakaspalvelusivumme löydät verkkopalvelumme 
oikeasta yläreunasta Asiakas-valikon alta.

ASIAKASPALVELUPISTEEMME 
OVAT TOISTAISEKSI SULJETTUINA 
Noudatamme maan hallituksen ohjeistusta. 

Palvelemme normaalisti verkkopalvelussa ja puhelimitse.

ASIAKASPALVELUA ILMAN JONOJA 24/7 OTA YHTEYTTÄ

Asiakaspalvelu: 
asiakaspalvelu@
mediataloesa.fi 
p. 03 7575 700
ma-pe 8.30-16.30

Yritysasiakkaat: 
yritysasiakkaat@
mediataloesa.fi
p. 03 7575 710
ma-pe klo 8-16

▶ Kuluttajailmoitukset
▶  Jakelupalautteet
▶  Juttuvinkit

▶  Noutopisteet
▶  Yhteystiedot

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

Seutu4

Suomen 4H-järjestö haas-
taa tänä keväänä isot ja pie-
net yritykset sponsoroimaan 
peruskoulun yhdeksäsluok-
kalaisille kesätyöpaikkoja 
omilla paikkakunnillaan.

Mukaan pääsee 400 euron 
lahjoituksella. Sen turvin 
yksi ysiluokkalainen nuo-
ri saa kahdeksi viikoksi 
kesätyöpaikan paikallisen 
4H-yhdistyksen kautta.

Yhdistykset työllistävät 
nuoria esimerkiksi paikal-
liseen nuorisotyöhön tai 
ostamalla palveluita paikka-
kunnallaan toimivilta nuo-
rilta 4H-yrittäjiltä. 

KESÄTYÖHAASTEESEEN 
lahjoittava yritys voi itse vali-
ta, millä 4H-paikkakunnalla 
haluaa tukea nuoren työllis-
tymistä. Lahjoittava yritys 
saa kiitokseksi tunnisteen, 
jonka avulla voi kertoa ole-
vansa mukana tukemassa 
nuorten työllistämistä. Pai-
kallisia 4H-yhdistyksiä toi-
mii yli 200 paikkakunnalla.

– Nuoret joutuvat teke-
mään jo yläkoulussa valin-
toja tulevaa työuraa ajatellen. 
Haluamme nostaa kesän 
2020 kynnyksellä ikänsä 
puolesta tärkeässä taite-
kohdassa olevan ryhmän 
eli ysiluokkalaiset, sanoo 
4H:n kehityspäällikkö Anu 
Parviainen.

– Nuorena hankittu työko-
kemus voi auttaa eteenpäin, 
tukea opintojen loppuun 
saattamista tai jopa ehkäistä 
syrjäytymistä.

4H-YHDISTYSTEN ja nuor-

ten omien 4H-yritysten kaut-
ta työllistyy vuosittain yli 
8 000 nuorta. Kesätyö on 
nuorelle usein ensimmäi-
nen kosketus työelämään.

Kesätyössä opitaan työ-
elämätaitoja ja työ kasvattaa 
nuorta vastuuseen. Karttu-
nut kokemus vahvistaa nuo-
ren itsetuntoa ja voi tukea 
myös uravalinnassa. 

– Halusin kesätöihin, jot-
ta voisin tuntea itseni hyö-
dylliseksi, oppisin uutta ja 
saisin tekemistä, kokemusta 
sekä omaa rahaa säästöön. 
Olen oppinut paljon, työka-
verit ovat mukavia ja on ollut 
ihana tavata ihmisiä ja olla 
hyödyksi, kertoo 16-vuotias 
Pinja Siukola, joka työllistyi 
4H:n kautta kesällä 2019 pai-

kalliseen K-Supermarkettiin.
– Olen saanut rohkeut-

ta kysyä tarvittaessa apua. 
Olen aina ollut sitkeä ja jär-
jestelmällinen, mutta tämä 
työ kehittää ja nostaa esiin 
myös näitä piirteitä.

NUORILLE 4H on vastuul-
linen työnantaja. Palkka-
us on työehtosopimuksen 
mukaista, ja jokainen nuo-
ri perehdytetään tehtävään. 
4H on sitoutuneet vastuulli-
sen kesätyön periaatteisiin.

Kesätyö voi muuttaa 
nuoren koko elämän. Yri-
tys tai yrittäjä, ota vastaan 
4H:n kesätyöhaaste ja tue 
yhdeksäsluokkalaisia nuo-
ria työelämän alkumetreillä. 
Varmistetaan yhdessä, ettei 
yksikään nuori jää ilman työ-
kokemusta. 

� Mukaan voi ilmoittautua 
nettilomakkeella Suomen 
4H-liiton verkkosivujen kaut-
ta: www.4h.fi/kesätyöhaaste

4H haastaa yritykset 
sponsoroimaan kesätöitä
400 eurolla yksi yhdeksäsluokkalainen saa töitä kahdeksi viikoksi.

”Nuorena 
hankittu 

työkokemus voi 
auttaa eteenpäin, 
tukea opintojen 
loppuun saattamista 
tai jopa ehkäistä 
syrjäytymistä.
Kehityspäällikkö 
Anu Parviainen

”Halusin kesä-
töihin, jotta 

voisin tuntea itseni 
hyödylliseksi, oppisin 
uutta ja saisin teke-
mistä, kokemusta 
sekä omaa rahaa 
säästöön.
Pinja Siukola

Työllistäminen
Tietoa 4H:sta
� Suomen 4H-järjestöllä 
on 48 000 jäsentä, joista 
nuorisojäseniä on 41 200.
� 4H:n kautta 13–28-
vuotiaat nuoret voivat saada 
palkkatyön tai he voivat 
perustaa oman 4H-yrityk-
sen.
� Paikallisia 4H-yhdistyksiä 
on 210, nuoret työllistyvät 
heidän kauttaan.
� 4H-kesätyöhaaste on 
4H-järjestön kampanja, joka 
haastaa aikana yrityksiä ja 

yrittäjiä mahdollistamaan 
erityisesti yhdeksäsluokka-
laisten nuorten kesätyön.
� 4H:n kautta työllistyi 
vuonna 2018 yli 8 000 
nuorta.
� Vuonna 2018 4H maksoi 
4,3 miljoonaa euroa palkkoja 
nuorille.
� Vuonna 2018 oli toimin-
nassa 1 260 4H-yritystä, yli 
1 400 yrittäjää, yritysten 
liikevaihto 1,5 miljoonaa 
euroa.

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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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

Seuralaispalvelua

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!

www.lamminsiirtonurmi.fi • info@lamminsiirtonurmi.fi
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Perunkirjoitukset, testamentit ja
edunvalvontavaltakirjat ammattitaidolla

Perunkirjoitus
Varpu  Välimaa  Oy

puh. 045 343 1888
Rauhankatu 17 B,  15110  Lahti

varpu.valimaa@perunkirjoitukset.fi

Hyödynnä 
kotitalousvähennys.

NYT PORAKAIVOPUHDISTUKSET 
TALVIETU HINTAAN

Katso tarkemmin www.porakaivohuolto.net
Myynti 050 368 0001, 050 414  7714

* Puhdistukset ja huollot
* Porakaivopumppujen myynti

LAMMINRANTA
PORAKAIVOJEN HUOLTOLIIKE

Asiakaspalvelusivuillamme voit hoitaa asioita juuri silloin, 
kun sinulle sopii:

Asiakaspalvelusivumme löydät verkkopalvelumme 
oikeasta yläreunasta Asiakas-valikon alta.

ASIAKASPALVELUPISTEEMME 
OVAT TOISTAISEKSI SULJETTUINA 
Noudatamme maan hallituksen ohjeistusta. 

Palvelemme normaalisti verkkopalvelussa ja puhelimitse.

ASIAKASPALVELUA ILMAN JONOJA 24/7 OTA YHTEYTTÄ

Asiakaspalvelu: 
asiakaspalvelu@
mediataloesa.fi 
p. 03 7575 700
ma-pe 8.30-16.30

Yritysasiakkaat: 
yritysasiakkaat@
mediataloesa.fi
p. 03 7575 710
ma-pe klo 8-16

▶ Kuluttajailmoitukset
▶  Jakelupalautteet
▶  Juttuvinkit

▶  Noutopisteet
▶  Yhteystiedot

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

Seutu4

Suomen 4H-järjestö haas-
taa tänä keväänä isot ja pie-
net yritykset sponsoroimaan 
peruskoulun yhdeksäsluok-
kalaisille kesätyöpaikkoja 
omilla paikkakunnillaan.

Mukaan pääsee 400 euron 
lahjoituksella. Sen turvin 
yksi ysiluokkalainen nuo-
ri saa kahdeksi viikoksi 
kesätyöpaikan paikallisen 
4H-yhdistyksen kautta.

Yhdistykset työllistävät 
nuoria esimerkiksi paikal-
liseen nuorisotyöhön tai 
ostamalla palveluita paikka-
kunnallaan toimivilta nuo-
rilta 4H-yrittäjiltä. 

KESÄTYÖHAASTEESEEN 
lahjoittava yritys voi itse vali-
ta, millä 4H-paikkakunnalla 
haluaa tukea nuoren työllis-
tymistä. Lahjoittava yritys 
saa kiitokseksi tunnisteen, 
jonka avulla voi kertoa ole-
vansa mukana tukemassa 
nuorten työllistämistä. Pai-
kallisia 4H-yhdistyksiä toi-
mii yli 200 paikkakunnalla.

– Nuoret joutuvat teke-
mään jo yläkoulussa valin-
toja tulevaa työuraa ajatellen. 
Haluamme nostaa kesän 
2020 kynnyksellä ikänsä 
puolesta tärkeässä taite-
kohdassa olevan ryhmän 
eli ysiluokkalaiset, sanoo 
4H:n kehityspäällikkö Anu 
Parviainen.

– Nuorena hankittu työko-
kemus voi auttaa eteenpäin, 
tukea opintojen loppuun 
saattamista tai jopa ehkäistä 
syrjäytymistä.

4H-YHDISTYSTEN ja nuor-

ten omien 4H-yritysten kaut-
ta työllistyy vuosittain yli 
8 000 nuorta. Kesätyö on 
nuorelle usein ensimmäi-
nen kosketus työelämään.

Kesätyössä opitaan työ-
elämätaitoja ja työ kasvattaa 
nuorta vastuuseen. Karttu-
nut kokemus vahvistaa nuo-
ren itsetuntoa ja voi tukea 
myös uravalinnassa. 

– Halusin kesätöihin, jot-
ta voisin tuntea itseni hyö-
dylliseksi, oppisin uutta ja 
saisin tekemistä, kokemusta 
sekä omaa rahaa säästöön. 
Olen oppinut paljon, työka-
verit ovat mukavia ja on ollut 
ihana tavata ihmisiä ja olla 
hyödyksi, kertoo 16-vuotias 
Pinja Siukola, joka työllistyi 
4H:n kautta kesällä 2019 pai-

kalliseen K-Supermarkettiin.
– Olen saanut rohkeut-

ta kysyä tarvittaessa apua. 
Olen aina ollut sitkeä ja jär-
jestelmällinen, mutta tämä 
työ kehittää ja nostaa esiin 
myös näitä piirteitä.

NUORILLE 4H on vastuul-
linen työnantaja. Palkka-
us on työehtosopimuksen 
mukaista, ja jokainen nuo-
ri perehdytetään tehtävään. 
4H on sitoutuneet vastuulli-
sen kesätyön periaatteisiin.

Kesätyö voi muuttaa 
nuoren koko elämän. Yri-
tys tai yrittäjä, ota vastaan 
4H:n kesätyöhaaste ja tue 
yhdeksäsluokkalaisia nuo-
ria työelämän alkumetreillä. 
Varmistetaan yhdessä, ettei 
yksikään nuori jää ilman työ-
kokemusta. 

� Mukaan voi ilmoittautua 
nettilomakkeella Suomen 
4H-liiton verkkosivujen kaut-
ta: www.4h.fi/kesätyöhaaste

4H haastaa yritykset 
sponsoroimaan kesätöitä
400 eurolla yksi yhdeksäsluokkalainen saa töitä kahdeksi viikoksi.

”Nuorena 
hankittu 

työkokemus voi 
auttaa eteenpäin, 
tukea opintojen 
loppuun saattamista 
tai jopa ehkäistä 
syrjäytymistä.
Kehityspäällikkö 
Anu Parviainen

”Halusin kesä-
töihin, jotta 

voisin tuntea itseni 
hyödylliseksi, oppisin 
uutta ja saisin teke-
mistä, kokemusta 
sekä omaa rahaa 
säästöön.
Pinja Siukola

Työllistäminen
Tietoa 4H:sta
� Suomen 4H-järjestöllä 
on 48 000 jäsentä, joista 
nuorisojäseniä on 41 200.
� 4H:n kautta 13–28-
vuotiaat nuoret voivat saada 
palkkatyön tai he voivat 
perustaa oman 4H-yrityk-
sen.
� Paikallisia 4H-yhdistyksiä 
on 210, nuoret työllistyvät 
heidän kauttaan.
� 4H-kesätyöhaaste on 
4H-järjestön kampanja, joka 
haastaa aikana yrityksiä ja 

yrittäjiä mahdollistamaan 
erityisesti yhdeksäsluokka-
laisten nuorten kesätyön.
� 4H:n kautta työllistyi 
vuonna 2018 yli 8 000 
nuorta.
� Vuonna 2018 4H maksoi 
4,3 miljoonaa euroa palkkoja 
nuorille.
� Vuonna 2018 oli toimin-
nassa 1 260 4H-yritystä, yli 
1 400 yrittäjää, yritysten 
liikevaihto 1,5 miljoonaa 
euroa.

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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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!

www.lamminsiirtonurmi.fi • info@lamminsiirtonurmi.fi
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Perunkirjoitukset, testamentit ja
edunvalvontavaltakirjat ammattitaidolla

Perunkirjoitus
Varpu  Välimaa  Oy

puh. 045 343 1888
Rauhankatu 17 B,  15110  Lahti

varpu.valimaa@perunkirjoitukset.fi

Hyödynnä 
kotitalousvähennys.

NYT PORAKAIVOPUHDISTUKSET 
TALVIETU HINTAAN

Katso tarkemmin www.porakaivohuolto.net
Myynti 050 368 0001, 050 414  7714

* Puhdistukset ja huollot
* Porakaivopumppujen myynti

LAMMINRANTA
PORAKAIVOJEN HUOLTOLIIKE

Asiakaspalvelusivuillamme voit hoitaa asioita juuri silloin, 
kun sinulle sopii:

Asiakaspalvelusivumme löydät verkkopalvelumme 
oikeasta yläreunasta Asiakas-valikon alta.

ASIAKASPALVELUPISTEEMME 
OVAT TOISTAISEKSI SULJETTUINA 
Noudatamme maan hallituksen ohjeistusta. 

Palvelemme normaalisti verkkopalvelussa ja puhelimitse.

ASIAKASPALVELUA ILMAN JONOJA 24/7 OTA YHTEYTTÄ

Asiakaspalvelu: 
asiakaspalvelu@
mediataloesa.fi 
p. 03 7575 700
ma-pe 8.30-16.30

Yritysasiakkaat: 
yritysasiakkaat@
mediataloesa.fi
p. 03 7575 710
ma-pe klo 8-16

▶ Kuluttajailmoitukset
▶  Jakelupalautteet
▶  Juttuvinkit

▶  Noutopisteet
▶  Yhteystiedot

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

Seutu4

Suomen 4H-järjestö haas-
taa tänä keväänä isot ja pie-
net yritykset sponsoroimaan 
peruskoulun yhdeksäsluok-
kalaisille kesätyöpaikkoja 
omilla paikkakunnillaan.

Mukaan pääsee 400 euron 
lahjoituksella. Sen turvin 
yksi ysiluokkalainen nuo-
ri saa kahdeksi viikoksi 
kesätyöpaikan paikallisen 
4H-yhdistyksen kautta.

Yhdistykset työllistävät 
nuoria esimerkiksi paikal-
liseen nuorisotyöhön tai 
ostamalla palveluita paikka-
kunnallaan toimivilta nuo-
rilta 4H-yrittäjiltä. 

KESÄTYÖHAASTEESEEN 
lahjoittava yritys voi itse vali-
ta, millä 4H-paikkakunnalla 
haluaa tukea nuoren työllis-
tymistä. Lahjoittava yritys 
saa kiitokseksi tunnisteen, 
jonka avulla voi kertoa ole-
vansa mukana tukemassa 
nuorten työllistämistä. Pai-
kallisia 4H-yhdistyksiä toi-
mii yli 200 paikkakunnalla.

– Nuoret joutuvat teke-
mään jo yläkoulussa valin-
toja tulevaa työuraa ajatellen. 
Haluamme nostaa kesän 
2020 kynnyksellä ikänsä 
puolesta tärkeässä taite-
kohdassa olevan ryhmän 
eli ysiluokkalaiset, sanoo 
4H:n kehityspäällikkö Anu 
Parviainen.

– Nuorena hankittu työko-
kemus voi auttaa eteenpäin, 
tukea opintojen loppuun 
saattamista tai jopa ehkäistä 
syrjäytymistä.

4H-YHDISTYSTEN ja nuor-

ten omien 4H-yritysten kaut-
ta työllistyy vuosittain yli 
8 000 nuorta. Kesätyö on 
nuorelle usein ensimmäi-
nen kosketus työelämään.

Kesätyössä opitaan työ-
elämätaitoja ja työ kasvattaa 
nuorta vastuuseen. Karttu-
nut kokemus vahvistaa nuo-
ren itsetuntoa ja voi tukea 
myös uravalinnassa. 

– Halusin kesätöihin, jot-
ta voisin tuntea itseni hyö-
dylliseksi, oppisin uutta ja 
saisin tekemistä, kokemusta 
sekä omaa rahaa säästöön. 
Olen oppinut paljon, työka-
verit ovat mukavia ja on ollut 
ihana tavata ihmisiä ja olla 
hyödyksi, kertoo 16-vuotias 
Pinja Siukola, joka työllistyi 
4H:n kautta kesällä 2019 pai-

kalliseen K-Supermarkettiin.
– Olen saanut rohkeut-

ta kysyä tarvittaessa apua. 
Olen aina ollut sitkeä ja jär-
jestelmällinen, mutta tämä 
työ kehittää ja nostaa esiin 
myös näitä piirteitä.

NUORILLE 4H on vastuul-
linen työnantaja. Palkka-
us on työehtosopimuksen 
mukaista, ja jokainen nuo-
ri perehdytetään tehtävään. 
4H on sitoutuneet vastuulli-
sen kesätyön periaatteisiin.

Kesätyö voi muuttaa 
nuoren koko elämän. Yri-
tys tai yrittäjä, ota vastaan 
4H:n kesätyöhaaste ja tue 
yhdeksäsluokkalaisia nuo-
ria työelämän alkumetreillä. 
Varmistetaan yhdessä, ettei 
yksikään nuori jää ilman työ-
kokemusta. 

� Mukaan voi ilmoittautua 
nettilomakkeella Suomen 
4H-liiton verkkosivujen kaut-
ta: www.4h.fi/kesätyöhaaste

4H haastaa yritykset 
sponsoroimaan kesätöitä
400 eurolla yksi yhdeksäsluokkalainen saa töitä kahdeksi viikoksi.

”Nuorena 
hankittu 

työkokemus voi 
auttaa eteenpäin, 
tukea opintojen 
loppuun saattamista 
tai jopa ehkäistä 
syrjäytymistä.
Kehityspäällikkö 
Anu Parviainen

”Halusin kesä-
töihin, jotta 

voisin tuntea itseni 
hyödylliseksi, oppisin 
uutta ja saisin teke-
mistä, kokemusta 
sekä omaa rahaa 
säästöön.
Pinja Siukola

Työllistäminen
Tietoa 4H:sta
� Suomen 4H-järjestöllä 
on 48 000 jäsentä, joista 
nuorisojäseniä on 41 200.
� 4H:n kautta 13–28-
vuotiaat nuoret voivat saada 
palkkatyön tai he voivat 
perustaa oman 4H-yrityk-
sen.
� Paikallisia 4H-yhdistyksiä 
on 210, nuoret työllistyvät 
heidän kauttaan.
� 4H-kesätyöhaaste on 
4H-järjestön kampanja, joka 
haastaa aikana yrityksiä ja 

yrittäjiä mahdollistamaan 
erityisesti yhdeksäsluokka-
laisten nuorten kesätyön.
� 4H:n kautta työllistyi 
vuonna 2018 yli 8 000 
nuorta.
� Vuonna 2018 4H maksoi 
4,3 miljoonaa euroa palkkoja 
nuorille.
� Vuonna 2018 oli toimin-
nassa 1 260 4H-yritystä, yli 
1 400 yrittäjää, yritysten 
liikevaihto 1,5 miljoonaa 
euroa.

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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PALVELUHAKEMISTO

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

Ostetaan asuntoauto

Seuralaispalvelua

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!

www.lamminsiirtonurmi.fi • info@lamminsiirtonurmi.fi
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Perunkirjoitukset, testamentit ja
edunvalvontavaltakirjat ammattitaidolla

Perunkirjoitus
Varpu  Välimaa  Oy

puh. 045 343 1888
Rauhankatu 17 B,  15110  Lahti

varpu.valimaa@perunkirjoitukset.fi

Hyödynnä 
kotitalousvähennys.

NYT PORAKAIVOPUHDISTUKSET 
TALVIETU HINTAAN

Katso tarkemmin www.porakaivohuolto.net
Myynti 050 368 0001, 050 414  7714

* Puhdistukset ja huollot
* Porakaivopumppujen myynti

LAMMINRANTA
PORAKAIVOJEN HUOLTOLIIKE

Asiakaspalvelusivuillamme voit hoitaa asioita juuri silloin, 
kun sinulle sopii:

Asiakaspalvelusivumme löydät verkkopalvelumme 
oikeasta yläreunasta Asiakas-valikon alta.

ASIAKASPALVELUPISTEEMME 
OVAT TOISTAISEKSI SULJETTUINA 
Noudatamme maan hallituksen ohjeistusta. 

Palvelemme normaalisti verkkopalvelussa ja puhelimitse.

ASIAKASPALVELUA ILMAN JONOJA 24/7 OTA YHTEYTTÄ

Asiakaspalvelu: 
asiakaspalvelu@
mediataloesa.fi 
p. 03 7575 700
ma-pe 8.30-16.30

Yritysasiakkaat: 
yritysasiakkaat@
mediataloesa.fi
p. 03 7575 710
ma-pe klo 8-16

▶ Kuluttajailmoitukset
▶  Jakelupalautteet
▶  Juttuvinkit

▶  Noutopisteet
▶  Yhteystiedot

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

Seutu4

Suomen 4H-järjestö haas-
taa tänä keväänä isot ja pie-
net yritykset sponsoroimaan 
peruskoulun yhdeksäsluok-
kalaisille kesätyöpaikkoja 
omilla paikkakunnillaan.

Mukaan pääsee 400 euron 
lahjoituksella. Sen turvin 
yksi ysiluokkalainen nuo-
ri saa kahdeksi viikoksi 
kesätyöpaikan paikallisen 
4H-yhdistyksen kautta.

Yhdistykset työllistävät 
nuoria esimerkiksi paikal-
liseen nuorisotyöhön tai 
ostamalla palveluita paikka-
kunnallaan toimivilta nuo-
rilta 4H-yrittäjiltä. 

KESÄTYÖHAASTEESEEN 
lahjoittava yritys voi itse vali-
ta, millä 4H-paikkakunnalla 
haluaa tukea nuoren työllis-
tymistä. Lahjoittava yritys 
saa kiitokseksi tunnisteen, 
jonka avulla voi kertoa ole-
vansa mukana tukemassa 
nuorten työllistämistä. Pai-
kallisia 4H-yhdistyksiä toi-
mii yli 200 paikkakunnalla.

– Nuoret joutuvat teke-
mään jo yläkoulussa valin-
toja tulevaa työuraa ajatellen. 
Haluamme nostaa kesän 
2020 kynnyksellä ikänsä 
puolesta tärkeässä taite-
kohdassa olevan ryhmän 
eli ysiluokkalaiset, sanoo 
4H:n kehityspäällikkö Anu 
Parviainen.

– Nuorena hankittu työko-
kemus voi auttaa eteenpäin, 
tukea opintojen loppuun 
saattamista tai jopa ehkäistä 
syrjäytymistä.

4H-YHDISTYSTEN ja nuor-

ten omien 4H-yritysten kaut-
ta työllistyy vuosittain yli 
8 000 nuorta. Kesätyö on 
nuorelle usein ensimmäi-
nen kosketus työelämään.

Kesätyössä opitaan työ-
elämätaitoja ja työ kasvattaa 
nuorta vastuuseen. Karttu-
nut kokemus vahvistaa nuo-
ren itsetuntoa ja voi tukea 
myös uravalinnassa. 

– Halusin kesätöihin, jot-
ta voisin tuntea itseni hyö-
dylliseksi, oppisin uutta ja 
saisin tekemistä, kokemusta 
sekä omaa rahaa säästöön. 
Olen oppinut paljon, työka-
verit ovat mukavia ja on ollut 
ihana tavata ihmisiä ja olla 
hyödyksi, kertoo 16-vuotias 
Pinja Siukola, joka työllistyi 
4H:n kautta kesällä 2019 pai-

kalliseen K-Supermarkettiin.
– Olen saanut rohkeut-

ta kysyä tarvittaessa apua. 
Olen aina ollut sitkeä ja jär-
jestelmällinen, mutta tämä 
työ kehittää ja nostaa esiin 
myös näitä piirteitä.

NUORILLE 4H on vastuul-
linen työnantaja. Palkka-
us on työehtosopimuksen 
mukaista, ja jokainen nuo-
ri perehdytetään tehtävään. 
4H on sitoutuneet vastuulli-
sen kesätyön periaatteisiin.

Kesätyö voi muuttaa 
nuoren koko elämän. Yri-
tys tai yrittäjä, ota vastaan 
4H:n kesätyöhaaste ja tue 
yhdeksäsluokkalaisia nuo-
ria työelämän alkumetreillä. 
Varmistetaan yhdessä, ettei 
yksikään nuori jää ilman työ-
kokemusta. 

� Mukaan voi ilmoittautua 
nettilomakkeella Suomen 
4H-liiton verkkosivujen kaut-
ta: www.4h.fi/kesätyöhaaste

4H haastaa yritykset 
sponsoroimaan kesätöitä
400 eurolla yksi yhdeksäsluokkalainen saa töitä kahdeksi viikoksi.

”Nuorena 
hankittu 

työkokemus voi 
auttaa eteenpäin, 
tukea opintojen 
loppuun saattamista 
tai jopa ehkäistä 
syrjäytymistä.
Kehityspäällikkö 
Anu Parviainen

”Halusin kesä-
töihin, jotta 

voisin tuntea itseni 
hyödylliseksi, oppisin 
uutta ja saisin teke-
mistä, kokemusta 
sekä omaa rahaa 
säästöön.
Pinja Siukola

Työllistäminen
Tietoa 4H:sta
� Suomen 4H-järjestöllä 
on 48 000 jäsentä, joista 
nuorisojäseniä on 41 200.
� 4H:n kautta 13–28-
vuotiaat nuoret voivat saada 
palkkatyön tai he voivat 
perustaa oman 4H-yrityk-
sen.
� Paikallisia 4H-yhdistyksiä 
on 210, nuoret työllistyvät 
heidän kauttaan.
� 4H-kesätyöhaaste on 
4H-järjestön kampanja, joka 
haastaa aikana yrityksiä ja 

yrittäjiä mahdollistamaan 
erityisesti yhdeksäsluokka-
laisten nuorten kesätyön.
� 4H:n kautta työllistyi 
vuonna 2018 yli 8 000 
nuorta.
� Vuonna 2018 4H maksoi 
4,3 miljoonaa euroa palkkoja 
nuorille.
� Vuonna 2018 oli toimin-
nassa 1 260 4H-yritystä, yli 
1 400 yrittäjää, yritysten 
liikevaihto 1,5 miljoonaa 
euroa.

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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Lahtelaisnäkökulma

Hallituksemme suunnittelee rakennusalalle niin 
sanottua käännettyä arvonlisäveroa. Sen ideana on 
yksinkertaisesti se, että pääurakoitsija maksaa ve-
ron myös tilaamistaan aliurakoista, kun tähän asti 
aliurakoitsijat ovat kukin vastuussa oman osuutensa 
tilityksistä verottajalle. 

Tällä uudistuksella toivotaan , että harmaata taloutta 
saataisiin vähennettyä, sillä nykyisin kaikki verovelat 
kasaantuvat alle kymmenen hengen yrityksille. Aja-
tuksena on se, että päärakennuttajalla ei ole yksinker-
taisesti varaa välistä vetoihin.

Talousrikostutkijat ovat arvioineet, että harmaan 
talouden osuus on noin 11 % rakennusalan tuotannosta. 
Tämä tarkoittaa, ett yhteiskunta jää saamatta satoja 
miljoonia euroja veronmenetyksinä.

Tätä harmaata sektoria ovat kasvattaneet lukuisat 
ulkomaiset toimijat lähinnä Virosta, jolloin urakat 
ovat pirstoutuneet ja osaltaan kasvattaneet  harmaita 
markkinoita.

Ihmeellistä asiassa on se, että maksamatta jäänyt 
vero ei vielä ole välttämättä talousrikos, mutta kertoo 
epäsuorasti, että kuittikauppa kukoistaa ja toimijat 
jakavat verohyödyn keskenään ja verovelat kasataan 
sitten erillisille kulissiyrityksille ja bulvaaneille, jotka 
annetaan sitten ajautua konkurssiin.

Tiukkana laman aikana mikään ei viittaa siihen, että 
harmaa talous olisi vähenemässä ja siksi käännetty 
arvonlisävero on odotettu ja jopa tervetullut. Mutta 
eipä nuolaista ennen kuin tipahtaa.

Me emme todellisuudessa tiedä toimiiko käännetty 
arvonlisäjärjestelmä käytännössä. Itävallasta olisi 
tietoja, mutta mitä? Jo nykyisin rakennusalalla on 
sellainen meininki, että pyytämään ei kannata mennä 
ellei riitä voimia ottamiseen. Nykyisin poliisi, työsuo-
jelupiirit ja ammattiyhdistysmiehet kykenevät vain 
vaivoin pitämään hallinnassaan suurempia työmaita. 
Verottaja ei edes yritä. Jollei yhteiskunta panosta val-
vontaresursseihin tarpeeksi, voi tässä käydä samoin 
kuin työmaiden henkilörekisteripakolle. Näppärimmät 
pelimiehet ja vilunkimiehet hommasivat keikkatyö-
maille  rman oman auton ja sen takaluukkuun koneen, 
jolla tarvittaessa saadaan ”lusmumiehille” nopeasti 
väärät henkilökortit.

Tässä tilanteessa täytyy muistaa, että ketkä me 
emme olisi syyllistyneet kesämökkiremonteissamme 
maksamaan pimeästi remonteista. Poliitikot tietävät 
sen ja yrittäjät vielä

paremmin. ALV:ia ei makseta kuin pakosta, jos 
omasta pussista löytyy ja halvemmalla pääsee. Paras 
keino olisi ehdottomasti se, että parannettaisiin työnte-
kijöiden heikkoa neuvotteluasemaa työmarkkinoilla.

Mutta kaikesta harmaasta työstä ei tälläkään päästä 
eroon. Jopa johtavat taloustutkijat myöntävät, että tietty 
yhteiskunnan joustavuus edellyttää aina tietyn määrän 
epävirallista työtä. Mutta kuinka paljon sivistysyhteis-
kunta sietää tätä onkin sitten jo moraalinen kysymys? 
Toleranssi olisi kansalaisten kuitenkin hyvä tietää.

Ampumahiihdon nuorten 
SM-kisat hiihdettiin 21.-22.1. 
Kontiolahdella. Lauantaina 
Hu:n Mika Kantele M21 
sarjassa sijoittui neljänneksi 
seitsemällä sakolla. Camilla 
Tuominen paukutteli kuusi 
sakkoa ollen sarjassa N15 
viides. M15 sarjassa Tapani 
Tuoresjärvi hiihti seitsemällä 
sakolla kymmenenneksi. 
N14 sarjassa Ella Lindberg 
oli neljällä sakolla yhdek-
säs, Jatta Tuominen N13 
sarjassa yhdeksästoista ja 
Jiri Tuominen sarjassa M13 
seitsemästoista.

Sunnuntaina 22.1 kilpail-
tiin yhteislähtökilpailut, jos-

sa N15 sarjassa Camilla 
Tuominen otti erinomaisella 
ammunnalla ja hiihdolla 
SM-pronssia. M15 sarjassa 
Tapani Tuoresjärvi oli 12.

M13 sarjassa Jiri Tuomi-
nen suoriutui ammunnasta 
ilman sakkokierroksia ja 
sijoittui neljänneksi. N13 sar-
jassa Jatta Tuominen oli vii-
dellä sakolla 28. N14 sarjassa 
Ella Lindberg oli yhdeksäs 
ja säilytti edellisen päivän 
sijoituksensa. N17 sarjassa 
Marika Nuuttila oli viides. 
M21 sarjassa Mika Kantele 
epäonnistui ampumapaikalla 
ollen kilpailussa yhdeksäs.

Hollolan Urheilijoiden nuoret 
menestyivät SM -kisassa

Hollolan Urheilijoiden joukkue Kontiolahdella ampumahiih-
don nuorten SM-kisoissa.

-Kaikki me olemme Suomella 
töissä, painotti kansanedusta-
ja Sanni Grahn-Laasonen 
puheessaan Hollolan Kokoo-
muksen 90 -vuotisjuhlassa 
Hollolan Hirvessä. Grahn-
Laasonen listasi Suomen 
tarvitseman hyvinvoinnin 
tekijöiksi oivalluksia, yrit-
teliäisyyttä ja uudistumisen 
kykyä. 

-Koti on arvo ja meidän 
on myös otettava vastuuta 

toisistamme, kansanedustaja 
muistutti ja painotti hyvin-
voinnin lähtevän pysyvien 
arvojen pohjalta. 

Juhlavieraat toivotti ter-
vetulleeksi Hollolan Kokoo-
muksen tuore puheenjohtaja 
Janne Salminen. 

Muiden onnittelijoiden 
lisäksi juhlivaa yhdistystä 
tervehti ja onnitteli Hämeen 
kokoomuksen piirihalli-
tuksen puheenjohtaja Juha 

Rostedt. Hän myös osallistui 
Keijo Rinteen ja Elina Lai-
hon kanssa ansiomerkkien 
jakamiseen.

Hollolan Kokoomus perus-
tettiin vuonna 1921 Hollolan 
Kansallisseurana. 60 ja 70 
-lukujen vaihteessa Kokoo-
mus nousi suurimmaksi po-
liittiseksi ryhmäksi Hollolan 
kunnallispolitiikassa. Vuon-
na 1974 Hollolaan perustet-
tiin toinenkin Kokoomuksen 

aikuisjärjestö, Salpakankaan 
Kokoomus, mutta nyt yhdis-
tymisen seurauksena vain 
yksi. Juhlan tansseja tahdit-
ti yhtye nimeltä Atacama 
Sade. 

Vaikka juhla järjestettiin 
kuumimpaan presidentin-
vaaliaikaan, ei juhlassa nos-
tettu vaaleja ohjelmallisesti 
esille.

”Kaikki me olemme Suomella 
töissä”, muistutti Grahn-Laasonen

Hollolan kokoomus 90 vuotta

Olemme kaikki Suomella 
töissä puhui kansanedusta-
ja Sanni Grahn-Laasonen.

Kultaisen leijonamerkin luovuttivat Timo Seppälälle 
Hollolan kokoomuksen varapuheenjohtaja Keijo Rin-
ne ja piirihallituksen puheenjohtaja Juha Rostedt.

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

Uusi kiinteistöstrategia  
tehostaa tilojen käyttöä
Esityksen mukaan seurakunta luopuisi Vesikansan seurakuntakodista.

Hollolan seurakunnan uusi kiinteistöstrategia vuosille 2021-
2025 kiihdyttää kiinteistömassan supistamista, tehostaa tilojen 
käyttöä sekä edistää kaavoitusta ja yhteistyötä kuntien kanssa. 
Kirkkoneuvosto hyväksyi eilen strategian ja siirsi sen samalla 
kirkkovaltuuston käsiteltäväksi.

Uuden strategian taustalla on paine, jota on kasvattanut 
toimintaympäristön nopea muutos sekä jäsenmäärän piene-
neminen. Strategian visiona onkin, että seurakunta reagoi 
pikaisesti toimintaympäristön muutoksiin.

Hollolan seurakunnan rakennusten lukumäärä kasvoi nel-
jän vuoden takaisessa seurakuntaliitoksessa 43 prosenttia ja 
maa-alojen pinta-ala 94 prosenttia. Hollolan seurakunta omistaa 
rakennusneliöitä 20 712 m². Kaikista rakennusryhmistä korja-
usvelkaa on kasaantunut suhteellisesti eniten leirikeskuksista.

Strategian tavoitteena on huolehtia siitä, että seurakunnalla 
on perustehtäväänsä varten jatkossa riittävä määrä tarkoi-
tuksenmukaisia, turvallisia ja terveellisiä toimitiloja, joiden 
käyttökulut ovat kohtuullisia.

Keskeisinä toimenpiteinä seurakunta pyrkii luopumaan 
vähäisellä seurakunnallisella käytöllä olevista tiloista. Samalla 
seurakunta kehittää tilojen yhteiskäyttöä sekä niiden vuokraa-
mista ulkopuolisille tahoille. Maa-alueiden osalta edistetään 
kaavoitusta ja yhteistyötä kuntien kanssa.

Vesikansan seurakuntakodistakin voidaan luopua
Kiinteistöstrategiassa kaikki kiinteistöt on jaettu ryhmiin 
säilyttämistä, kehittämistä ja luopumista varten. Kaikki kirkot 
sekä riittävän korkean käyttöasteen hyväkuntoiset rakennukset 
on luokiteltu strategiassa säilytettäviksi tai kehitettäviksi.

Sellaisia rakennuksia, joista luopumista harkitaan, ovat 
mm. Padasjoen pappila piharakennuksineen sekä Padasjoen 

seurakuntakoti ja leirikeskus. Kärkölän alueella tarkastellaan 
kriittisesti Kalliopirtin leirikeskuksen tarpeellisuutta ja Hol-
lolan puolella Missiokammaria. Luopumistilanteessa niiden 
toiminnot pyrittäisiin siirtämään seurakunnan muihin tiloihin.

Varsinaisia tiloja, joista ollaan valmiita luopumaan suo-
ralta kädeltä, ovat mm. Kuhmoisten jo vuosia myynnissä 
ollut leirikeskus, Hämeenkosken nykyisin vuokralla oleva 
Leirimaja, Kärkölän Aurinkokulma-kerhotila sekä Hollolan 
kirkonkylän virkistysalue ja vuonna 1980 valmistunut Vesi-
kansan seurakuntakoti. Jälkimmäisessä vietetään tällä hetkellä 
yksi jumalanpalvelus kuukaudessa.

Kiinteistöstrategian hyväksyy lopullisesti kirkkovaltuusto, 
joka käsittelee sen kokouksessaan 13.10.

Lisää kiinteistöjä maalämmön piiriin
Energiatehokkuuden parantaminen oli osa jo edellistä kiin-
teistöstrategiaa. Kuhmoisten kirkko ja seurakuntakoti sekä 
Papinsaaren siunauskappeli lämmitetään tällä hetkellä öljyllä. 
Nyt seurakunta on hakenut Kirkkohallitukselta hiilineutraa-
liusavustusta, jotta öljylämmitteiset kirkolliset rakennukset 
voidaan siirtää maalämmön piiriin. Viime hetkellä myös 
Kärkölän sähkölämmitteinen kirkko lisättiin hakemukseen.

Kaikista neljästä kohteesta on valmiit suunnitelmat maa-
lämpöön siirtymiseksi. Maalämpöön siirtymisen kustannus-
arvio kiinteistöissä on yhteensä noin puoli miljoonaa euroa.

Seurakunnan muut kirkot lämpenevät joko maalämmöllä 
tai kaukolämmöllä.

Juhana Säde
Lähde: Hollolan seurakunta
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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

Akvario-
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

Suur äk ryllä noudettunasäkeissä ja per är

Tilaukset: www a.fi.vihant

Multaa - kuorikatett siaa - kiviainek

tai puh. 044 762 9717 (klo 9-15) 

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

www.lahdenseudunuutiset.fi



7,-
Dry Texture 

Spray rakenne-
suihke 60 ml

sh. 14,00/kpl 
(116,67/l)

kpl

PARTURI-KAMPAAMO

OUTLET

FIKSAAMO

HIUSTALO

  J U
H L A V U O

S I

20v.

• Forssa p. 03 433 0100 • Helsinki Easton p. 09 348 66100 • Hämeenlinna Tiiriö p. 044 702 3100 • Imatra p. 05 437 7100 • Jyväskylä Keljo p. 014 24 4500, Palokka p. 014 449 7400 • Jämsä p. 014 54 1400  • Kauhajoki p. 06 221 2100 
• Kerava p. 09 274 2700 • Kuopio Outlet • Kouvola p. 05 344 4100 • Lahti Karisto p. 03 589 9313, Laune p. 03 735 3100, Paavola p. 03 734 9900 • Lohja p. 019 32 4100 • UUSI TOIMIPISTE Nokia p. 044  010 3100
• Nummela p. 09 342 6100 • Oulu Outlet • Pirkkala p. 03 368 1700 • Pori Mikkola p. 02 646 9100, IsoKarhu p. 0400 968 100  • Rauma p. 02 430 7400 • Riihimäki p. 019 72 2100  • Savonlinna p. 0400 249 500 
• Seinäjoki Ideapark p. 044 744 8100, Päivölä p. 06 414 8100 • Tampere Hervanta p. 03 364 1150, Koskikeskus  p. 03 389 9600,  Lielahti p. 03 346 6600, Linnainmaa p. 03 364 2100,  Turtola p. 03 363 5100, Ideapark Outlet 
• The Hair 09 121 3896 • Turku Kupittaa p. 02 236 8600, Länsikeskus p. 02 236 8900 • Vaasa p. 06 312 9100 • Valkeakoski p. 03 585 1100 • Vantaa p. 09 6150 0080 

Valikoima vaihtelee liikkeittäin.  Tuotteita rajoitetusti.

38 HIUSTALOA 
PALVELEE YMPÄRI 

SUOMEN 

Muotoilun ykköset

sh. 14,90kpl 

Muotoilu-
tuotteet

Myydyin silveri

sh.  52,00/pkt (40,00/l)

Clean Blonde  
Rewind Violet
sis. hopeashampoo ja  
-hoitoaine 250 ml

Matkakoot

Miniraudat
tyvikohotus-/ kreppirauta, 
kartiorauta, suoristusrauta

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

20,-
3 KPL

20,- 20,-
2 KPL

pkt

DUO PACK

HUIPPULAATUA ULOSHEITTOHINTAAN

TALO TÄYNNÄ SYNTTÄRITARJOUKSIA

-20%
TUOTTEET

-20%
TUOTTEET

Ei koske 
erikoiskokoja

KAIKKI 
PALVELUT

-20%

VAIN TÄLLÄ KUPONGILLA
15.11.2020 ASTI 

!

1 palvelu/ kuponki Ei voi yhdistää muihin tarjouksiin. 
Ei koske Fiksaamoa, eikä pikaväripalveluita.

SYNTTÄRIETU

ERÄ

-20%
Eimi,  Sebastian, SP, Invigo/Care

TUOTTEET

Ei koske 
erikoiskokoja

KARISTO (Citymarket) 
p. 03 5899 313 ark. 9-20 la 8-18 su 12-18

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

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


