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TANSSILIIKUNTAMUOTO
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DNLYLDLQHN
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Multaa
kuorikatett
a
kiviainek
sia
MEILLE
HUOLTOON!
www.laakariasemaalfa.fi
ALFA
maalaukset / pesut

Kansankatu 7,
Lääkäriasema PPienlemmikin
ien15870
lemmHollola
ikin
Akvariowww.laakariasemaalfa.fi
ALFA herkkukauppa!
heharrastajalle!
rkkukauppa!
Tule
kokeisiin!
k
kok

Laaja labrapaketti

B12-vitamiini/eturauhassyöpäkoe, kolesteroolit
( KOL, HDL, LDL,Trigly ), sokeri, munuaiskoe,
maksakoe, kilpirauhaskoe, kalium, natrium, pieni
Faunatar
Lahti
Faunatar
LahtiMCHC ),
verenkuva ( Hb, Hkr, Eryt,
MCV, MCH,
Launeen
Prisma
Launeen
Prisma
2. krs
krs
Akvaariot ja akvaariopaketit
valkosolut ja verihiutaleet.
Yhteensä
18 eri 2.
koetta.
Puh.
040-1630
Puh.
040-1630 630
630
Akvaariokalat ja -kasvit
Lääkäri arvioi
koetulokset.
Varaa
aika ja ruoat
Kaikki
tarvikkeet
Ark.
Ark. 10-20,
10-20, la
la 10-18
10-18
www.faunatar.ﬁ
040 751 3774
Hintawww.faunatar.ﬁ

95€
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Laaja labrapaketti
7LODXNVHWZZZYLKDQWDƬ
WDLSXK NOR 

KAJALON
SORA
KAJALON
Vesikourujen

torstaisin klo 18.15-19.15
Suursäkeissä
ja JA
per
äkärryllä noudettuna
*AUTOJEN
KORJAUKSET
HUOLLOT
Tule
*PYÖRÄSUUNTAUKSET
Tilaukset: www.vihanta.ﬁ
TULE HAUSKAAN, LUOVAAN
kokeisiin!
B12-vitamiini/eturauhassyöpäkoe, kolesteroolit
Laadukkaat
Laadukkaat kiviainekset – Täsmälliset toimitukset
*PPG-MAALIT
JA LIIKUNNALLISEEN
HARRASTUKSEEN
(
KOL,
HDL,
LDL,
Trigly
),
sokeri,
munuaiskoe,
tai
puh.
044
762
9717
(klo
9-15)
*RENKAAT
Matit ja Maijat ry
maksakoe, kilpirauhaskoe, kalium, natrium, pieni
-KIVIAINEKSET
*FORD-VARAOSATverenkuva ( Hb, Hkr, Eryt, MCV, MCH, MCHC
ZZZPDWLWMDPDLMDW¿
),
•s Sorat
LQIR#PDWLWMDPDLMDW¿
*OBD-MITTAUKSET valkosolut ja verihiutaleet.Yhteensä 18 eri koetta.
Sorat ja murskeet •s Laadukas puutarhamulta
•s Kaivinkonetyöt
*040 588 0058
Lääkäri arvioi koetulokset.
Varaa aika
*facebook.com/matitjamaijat/

Hinta

040 751 3774

95€

uusimiset,
kattoturvatuotteet
asennettuna
kajalonsora.fi
501
kajalonsora.fi 040
501 5771
Tilaa040meiltä
ilmainen
arviointi kohteellesi!
SADEVESI- JA
SALAOJAREMONTIT

Lahden Seudun Uutiset
LAAKSOTIE 55, HEINOLA

Puh. (03) 715 2800, 040-585 7431

17/2020
20/2020
12-13/2020
16/2020
Viikko
36
Viikko 42
Viikko
25
34

Meiltä saat joustavan rahoituksen edullisella korolla!

HINAUKSET

Iloista jaalta
laadukasta
Remontin
kaikki ruukutapteekkipalvelua
-30% ja
Renkomäen
ABC
-liikenneasemalla,
ruukkukukan ostajalle -50%. Tervetuloa ostoksille!
lämpimästi tervetuloa!
Olemme
avoinna
ma-pe
pe
9-18,la-su
la-su9-17
9-17
Meiltä avoinna
saat
lääkkeet
myös
kätevästi
Olemme
ma9-18,
Hollolan
Kukka
kotiin kuljetettuina
tai parkkipaikalta
Hollolan
Kukka
ja
Hautauspalvelu
noudettuina.
ja Hautauspalvelu
Keskuskatu
Tilaukset puhelimitse
p. 03-734
1188
Keskuskatu
8,8,

Kiitos asiakkaillemme
kuluneesta
keväästä!
onnellisen

Laaja
elämän koteja.
labrapaketti

www.0502205.fi

LOPPUKESÄN
HERKKUJA!
Paljon
odotettu

KEIJUKIRPPIS

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

Possun
savupotka

Possun
babyribs

on avattu
8,90

11,90

hernesoppaan
tuore
Suomi

myös
maustettuna
Suomi

8,90

/kg
/kg
/kg
15870Hollola
Hollola
15870
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PöytKeltaiset
Hollolan
kukka & 03/7802071
SaatPäijät-Hämeen
10-1510-15.00
-s
la
Meiltä koti (KOL,
ilman www.hollolankukka.fi
kolesteroolit
HDL, maksuttoman
LDL, Trigly),
ll
Hautauspalvelu
ä
paikanpä uä klo

Päijät-Hämeen Keltaiset Sivut

Tervetuloa
pesettämään uudella autonpesukoneellamme
VERENLUOVUTTAJIA

PäijätHämeen
12 €
Automaalaus

TARVITAAN

TEHOPESU

Varaa aika ja täytä terveyskysely
etukäteen:
veripalvelu.fi
(norm.
24 eur)

Tarjous voimassa syyskuun

VARAA
OMA
Lahden
veripalvelutoimisto
loppuun
asti.
MYYTIPAIKKASI
Kauppakeskus
Trio
koko 100 %
lähellä Hansakujan sisäänkäyntiä
sivu 1
ma, ke, to 11–18
ti, pe 11–17

Teboil Saksala
Mestarinkatu 24, Lahti
HuomioPossun
Viljapossun
MXKODÀOH
äijät / miehet, että
15680
kassler
verenkuva (Hb,
Hkr,Lahti
Eryt, MCV, MCH,
8,90
7,90
AUTOMAALAAMOJA kirpputorillamme
6,50
Puh. 050 5511 330
arkisin
9-18
on
MCHC),Avoinna
valkosolut
ja verihiutaleet.
Automaalaamo Paakkinen Oy, asiakasnumero
352818,
ilmoitustunnus
/kg
/kg M000284
/kg
vakuutta
asut niin
sokeri,jamunuaiskoe,
maksakoe,
ƟăƐaƐĮ±±ĥ±ī±Ğžƒ±ĻƐ
kauan kuin
käyttöösi.pieni
Simolanmutka
1
(ABC
Renkomäki)
kilpirauhaskoe,
kalium,
natrium,
itse haluat.

Hyvä
sikanautajauheliha

70%/30%
rasvaa alle 15%
tuore, Suomi

makurasvalla
tuoresuolattu
Suomi

myös pihveinä
tuore, Suomi

ja kesälauantaisin (1.6.-31.8.) 10-15
myös ns. ”äijien” osasto
johon
ei tule
hameita,
Yhteensä 18 eri koetta.
AUTOMAALAAMOJA,
Graafinen
ilmoitus
123x49
pmm
Lemmikit ovat
meille
Vanhaneikä
huulipunia
tervetulleita.
Lääkäri arvioi koetulokset.
Kivikylän
ajan
Hevosen myyntiin....
maalaissuomikulmapalvi
makkara
Varaa
oma
pöytäsi.
10,90
paisti
siivuina
- 65Varaa
vuodenaika
kokemuksella
19,90 Hakala
6,90 myös
040
751
3774
tuore, Suomi
Suomi
Suomi
/kg
/kg
VARAA
OMA
/kg
automaalausalan töitä
Osoite: Keijutie 31 (Vanha Puuilo)
MYYTIPAIKKASI
Navigaattoriin
osoite:
- Kylmäsavuporoa,
nautaa ja hevosta
- Muoviosien
korjaukset
Mustamäenkatu
95,
15700
Lahti
- Monttuvalmiita rosvopaisteja
- Myös kolarityöt
info.uusiokeskus@gmail.com
- Nastolan kotijuustoa
ja vahinkotarkastukset
p. 050 408 8760

95€

A.O.Vuorinen Oy

Ahtialantie 37, 15170 Lahti

www.lanttila.fi

Tervetuloa!!

Kauppahalli p. 03-782 2414

Ahtialantie 37, 15170
Lahti010 7788 120
Vanhanradankatu
4,4,puh.
Vanhanradankatu
puh.
010 7788 120
www.lanttila.fi
OJENNA
KÄTESI.
Muista virallinen henkilötodistus.
Avoinna
ma-pe
6-20,- 18,
la 8-17
Avoinna:
ma-pe
5.30
la 8-14
www.saksalanteboil.fi
Luovuttajainfo 0800 0 5801 • veripalvelu.fi
www.saksalanteboil.fi

HenkilöKellohuoltoja
ja -korjaamo
pakettiautojen
KELLO-HARA
kolarityöt,
Kyntömiehentie 18, Orimattila
Painonpudotusta
arkiruoalla!
muovikorjaukset,
(Peltolan
alue)
Ti 10.00, Ke 11.00, To 16.00 ja La 10.00
joka
päivä
0440
111 889
To 18.00 Miesten ryhmäja
peltioikaisut
verstas2avoinna
Kauppakatu
A, LAHTIarkisin 10-17
puh. 044-515
4414, painonpudottajat.fi
maalaukset
Reipas palvelu,
posti@painonpudottajat.fi
tarvittaessa nouto ja palautus.

Takuutyö.

Tutustu koteihimme lahdentalot.fi

DIANAN
SYKSYN HERKKUJA!

AUTOKOULU
Syystarjous

Hyvä
sika-nautajauheliha
70%/30%
tuore, Suomi

Naudan
potkakiekko

6,50
/kg

Hirven
palapaisti

luuton
tuore, Suomi

24,90
/kg

Viljapossun juhlafile

Possun
savupotka

hernesoppaan
tuore, Suomi

8,90
/kg

Meillä ajat
kaikki ajotuntisi
aidolla henkilöautolla!

Poronkäristys

Lumiporo
ossobucco
makurasvalla
B-henkilöautokurssi
€
tuore, Suomi
9,90 tuoresuolattu 8,90 pakaste
34,90
sis. (EAS) 4 teoriatuntia
verkossa, jos ei oleSuomi
aikaisempaa ajoSuomi
/kg10 ajotuntia oikealla
/kg
/kg
korttia.
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.

899

Tarjoamme
Tarjoammekiinteistönhuolto
kiinteistönhuoltopalveluita
palveluitaLahden
Lahden

Uuden
Vanhan
talousalueella.
Lisäksi
suoritamme
sammaleenpoistoa
ja
Opetuslupakurssi
299
€
talousalueella.
Lisäksi
suoritamme
sammaleenpoistoa
ja
Maalaispalvikinkku
sadon
suolasieniä
ajan suomimakkara
sis.
(EAS)
4 teoriatuntia
verkossa,

Pesula Lahti

SOL Pesula
arkesi apuna

Kaikkien kotisi katolla
tehtävien
töidenkatolla
mestari
Kaikkien kotisi
Koronasta
ulkona
tehtävienhuolimatta
töiden mestari

tehtävät työt voidaan tehdä!
Tervetuloa Lahden ympäristöystävällisimpään
Koronasta huolimatta ulkona
tehtävät
työt voidaan tehdä!
täyden palvelun
pesulaan!
• KatonKaton-jaja
piipunkorjaustyöt
piipunkorjaustyöt
hatut
ja ja
pellitykset
•• Piipun
Piipun
pellitykset
Katonja
piipunkorjaustyöt
Katonjahatut
piipunkorjaustyöt
Meillä
pesetät
vaivatta
kodintekstiilit verhoista
jahatut
•• Rännit
Rännit
jakattoturvatuotteet
kattoturvatuotteet
Piipun
hatut
ja ja
pellitykset
Piipun
pellitykset
mattoihin,
unohtamatta
arki- ja juhlavaatteita.
kerrostalojen
painovoimaisen
•• Mm.
Kattoremontit/pellinvaihdot
Rännit
jajakattoturvatuotteet
Rännit
kattoturvatuotteet
ilmanvaihdon
parannukset
•• Ulkovuoraukset
Mm.
kerrostalojen
painovoimaisen
Kattoremontit/pellinvaihdot
ilmanvaihdon parannukset
• Ulkovuoraukset

Sadehatut asennettuna
Päijät-Hämeessä ja
Sadehatut asennettuna
lähiympäristössä
Vuokrattavana:
- Peräkärryjä alk. 10€/vrk.
Päijät-Hämeessä ja alkaen
TARJOUSHINTAAN
- Pienkuormaajia alk. 50€/vrk. - Mönkijät alk. 60€/vrk.
- Pienkuormaajia
alk.
50€/vrk.
Mönkijät
alk.
60€/vrk.
myös automaattivaihteisella autolla.
lähiympäristössä
- KaivuriAjotunnit
alk. 120€/vrk.
- Oksasilppuri alk. 20€/vrk.
Kaivuri alk. 120€/vrk.
Oksasilppuri
alk.
20€/vrk.
®
–-Kylmäsavuporoa,
nautaa ja hevosta
–
Luomuhapankaalia
Lataa
maksuton
Keltaiset Sivut
sovellus App Storesta taiTARJOUSHINTAAN
Google Playsta.
Tarjoukset
voimassa
1.9.-15.9.2020
- Maantiivistäjiä
90kg,ovat
200kg,
- Avant
kuormaimiin
runsaat
Miika
Niemikorpi alkaen
-Peuran
Maantiivistäjiä
90kg,
200kg,
Avant
kuormaimiin
runsaat
–
paisteja
ja
fileitä
–
Vetikon
tilan
laidunlihaa
Toimistomme
maanantaisin klo
500kg.
alk.40€/vrk.on avoinna lisävarusteet.
044 750 9441
® 14-18
500kg. alk.40€/vrk.
lisävarusteet.
Keltaiset
Sivut
Miika Niemikorpi
miika@piippumestari.fi
DIANAN AUTOKOULU p. 040 1313 050
yhdistää
ostajan
ja
myyjän
–
myös
tabletissa.
A.O.Vuorinen
Oy
044 750 9441
www.diananautokoulu.fi
Rauhankatu
7
Kivisojantie
18, 16600 Järvelä
VOLTTIHUOLTO
Oy
Hirsimetsäntie
22
VOLTTIHUOLTO
Oy
Hirsimetsäntie
22
15110 Lahti Kauppahalliasiakaspalvelu@diananautokoulu.fi
miika@piippumestari.fi
p. 03-782 2414
www.piippumestari.fi
Mika
Virtanen
15200
Lahti
Mika Virtanen
15200 Lahti
Kivisojantie 18, 16600 Järvelä
Puh.
0500
769190
www.volttihuolto.fi
www.piippumestari.fi
Puh. 0500 769190
www.volttihuolto.fi

kantojyrsintää.
Volttihuolto
toimii
konevuokraamona.
Kivikylä
haaparousku
Hakala
ei ole
aikaisempaa
ajokorttia.
kantojyrsintää.jos
Volttihuolto
toimiimyös
myös
konevuokraamona.
myös
siivuina
Suomi
(RTK) riskikoulutuksen
3
ajotuntia
oikealla
henkilöautolla
18,90
19,90 Suomi
10,90
Suomi
Vuokrattavana:
Peräkärryjä
alk.
10€/vrk. /kg
+
1
ajotunti
simulaattorilla.
/kg
/kg

Fonecta
FonectaOy
Oy

Y-tunnus 1755007-6

Asiakaspalvelu palvelee 24 h.

129€
129€
Ovh. 180-250€

KYSY LISÄÄ

Ovh. 180-250€

KYSY LISÄÄ

SOL Pesula Lahti
Vesijärvenkatu 22
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mpi,
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ttaja
htiö,
yytä
loin
aolo
ijoikuun on

kenapepitää
jekojekotain
ksen
vassolla
korätkö
een,

epäsuorasti,
epäsuorasti, että
että kuittikauppa
kuittikauppa kukoistaa
kukoistaa ja
ja toimijat
toimijat
koko 100 %
jakavat
verohyödyn
keskenään
ja
verovelat
koko 100 %
jakavat verohyödyn keskenään ja verovelat kasataan
kasataan
®
®
sitten
jotka
Päijät-Hämeen
Keltaiset Sivut
Sivut
sivu 1
sitten erillisille
erillisille kulissiyrityksille
kulissiyrityksille ja
ja bulvaaneille,
bulvaaneille,
jotka
Päijät-Hämeen
Keltaiset
sivu 1
annetaan
sitten
ajautua
konkurssiin.
annetaan
sitten
ajautua
konkurssiin.
32 / 2020
Lahden Seudun
Uutiset
Viikko 42
– 24 – Tiukkana
että
Tiukkana laman
laman aikana
aikana mikään
mikään ei
ei viittaa
viittaa siihen,
siihen, että
harmaa
harmaa talous
talous olisi
olisi vähenemässä
vähenemässä ja
ja siksi
siksi käännetty
käännetty
arvonlisävero
on
odotettu
ja
jopa
tervetullut.
Mutta
Olemme kaikki
kaikki Suomella
Suomella
arvonlisävero
on
odotettu
ja
jopa
tervetullut.
Mutta
Olemme
AUTOMAALAAMOJA
Lahden
Seudun
Uutiset
Viikko 36 / 2020
– 2 eipä
– nuolaista ennen kuin tipahtaa. AUTOMAALAAMOJA
Automaalaamo
Paakkinen
Oy,
asiakasnumero
352818, ilmoitustunnus
ilmoitustunnus M000284
M000284
töissä
puhui
kansanedustaAutomaalaamo
Paakkinen
Oy,
asiakasnumero
352818,
eipä nuolaista
ennen
kuin
tipahtaa.
töissä
puhui
kansanedustaLahden
Seudun
Uutiset
ja Sanni
Sanni Grahn-Laasonen.
Grahn-Laasonen.
Me
todellisuudessa
tiedä
käännetty
–– 55 –– ja
Seudun
Uutiset
Me emme
emmeLahden
todellisuudessa
tiedä toimiiko
toimiiko
käännetty
arvonlisäjärjestelmä
käytännössä.
Itävallasta
olisi
AUTOMAALAAMOJA,
Graafinen
ilmoitus
123x49 pmm
pmm
arvonlisäjärjestelmä käytännössä. Itävallasta
olisi
AUTOMAALAAMOJA, Graafinen ilmoitus 123x49
tietoja,
on
tietoja, mutta
mutta mitä?
mitä? Jo
Jo nykyisin
nykyisin rakennusalalla
rakennusalalla on
sellainen
sellainen meininki,
meininki, että
että pyytämään
pyytämään ei
ei kannata
kannata mennä
mennä
ellei
riitä
voimia
ottamiseen.
Nykyisin
poliisi,
työsuoriitä
voimia
ottamiseen.
Nykyisin
poliisi,
työsuo-- ellei
65
vuoden
kokemuksella
65 vuoden
kokemuksella kykenevät vain
jelupiirit
ja
jelupiirit
ja ammattiyhdistysmiehet
ammattiyhdistysmiehet
kykenevät vain
automaalausalan
töitä
automaalausalan
töitä
vaivoin
pitämään
hallinnassaan
suurempia
työmaita.
vaivoin
pitämään
hallinnassaan
suurempia
työmaita.
Viime viikolla (34) torstaina tuli odotettu ja
pelätty
Tänä talvena talvirenkaat voidaan vaihtaa alle ensimmäistä kertaa säiden, eikä vain kalenterin perusteella. Uuden
-- Verottaja
Muoviosien
korjaukset
ei
edes
yritä.
Jollei
yhteiskunta
panosta
valMuoviosien
korjaukset
Verottaja
ei edesKaipolan
yritä.
Jollei
yhteiskuntalopettamista.
panosta valuutinen
koskien
paperitehtaan
1.6.2020 voimaan tulleen tieliikennelain mukaan talvirenkaita tulee käyttää, jos sää tai keli sitä edellyttää marrastässä
samoin
-- vontaresursseihin
Myös
kolarityöt
Tiedottaja
latelitarpeeksi,
uutisissavoi
madonlukuja,
vontaresursseihin
tarpeeksi,
voi
tässä käydä
käydä kuinka
samoin
Myös
kolarityöt
kuin
työmaiden
henkilörekisteripakolle.
Näppärimmät
kannattamatonta
paperituotanto
on
Suomessa.
Syinä
kuin
työmaiden henkilörekisteripakolle. Näppärimmät
maaliskuun aikana. Vaikka uusi laki antaakin lisää vapautta rengasvalintojen suhteen, niin se tarkoittaa myös
ja
ja vahinkotarkastukset
vahinkotarkastukset
pelimiehet
vilunkimiehet
hommasivat
korkeammat
ja kalliimmat
lisäkulut keikkatyökuin esim.
pelimiehet ja
japalkat
vilunkimiehet
hommasivat
keikkatyöentistäkin huolellisempaa kelien seurantaa, jotta liikenne sujuu turvallisesti.
Ruotsissa
ja Saksassa.
Näinja
ajat
muuttuu. Työttömiä
maille
oman
sen
takaluukkuun
koneen,
maille rman
rman
oman auton
auton
jane
sen
takaluukkuun
koneen,
tulee kertaheitolla
450 henkilöä
plus sivuvaikutukset,
jolla
”lusmumiehille”
nopeasti
jolla tarvittaessa
tarvittaessa saadaan
saadaan
”lusmumiehille”
nopeasti
koska paikkakunnan
ostovoima myös vähenee.
väärät
henkilökortit.
väärät
henkilökortit.
Tämä
ulkoistaminen
on alkanut jo 1970-80
luvulla,
Tässä
tilanteessa
täytyy
että
me
Tässä
tilanteessa siirrettiin
täytyy muistaa,
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ketkä me
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vaateteollisuus
halpatuotantomaihin,
emme
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syyllistyneet
kesämökkiremonteissamme
emme
olisi
syyllistyneet
kesämökkiremonteissamme
Kultaisen leijonamerkin
leijonamerkin luovuttivat
luovuttivat Timo
Timo Seppälälle
Seppälälle
siinä meni Keskun paitatehdas Ilmarisentieltä, jossa
Kultaisen
maksamaan
pimeästi
remonteista.
Poliitikot
tietävät
maksamaanyli
pimeästi
remonteista.
Poliitikot
tietävät
työskenteli
sata henkilöä
mm. S.
silloinen
tyttöystäHollolan kokoomuksen
kokoomuksen varapuheenjohtaja
varapuheenjohtaja Keijo
Keijo RinRinHAMMASHOITO
OY
ALATUPA
Hollolan
sen
yrittäjät
vielä
23, Hyvinkää.
väni.
keskustasta,
joka Avainkierto
työllisti paljon
tällä
Tehtaankatu
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Kikka halusi
kiihkeästi laulajaksi

Rautateiden Lahti -näyttely
kirjastossa syyskuussa
Lahden pääkirjaston aulassa
avautui syyskuun 1. päivä
Rautateiden Lahti -näyttely.
Aulan sermeissä esitellään
Lahden rautateitä, rautatiekulttuuria ja rautatieharrastamisen eri muotoja.
Lisäksi vitriineissä on esillä Esko Nikkasen ja Sauli
Hirvosen rakentamia pienoisrautateitä. Nikkanen
on keskittynyt paikallisiin
rakennuksiin ja miljöihin,
Hirvonen ulkolaisiin dioraamoihin.
Näyttely kestää syyskuun
loppuun asti ja se toteutetaan
yhteistyössä Lahden rautatieharrastajat Topparoikka ry:n,

Kohtalokas elämä sammui varhain

käynyt Tampereella kuuntelemassa Kikan esiintymistä
yökerhossa.
Kikan ensimmäinen levyalbumi oli Mä haluun
viihdyttää. Mainosvalokuvissa Kikka esiintyi niukassa
asussa. Ensi levy myi reilusti
kultalevylukemat täyteen.
Toinen kokoelma Kiihkeät
huulet julkaistiin seuraavana
kesänä vuonna 1990. Sen
menekki oli vielä suurempi ja levy-yhtiössä oltiin
tyytyväisiä. Esiintymistahti
tassipaikasta toiseen kiihtyi.
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Hollolan
Kuva
Tommola.
vuoden
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tiö oli saanut kuulla tanssijärjestäjiltä, että Kikka oli
esiintynyt alkoholin vaikutuksen alaisena ja muutamia
esiintymisiä oli myös peruutettu verukkeilta tuntuvin
selityksin. Kikka pyydettiin
neuvotteluun tuotantoyhHollolan sunnuntairastien ran kymmeniä kilometrejä Geopark
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muuten.
koskevanlähipubiin
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Rasteista
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sammuttamaan ja
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Kikan
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ja rasteja perinteikkäällä koti- sen
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Geo- suunnitellaan Salpausselkä popularisointiin
sekä tiedon
mo istui eturivissä
ja kannusti
Kikka yritti laulajana
uulogisesti
alue on kiinnostava, Geopark -teeman ympärille. levittämiseen
viestintään.
distaa tyyliään,ja mutta
siihen
Kikkaa lauluharrastuksessa.
-Olen ollut Salpausselkä Hanketta
koska
se kuuluu
maankamarahoittaa
Maaseutuotantoyhtiö
ei suostunut.
Mummo
oli syntynyt
Kivennavan Vuotaan kylässä. Toimittaja Raija Pelli kirjoitti Terveys petti ajoittain ja
Helmi työskenteli paperiteh- kirjan ystävästään laulaja
toipuminen vaati aikansa.
taassa kahdesti leskeksi jää- Kikasta. Kuva: Radio Dei.
Kikka vetäytyi julkisuudesta
tyään ja vei yksihuoltajana
vuonna 2004. Hän kykeni
elämässä eteenpäin kolmea
jättämään päihteet ja aloitti terveelliset elämäntavat.
tytärtään parinkymmenen
neliön asunnossaan ennen siikkialan toimijoista. Siellä Uusi paluu esiintyjäksi oli
kuin avioitui kolmannen Pinkki sai järjestettyä Kikalle suunnitteilla, kun 9-vuotikerran. Yhdestä tyttäristä tuli koe-esiintymisen laulavien as Sanni-tytär löysi äitinsä
Ruohosten veljesten Matin ja aamulla sydänkohtaukseen
Kikan äiti.
Kikka toimi kotikaupun- Tepon tuotantoyhtiön johta- kuolleena 3. joulukuuta
kinsa Tampereen Sokoksen jalle Asko Järvelle ja tämän 2005. Kikka eli Kirsti Sirèn
tavaratalossa kosmetiikka- asiantuntijoille. Muutaman oli 41-vuotias kuollessaan.
myyjänä. Siellä hän tutustui kuukauden päästä tuli kutsu
Toimittaja Raija Pelli tu1980-luvulla naispuoliseen koe-esiintymään Turkuun. tustui aikoinaan sattumaldiskojuontajaan Pinkkiin. Se sujui hyvin ja levy-yhtiön ta Kikkaan kesällä 1990
Kikka rohkaistui pyytämään edustajat olivat valmiina te- Tampereen keskustorilla
häntä laulukouluttajakseen. kemään levytyssopimuksen koirien kauneuskilpailuissa.
Pinkki epäröi, koska oli näh- heti. Ehtona oli, että Pinkki Pelli ja Kikka oli kutsuttu
nyt Kikan rohkeasti pukeutu- ryhtyy Kikan manageriksi leikkimielisen kilpailun tuoneena diskoyleisön joukossa ja tukihenkilöksi. Räväkkä mareiksi. He ystävystyivät
ja epäili Kikan tyylin ärsyt- esiintyjä tarvitsi kaitsijan ja Pelli kirjoitti ystävästään
tävän liikaa yleisöä. Pinkki tuekseen.
elämäkerran. Pellin mukaan
otti riskin ja vei aluksi Kikan
Parin vuoden päästä soitti vei jonkin aikaa, että hän
työparikseen diskopöydän sanoittaja ja laulaja Juha kykeni siihen. Ystävän kohtaakse. Laulajana Kikka Vainio. Turkulaisyhtiö oli talokkaista vaiheista ei ollut
aloitti laulamalla diskoil- myyty helsinkiläiselle Au- helppo kirjoittaa.
loissa taustanauhan päälle. diovox-yhtiölle oikeuksiRaija Pelli: Kikka – Mä
Diskoyleisö halusi lisää ja neen. Siellä toimi Vainion haluun viihdyttää, Docendo
esiintymispyyntöjä alkoi lisäksi säveltäjä Veikko Sa- 2020.
muli ja isänsä opissa ollut
kiiriä eri paikkoihin.
Tampereella järjestettiin Ilkka Vainio. Sitä Kikka ja
Hollolan
laatusertifioidun
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terassilta
voi
Pinkki
eivät tienMusiikki
ja Media
-messut. manageri
Hollolan Hirven
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voi nauttia
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Salpausselkä
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kauniista
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mu- neet, että Kuva
Lasse Koskinen
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Kuva
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Tommola.

–3–

Hollolan sunnuntairasteilla tutustutaan
Salpausselkä Geopark -alueen geologiaan
turahasto.

Kuvausrastin kautta
sertifioidun
savusaunan löylyihin
Geopark -suunnistuksessa
myös matkan varrella ja maalissa riittää elämyksiä, sillä
tapahtuman erikoisuuksiin
kuuluvat kuvaus- ja juomarastit sekä maalialueella
lämpiävä Etelä-Suomen ensimmäinen laatusertifioitu
savusauna. Suunnistajien
kesken arvotaan tapahtuman
teemaan liittyviä palkintoja.
Tapahtuma on ilmainen,
Salpausselkä Geopark näkyväksi -hanke ja Hollolan kunta kustantavat osallistujien
kartat. Maastoon pääsee klo
15-18. Tarkemmat tapahtumatiedot ja ajo-ohjeet löydät
ennen tapahtumaa Hollolan
Urheilijoiden www -sivuilta.

Lahti-Seura ry:n ja tulipyörä.
fi:n kanssa.
Rautateiden Lahti -näyttely Pääkirjaston aulassa
1.-30.9.
Näyttelyn julisteet/tekstit:
Sauli Hirvonen
Työryhmä: Esko Nikkanen (pienoisrautatiet), Jonne
Seppänen (Heinolan rata
-kooste), Mari Lakka, Tomi
Hämäläinen ja Eeva Rajaharju.
Valokuvat: Lahden kaupunginmuseon kuva-arkisto,
Lahden kaupunkiympäristö,
Sauli Hirvonen ja Ilona Reiniharju.

Nostalgiaa huokuvia
teemoja musiikin
genrevinkkauksessa
Lahden pääkirjaston musiikin genrevinkkaukset jatkuvat taas syksyllä nostalgisempana kuin koskaan.
Syksyn ensimmäisessä genrevinkkauksessa tiistaina
15.9. klo 17-18 matkataan
ajassa taaksepäin vuoteen
1966, jolloin Suomen muistorikkain levy-yhtiö Love
Records perustettiin. Vuosina 1966-1979 vaikuttanut
levy-yhtiö muistetaan ennakkoluulottomista ja kunnianhimoisista tuotannoista sekä
maan lahjakkaimmista artisteista ja muusikoista. Genrevinkkauksessa käydään läpi
Love Recordsin historiaa
ja kuunnellaan kappaleita
yhtiön merkittävimmiltä artisteilta ja bändeiltä.
Lahden pääkirjaston
30-vuotisjuhlavuoden kunniaksi pääsemme myös kurkistamaan, mitä Suomi kuunteli vuonna 1990. Vuoden
1990 musiikkiin liittyvässä
vinkkauksessa torstaina 1.10.
klo 17-18 kuullaan listahittien lisäksi uraansa aloitte-

levien artistien musiikkia,
muistellaan musiikki-ilmiöitä sekä unohdettuja helmiä
kolmenkymmenen vuoden
takaa.
Syksyn viimeisessä genrevinkkauksessa tiistaina
24.11. klo 17-18 seurataan brittipopin jalanjälkiä
1990-luvulle. Brittipopin
kukoistuskausi oli lyhyt mutta sitäkin muistettavampi.
Melodinen ja konstailematon
kitararock sulatti brittien
sydämen, ja brittipopbuumi rantautui myös muualle
maailmaan. Brittipop ilmiönä
oli kuitenkin lyhytikäinen ja
genre imettiin nopeasti kuiviin. Esimerkeissä kuullaan
muistetuimpia kappaleita
mutta myös tuntemattomampia sävellyksiä.
Syksyllä 2020 musiikin
genrevinkkaukset järjestetään Monitoimitilassa. Paikkoja on rajoitetusti. Huomioimme turvavälit, jotta
voit osallistua turvallisesti
tapahtumaamme.
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SAVIAHON MYYMÄLÄ HYVINKÄÄLLÄ
Hämeenkatu 37, p. 019-469 324
Avoinna: ark. 10 – 17, la 10 – 14
VANHAN TAVARAN KAUPPA

Lomonosovin
Lomonosovin eläimiä
eläimiä

Arabian
Arabian kahvikuppeja
kahvikuppeja

ARABIAN
ARABIAN ASTIOITA:
ASTIOITA:
Valencia,
Valencia,Sointu,
Sointu,Krokus,
Krokus,Faenza,
Faenza,Kirsikka,
Kirsikka,Gardenia,
Gardenia,Kastanja,
Kastanja,Ali,
Ali,Myrna,
Myrna,Signapore,
Signapore,
Maisema,
Maisema,Kesäkukka,
Kesäkukka,Suomenkukka,
Suomenkukka,Kilta,
Kilta,Maire,
Maire,Kultakoriste,
Kultakoriste,Raija,
Raija,Pitsi,
Pitsi,Leena,
Leena,Kimmel,
Kimmel,
Uhtua,
Uhtua,Ruija,
Ruija,Kosmos,
Kosmos,Pirtti,
Pirtti,Otso,
Otso,Meri,
Meri,Saara,
Saara,Kaira,
Kaira,Taika,
Taika,Anemone,
Anemone,Airisto,
Airisto,Harlekin,
Harlekin,
24H
24H jne.!
jne.! Maitokannuja,
Maitokannuja,hillohillo- jaja maustepurkkeja,
maustepurkkeja,voipyttyjä…!
voipyttyjä…! Seinälautasia:
Seinälautasia:Kalevala,
Kalevala,
Tomula,
Tomula,Alariesto,
Alariesto,Von
VonWright,
Wright,Heljä
Heljä Liukko-Sundström,
Liukko-Sundström,Vuosilautasia,
Vuosilautasia,Joululautasia,
Joululautasia,
Romanttinen
Romanttinen puutarha
puutarha ym.
ym.
IITTALAN
IITTALAN LASEJA:
LASEJA:
Kekkerit,
Kekkerit,Niva,
Niva,Festivo,
Festivo,Asklak,
Asklak,Kalinka,
Kalinka,Pisaranrengas,
Pisaranrengas,Jäänsärkijä,
Jäänsärkijä,Helminauha,
Helminauha,Vellamo,
Vellamo,
Tsaikka
Tsaikka (( kulta,
kulta,lila),
lila),Kastehelmi,
Kastehelmi,i-lasi,
i-lasi,Pioni,
Pioni,Apila,
Apila,Herttua
Herttua ym.
ym.
PALJON
PALJON VANHAAVANHAA- JA
JA KERÄILYTAVARAA:
KERÄILYTAVARAA:
Huonekaluja,
Huonekaluja,Valaisimia,
Valaisimia,lampunkupuja,
lampunkupuja,valaisinkristalleja,
valaisinkristalleja,aterimia,
aterimia,avaimia,
avaimia,
naulakoita,
naulakoita,ryijyjä,
ryijyjä,Riihimäen
Riihimäen lasin
lasin maljakoita
maljakoita jaja laseja,
laseja,lasipurkkeja,
lasipurkkeja,Savitorppa,
Savitorppa,koulun
koulun
opetustauluja,
opetustauluja,emaliastioita,
emaliastioita,patoja,
patoja,peltikahvipurkkeja,
peltikahvipurkkeja,kuparipannuja,
kuparipannuja,mortteleita,
mortteleita,
Lomonosovin
Lomonosovin eläimiä.
eläimiä. JaJa paljon
paljon muuta!
muuta!

Riihimäen
Riihimäen lasia
lasia

Arabian
Arabian astioita
astioita

TRIKOO
TRIKOO MATONKUTEITA:
MATONKUTEITA:
Värit:
Värit: Valkoinen,
Valkoinen,musta,
musta,sininen,
sininen,harmaa.
harmaa.33 euroa/kg.
euroa/kg.
Ompelutarvikkeita:
Ompelutarvikkeita: Nappeja,
Nappeja,vetoketjuja,
vetoketjuja,nauhoja,
nauhoja,pitsejä,
pitsejä,kankaita
kankaita ym.
ym.
KAIKKI
KAIKKI LOPUT
LOPUT KANKAAT
KANKAAT 22 EUROA
EUROA // METRI!
METRI!
Puuaskartelutarvikkeita:
Puuaskartelutarvikkeita: Palloja,
Palloja,helmiä,
helmiä,pyöriä,
pyöriä,tappeja
tappeja ym.
ym.
Valaisimia
Valaisimia

OSTAMME KUOLINPESIÄ JA MUUTTOIRTAINTA!

Arabian
Arabian seinälautasia
seinälautasia
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Lahden seurakuntien tiloihin ehdotetaan
vähennyksiä, mutta uuttakin kehitetään
”Muutoksien jälkeen Lahden seurakunnilla on uusia monipuolisia toimintatiloja, ja työntekijät ovat nykyistä enemmän
siellä, missä ihmiset ovat”, sanoo kiinteistötyöryhmää johtanut Kari Eskelinen.
Lahden seurakuntayhtymä
kaavailee mittavia vähennyksiä nykyiseen kiinteistökantaansa. Torstaina julkistetussa kiinteistötyöryhmän
loppuraportissa tiloja karsittaisiin 10 000 bruttoneliömetriä ja vuotuiset käyttökustannukset laskisivat noin
650 000 euroa.
Kiinteistötyöryhmän esitykset perustuvat Lahden
seurakuntien vuosien 20192026 kiinteistösuunnitelmaan, jonka tavoitteena on
keskittää toimintaa kirkkoihin ja kappeleihin. Käytännössä vähennykset koskevat
seurakuntataloja ja -koteja,
leirikeskuksia sekä muita
seurakuntien kiinteistöjä.
Luovutettavien kiinteistöjen
tilalle etsitään joillakin alueilla korvaavia vuokratiloja.
Lisäksi esitetään Joutjärven kirkon sekä Salpausselän kirkon kiinteistöjen
kehittämistä terveellisiksi
ja tarkoituksenmukaisiksi
sekä vastaamaan nykypäivän
tarpeisiin.
Akvaariot ja akvaariopaketit
Akvaariokalat
ja -kasvit
"Vaikka neliöiden
määrä
Kaikki tarvikkeet ja ruoat
vähenee
reilusti, Lahden
seurakuntien hengellistä toimintaa ei vaaranneta", vakuuttaa kiinteistötyöryhmän
puheenjohtaja, kirkkoherra
Kari Eskelinen. Kiinteistötyöryhmän teettämässä
käyttöasteselvityksessä kartoitettiin tilat, joiden käyttö on vähäistä ja etsittiin
vaihtoehtoja, joihin siirtymällä saavutetaan nykyistä
korkeampia käyttöasteita.
"Kun vähäisellä käytöllä
olevat neliöt jäävät pois,
säästöt voidaan kanavoida
hengelliseen toimintaan sekä
seurakunnallisen toiminnan
kehittämiseen. Lahden seurakuntien toimintaedellytykset
ja tavoitettavuus paranevat
pitkälle tulevaisuuteen", Eskelinen jatkaa.

Lahden yhteinen kirkkoneuvosto sai 8. lokakuuta
loppuraportin tiedokseen
ja lähetti sen pitkän keskustelun jälkeen laajalle
lausuntokierrokselle. Kiinteistöjen vähentämisestä ja
kehittämisestä päättää Lahden yhteinen kirkkovaltuusto
16. joulukuuta. Tätä ennen
valtuusto kokoontuu 26.
marraskuuta kiinteistöseminaariin puimaan ehdotuksia.

Joutjärven ja Salpausselän
kirkkoihin kaavaillaan
muutoksia
Joutjärven kirkon kohdalla
esitetään kaavamuutosten
käynnistämisen välittömästi.
Kaavamuutoksella Joutjärven kirkon asuintalo erotetaan omaksi kiinteistöksi ja
parkkipaikan kaavaa tarkistetaan nykyisen käyttötavan
mukaiseksi. Lisäksi käynnistetään neuvottelut kirkon
matalan
osan kehittämiseksi.
Faunatar
Lahti
Salpausselän
kirkon
paiLauneen Prisma
2. krs
Puh. 040-1630monipuo630
kalle ehdotetaan
10-20, lasoveltuvaa
10-18
liseen Ark.
käyttöön
www.faunatar.ﬁ
uudisrakennusta, joka palvelisi seurakunnan hengellisen
ja toiminnallisen elämän
keskuksena. Kiinteistön kehittäminen aloitetaan rakennushistoriaselvityksellä ja kuntotutkimuksella.
Alueella tarvitaan työryhmän
näkemyksen mukaan seurakunnallinen rakennus myös
tulevaisuudessa.
Kiinteistötyöryhmä esittää
luopumista Nastolan ja Liipolan seurakuntakeskuksista
sekä Kunnaksen, Ankkurin,
Metsäpellon, Jalkarannan ja
Harjunalustan seurakuntakodeista. Muita luovutettavia
kiinteistöjä olisivat Nastolan
seurakuntatalon vieressä
sijaitseva Aliranta sekä Kirkkokatu 7, jonka toiminta

Akvarioharrastajalle!

voidaan hajauttaa keskustan
muihin tiloihin.
Korvaavia tiloja suunnitellaan hankittavaksi Metsäpellon kerhotoiminnalle
sekä Liipolan ja Nastolan
seurakuntataloille. Liipolassa tila voisi olla Liipolan
ostoskeskuksen tai Mailin
ostoskeskuksen alueella.
Nastolassa tila voi olla kirkonkylällä kirkon lähellä
tai Rakokivessä, johon toiminnat Nastolassa nykyisin
keskittyvät. Jalkarannan toiminta voidaan siirtää Jalkarannan monitoimitalolle.

naiskirkon työaikajärjestelyt,
jolloin osa leireistä muuttuu
päiväretkiksi.

Osa säästöistä
suunnitelmakauden
2019–2026 loppupuolella

Kiinteistösuunnitelmassa on
määritelty, että kiinteistöihin
kohdistuvia kustannuksia on
vähennettävä 25 prosenttia.
Se tarkoittaa noin 850 000
euron vähennystä tämän
hetken kustannustasosta.
Tavoitteen saavuttaminen
edellyttää vielä lisätoimenpiteitä. Joutjärven kirkon
Leirit keskitetään
matalan osan purkamisella
ja energiatehokkaan ja neliSiikaniemeen,
öiltään nykyistä pienemmän
Luomaniemeen ja
uudisrakennuksen avulla on
saatavissa noin 70 000 euron
Heinäsaareen
Leirikeskuksien kohdalla vähennys. Myös Salpausselän
korvaaminen
esitetään
toiminnanja kesSuursäkeissä
peräkär
rylläkirkon
noudettuna
kittämistä Siikaniemeen, nykyaikaisella rakennuksella
Tilaukset:
www
.vihant
a.ﬁ
Luomaniemeen
ja Heinäsaalaskisi
käyttökustannuksia.
tai
puh.
044
762
9717
(klo
9-15) saavutetreen. Siikaniemi sijaitsee Yhteen laskettuna
Hollolassa Vesijärven äärellä taisiin noin 100 000 euron
ja Luomaniemi Nastolassa säästö ja samalla kiinteisPikku-Kukkasen äärellä. tösuunnitelman mukainen
Rippileireistään tunnettu 11 000 bruttoneliömetrin
Heinäsaari on Asikkalassa vähennystavoite. Säästöjä
on mahdollista saada myös
sijaitseva Päijänteen saari.
Kiinteistötyöryhmä esit- rakennusten tila- ja energiatää luopumista Hollolassa tehokkuutta parantamalla.
sijaitsevasta Upilan leiriListalla olevista kiinteiskeskuksesta, joka on tähän töistä muutaman kohdalla
mennessä profiloitunut var- päätösten ja kaavamuutosten
haisnuorten leiripaikaksi. saaminen vie useita vuosia,
Lisäksi esitetään luopumista joten osa säästöistä toteutuu
Nastolassa sijaitsevista pie- vasta suunnitelmakauden
nehköistä Arramajasta sekä lopussa. Lisäksi kiinteistöMetsäniemen majasta. Työ- työryhmä suosittelee tarkryhmän mukaan pidemmällä kailemaan jäljelle jäävien
aikavälillä on kustannuste- kiinteistöjen käyttöä ja kushokkainta ylläpitää vain yhtä tannuksia ja mahdollisesti
isoa leirikeskusta, jonne lei- täydentämään luovutettaritoiminta voidaan keskittää. vien listaa. Esimerkiksi AhLeiritoiminta supistuu pik- tialan seurakuntakeskuksen
kuhiljaa kirkosta eroamisen edellytyksenä on tulevaisekä ikäluokkien pienenty- suudessa käytön lisääminen
misen vuoksi. Muutokseen ja kiinteistökustannusten
voivat vaikuttaa myös koko- laskeminen.

Multaa - kuorikatetta - kiviaineksia

Peruskiven muuraus
käynnistää mittavan
uuden rakentamisen
vaiheen Vierumäellä
Uusi strategia Vierumäen urheiluopiston palauttamiseksi
takaisin suomalaisen urheilun huipulle konkretisoituu
tänään, kun alueella muurataan paikoilleen peruskivi,
jonka päälle uudet tilat ja palvelut rakennetaan. Lähes 20
miljoonan euron investointiohjelman myötä Vierumäki
uudistuu merkittävästi seuraavien viiden vuoden aikana.
Mittavan investointiohjelman avulla rakennetaan modernit
puitteet suomalaista urheilua ja liikuntaa tukevalle liiketoiminnalle. Uuden strategian mukaan Suomen Urheiluopisto
keskittyy tuottamaan ja kehittämään koulutuksen, huippu-urheilun ja liikunnan kansainvälisen tason palveluita
kumppaneinaan valtakunnalliset lajiliitot: Suomen Jääkiekkoliitto, Suomen Taitoluisteluliitto, Suomen Voimisteluliitto
ja Suomen Cheerleadingliitto.
-uudistaneet
VILLÄHDE
- LAHTI
- HOLLOLA
–ORIMATTILA
ORIMATTILA
– NASTOLA
– VILLÄHDE
–urheiluhallissa
LAHTI
”Olemme
jo kesän- NASTOLA
aikana
mm.
olevia tilojamme. Vanhaan auditorioon on remontoitu entistä
laajemmat, ajanmukaiset tilat testausasemalle, joka palvelee
niin huippu-urheilua kuin esim. yritysasiakkaitamme. Entisen
testausaseman
tilalle puolestaan
on rakenteilla
opetustiloja ja
Laadukkaat kiviainekset
– Täsmälliset
toimitukset
kirjasto”, kertoo Vierumäki-yhtiöiden toimitusjohtaja PETER
GABRIELSSON. -KIVIAINEKSET
• Sorat
ja murskeet • Laadukas
Uusista
investoinneista
suurin on puutarhamulta
keskelle aluetta nouseva
• Kaivinkonetyöt
joka tänään saa peruskivensä.
1500 m2:n ravintolarakennus,
Kahteen tasoon
toteutettava 040
ravintolamaailma
kajalonsora.fi
501 5771 valmistuu jo
ensi syksyksi. Se yhdistyy kiinteästi olemassa olevaan Ilkka-nimiseen rakennukseen, jonka sisälle rakennetaan uusi
Fennada-hotelli sekä kokous- ja kongressitilat.
Ravintolamaailma tulee sisältämään useita erilaisia teemaravintoloita ja Valkjärvelle päin aukeavan ison kattoterassin.
Hotelliin rakentuu kaikkiaan 104 uutta tyylikästä huonetta,
17/2020
joista pääosa on normaaleja hotellihuoneita suurempia
25
neliön kokoisia kahden hengen huoneita. Lisäksi Fennada
Viikko 36
tulee tarjoamaan majoitusta 13:ssa 40 neliön junior-sviitissä
sekä yhdessä 100 neliön sviitissä, jossa on peräti 40 neliön
parveke saunoineen ja poreammeineen. Majoitustilan lisäksi
rakennukseen tulee uusi moderni vastaanottoaula. Kokousja kongressikeskukseen sijoittuu kahteen kerrokseen 4-100
hengen neuvotteluhuoneita. Suljettuna ollut Country Club
palvelee asiakkaita uusien majoitustilojen rakentamisen ajan
eli seuraavat kaksi vuotta.
Hotelli- ja ravintolainvestoinnin jälkeen panostetaan lisää
urheilu- ja liikuntatiloihin eli suunnitelmissa on uudistaa
niin jäähalli, Areena, Vierumäki-halli kuin urheilukenttäkin.
LisäksiVARAA
kunnostetaan
OMA uimahalli sekä Pihkalan opistomajoitustilat ja muita majoitustiloja.
MYYTIPAIKKASI rinnalla Vierumäki panostaa digiRakennusinvestointien
taalisuuteen, kuten verkkokauppaan, mobiilisovellukseen ja
asiakkaantunnistamiseen. Ne tekevät palveluiden löytämisestä ja ostamisesta jatkossa mahdollisimman helppoa. Uusi
palvelualusta
mahdollistaa myös entistä paremman etujen
Ahtialantie 37, 15170 Lahti
kohdentamisen
Vierumäki-yhtiöiden asiakkaille.
www.lanttila.fi

KAJALON SORA
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Laaja
labrapaketti

Paljon odotettu

KEIJUKIRPPIS
on avattu

9,staan
-pe
ate
ta1a0n-1va
mo
:a
nkasi
in
vo
u
A
a
r
B12-vitamiini/eturauhassyöpäkoe,
va
ä
yt
Pö
-1510-15.00
0lo
uä1k
kolesteroolit (KOL, HDL, LDL, Trigly),
ää-sll
aikanpla
p
sokeri, munuaiskoe, maksakoe,
Huomio
kilpirauhaskoe, kalium, natrium,ehdotukset
pieni
Kiinteistötyöryhmän
äijät
/
miehet, että
verenkuva (Hb, Hkr, Eryt, MCV, MCH,
kirpputorillamme
on
Luovutaan Metsäpellon seurakuntakodista
Luovutaan
Kunnaksen
seurakuntakodista
2021
MCHC),
valkosolut
ja verihiutaleet.
· käynnistetään luopuminen välittömästi
· myös
käynnistetään
kaavamuutos
ja luovutaan 2023
ns. ”äijien”
osasto
johon ei tule hameita,
Yhteensä 18 eri koetta.
Luovutaan Kirkkokatu 7 kiinteistöstä 2021
Luovutaan Metsäniemen majasta 2023
eikä huulipunia
arvioi koetulokset.
·Lääkäri
siirretään nuorisotyö
Kirkkokatu 5 tai Vapaudenkatu 6 tiloihin
· kehitetään Metsäniemen kiinteistöä ja luovutaan
myyntiin....
kehittämisen
jälkeen
Varaa
oma pöytäsi.
Luovutaan Ankkurin seurakuntakodista

95€

Varaa aika 040 751 3774

· siirretään tilaisuudet Ristinkirkkoon, Kirkkokatu 5 ja
Mukkulan kirkon tiloihin

Luovutaan Jalkarannan seurakuntakodista
Osoite:
Keijutie
(Vanha Puuilo)
· toimitaan
monitoimitalo
Jalon31
tiloissa

Luovutaan Alirannan kiinteistöstä 2021
· haetaan lupa rakennuksen purkamiseksi ja kiinteistön
kehittämiseksi

Luovutaan
Harjunalustan seurakuntakodista
2026
Mustamäenkatu
95, 15700 Lahti
· käytetääninfo.uusiokeskus@gmail.com
tilaa, kunnes Metsäkankaalle on saatu uusi
monipuoliseen käyttöön sopiva seurakuntatila

Kehitetään Salpausselän kirkon kiinteistöä
· kehitetään kiinteistöä monipuolisesti seurakuntaa
palvelevaksi seurakunnalliseksi rakennukseksi

Luovutaan Liipolan seurakuntakeskuksesta 2026
· luovutaan Liipolasta jakson lopulla ja hankitaan alueelta
tilalle rakennus tai vuokratila

Navigaattoriin osoite:

Painonpudotusta arkiruoalla!

p. 050 408 8760

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

Tervetuloa!!

Kehitetään Joutjärven kirkon kiinteistöä
· luovutaan asuintalosta
· kehitetään kirkon matalaa osaa monipuolista toimintaa
palvelevaksi tilaksi ja vähennetään tilamäärää oleellisesti
vähintään 500 m2

Luovutaan Nastolan seurakuntatalosta 2025

· keskustellaan museon kanssa kiinteistön suojelumerkinnön
DIANAN
poistamisesta ja kiinteistön kehittämisestä, lohkotaan rivitalo
omaksi kiinteistöksi
AUTOKOULU
· toimistotila sijoitetaan Rakokiveen tai hautausmaan
huoltorakennukseen
Syystarjous
· vuokrataan kirkon vierestä seurakuntatila tilaisuuksia varten

Luovutaan Upilan leirikeskuksesta 2022
· järjestetään Upilassa aiemmin olleet leirit Heinäsaaressa,
Luomaniemessä ja Siikaniemessä
Luovutaan Arramajan leirikeskuksesta 2022
· partiot siirtyvät muihin leirikeskuksiin

· tai pyritään muuttamaan kirkkoa monipuolisempaan käyttöön
sopivammaksi esimerkiksi penkkien poistamisella yhdestä
siivestä, jonne sijoitetaan pöydät ja tuolit kerhoja, pienryhmiä,
juhlatilaisuuksia varten. Pieni keittiö esim. morsiushuoneessa
mahdollistaisi esimerkiksi kirkkokahvien pitämisen kirkossa ja
sen puistossa.

Kaikkien kotisi katolla
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Lahden seudulle avataan
neljäs Liikku tammikuussa 2021
10-vuotias kuntokeskus liikku liikuttaa suomalaisia jopa yli miljoonan treenin vuosivauhdilla.
Lokakuussa tulee kuluneeksi 100% tutustuneista myös
vuotta siitä,
kun osti
jäsenyyden. Meillä on
Seudun
Uutiset
–kymmenen
8 – Lahden
yrittäjäpariskunta Johanna ja edelleen yli 30 alkuperäistä
Heikki Riihijärvi perustivat jäsentä, joilla on 10 vuoden
Ouluun Liikku-kuntokeskuk- katkeamaton asiakassuhde
sen. Se oli tuolloin ensim- Liikkuun.”
mäinen laatuaan Suomessa:
kotimainen edelläkävijä,
joka tarjosi laajalle asiakasVauhdilla valtakunnalliseksi
kunnalle edulliset kuntosalipalvelut laadusta tinki- ketjuksi – Lahden seudun
mättä – vastapainoksi pitkiä
neljäs liikku Kauppakeskus
sitoumuksia edellyttäville
jäsenklubeille. Samalla kon- Karismaan tammikuussa
septilla Liikku on laajentanut Uudentyyppinen konsepti
toimintaansa voimakkaasti osoittautui hyvin toimivaksi.
eri puolille Suomea. Nyt Jo muutamassa vuodessa
ketju toimii 31 toimipisteessä Liikku kasvoi jäsenmää25 paikkakunnalla ja tähä- rältään Pohjois-Suomen
nastisen historiansa aikana suurimmaksi alan ketjuksi.
se on aktivoinut jo yli 75.000 Vuonna 2015 Oulussa oli
Suomalaista pitämään huol- kolme Liikkua ja seuraata lihaskunnostaan. Myös vana vuonna avattiin kunkorona-aikana liikun jäsenet tokeskukset Jyväskylään ja
ovat treenanneet ahkerasti ja Kajaaniin.
”Lahden seudulle tulimme
turvallisesti kuntokeskusten
avarien tilojen ja tehokkaan keväällä 2017, kun avasimme Liikku Hollolan. Tiloja
ilmanvaihdon ansiosta.
Riihijärvet loivat käytän- remontoitaessa sattuu usein
nössä tyhjästä itse suunnit- pieniä kommelluksia – niin
telemansa ja pitkälti omin tässäkin tapauksessa, kun
voimin rakentamansa ensim- piirustuksissa jäi yksi pieni
mäisen kuntokeskuksen, joka numerosarja huomaamatta,
avattiin Oulussa lokakuun joten yleisestä linjastamme
alussa 2010. Takana oli toki poiketen Hollolan Liikussa
satoja tunteja taustatyötä, on tyylikkäästi musta katto”,
oppia ulkomailta, ideointia Johanna Riihijärvi kertoo.
ja analysointia – sekä pa- ”Runsaan parin vuoden sisälriskunnan kokemus alalta: lä seudulla toimikin jo kolme
Johannalla toimitusjohtajana Liikkua, kun marraskuussa
perheensä liikuntakeskuk- 2018 avattiin Liikku Mukkusessa ja Heikillä jääkiek- la ja syyskuussa 2019 Liikku
koammattilaisena ja personal Hennala. Ensi tammikuussa
trainer -koulutuksen pohjal- avautuu neljäs eli Liikku
ta. Liikussa toteutui heidän Karisma Kauppiaankadulle.”
visionsa alan toiminnan keLisää eväitä kasvuun oli
hittämisestä ja tavoitteensa saatu vuonna 2016, kun
markkinoiden parhaasta hin- suomalainen terveys- ja
ta-laatusuhteesta ja reilusta hyvinvointialan konserni
hinnoittelusta.
COR Group tuli yrityksen
”Otimme ison lainan ja pääomistajaksi. Perustajat
valtavan riskin, mutta us- jatkoivat pienosakkaina yrikoimme asiaamme. Ajatte- tyksen johdossa ja yhdessä
limme, että jos kuntokeskuk- linjattiin tavoitteeksi kasvatsen laitteet ja tilat ovat
taa Liikusta valtakunnallinen
huippuluokkaa, hinta 29 ketju.
euroa kuukaudessa ja sopiLaajentuminen on jatkunut
muksen voi lopettaa kuukau- vauhdilla eri puolille Suomea
den irtisanomisajalla – miksi ja viime vuonna tehtiin pääihmiset eivät tulisi?”, toimi- navaus myös pääkaupunkitusjohtaja Johanna Riihijärvi seudulle, Vantaan Tammismuistelee. ”Ja kyllähän he toon. Uusin, järjestyksessä
tulivat. Ilmaiset tutustumisil- 31. Liikku aloitti toimintansa
lat keräsivät kävijöitä ja lähes elokuussa Tampereen Ran-
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Mainosta
sinäkin tässä!
www.lahdenseudunuutiset.fi
Viikko 4 / 2020

KUNTOKESKUS LIIKKU OY on 100-prosenttisesti kotimainen yritys, jonka omistavat terveydenhuoltoalan
konserni COR Group ja yrityksen toimiva johto. Voimakkaasti kasvavalla ketjulla on 31 toimipistettä 25 paikkakunnalla
eri puolilla maata
ja niissä kaikkiaan noin
Putkiremontit,
LVI-asennukset,
Putkiremontit,
LVI-asennukset
30.000 jäsentä. Kaikki Liikut toimivat yhtiön operoimina
Salaojaremontit,
ja kaivuu työt
• yksityisille •Jätevesiremontit
yrityksille • taloyhtiöille
ja työllistävät paikallisia yrittäjiä, kuten henkilökohtaisia
valmentajia sekä siivous- ja vartiointialan yrityksiä. JäseZZZOYLSXWNLYDÀ
Mustajärventie
434
Markus
Kivelä
neksi liittyminen
ja jäsenasioiden
hoito sujuu kätevästi
Lviputkiva@gmail.com
16300
Orimattila
040
413
0294 pituuden
netissä
ja jäsenyyden
voi kukin päättää itse.
Lviputkiva@gmail.com
kiv
ki
k
iva@g
iv
a@
a@
@g
gm
Find
us
on
Jokaisessa Liikussa on runsaasti lämmittelylaitteita,
Facebook
kattavasti varusteltu laite- ja vapaapainoalue sekä tilaa
kehonhuollolle. Kuntokeskukset ovat auki vuoden
jokaisena päivänä ja niissä voi käydä harjoittelemassa
itselle parhaiten sopivana ajankohtana klo 5–23.

Lvi Putkiva Oy

Tee se

NASTARENGASTARJOUS!

www.liikku.fi

Hinnat alkaen:

Hiustenleikkaus
13 - 17 €
taperkiössä. Suunnitelmana
on lähivuosina jatkaa kasvua
kaikkiaan 50 – 60 kuntokeskuksen ketjuksi.
Liikun alkuperäinen filosofia on pysynyt samana koko vuosikymmenen:
kun asiat tehdään fiksusti,
edullinen hinta ja korkea
laatu kulkevat sujuvasti
käsi kädessä. Ketjun kuntosaleilla treenaavat niin
tavalliset suomalaiset kuin
huippu-urheilijatkin ja he
saavat sieltä myös ammattitaitoisten henkilökohtaisten
valmentajien palvelut. Liikku työllistääkin nykyään jo
lähes 70 henkilökohtaista
1h + avok,
vh
valmentajaa,
jotkakph,
toimivat
yrittäjäpohjaisesti
27 m2, 2/4 krsketjun
toimipisteissä.

seen, veti syvään henkeä ja
totesi hymyillen, että ”täällähän voi hengittää nenän
kautta”. Raikas ilma, siistit
ja avarat tilat sekä huippulaitteistot luovat hyvät puitteet
kuntoharjoittelulle ja niiden
merkitys on viime aikoina
noussut entisestäänkin”, Johanna Riihijärvi kertoo.
”Jo lähtökohtaisesti konseptiimme kuuluvat avarat
tilat ja suorituspaikat mahdollistavat hyvät turvavälit
asiakkaillemme näin korona-aikana. Lisäksi kuntosaleissamme on tehokas
ns. syrjäyttävä ilmanvaihto,
minkä ansiosta ilma vaihtuu
laskennallisesti useita kertoja
tunnissa”, kertoo puolestaan
Heikki Riihijärvi, joka vastaa
Harjulankadulla Möysässä
Liikun kiinteistöasioista.
Luonnollisesti Liikun kunHeti vapaa!
tokeskuksissa varmistetaan
JoTiedustelut
yli miljoona treeniä
p. 0400 839997
myös hyvä hygienia käsienpesu- ja laitteidenpuhdistusvuonna 2020 – koronasta
mahdollisuuksilla.
huolimatta
”Tämä vuosi on jo toiLiikun kuntosalit rakenne- nen peräkkäinen vuosi, kun
taan pieteetillä ja kustan- jäsenistömme on jo yltänustehokkaasti. Konseptin nyt yhteensä yli miljoonaan
keskiössä on tiettyjä perus- treenikertaan. Liikunta ja
asioita, joista ei koskaan aktiivinen huolenpito omasta
säästetä, kuten laitteistot sekä hyvinvoinnista onkin juuri
ilmanvaihto.
nyt tärkeämpää kuin kenties
”Eräs asiakas tuli tutustu- aikoihin”, Johanna Riihijärvi
maan uuteen kuntokeskuk- painottaa.

VUOKRATTAVANA YKSIÖ

Jakelutyötä tarjolla
Metsäkankaalla ja
Hollolan kuntakeskuksessa

SOITA 0400-816 340

https://www.facebook.com/nastapesu

Kysy tarjousta
jo tänään!

175/65 R14 ...........239€
185/65 R15 ...........285€

itse!

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

Meiltä myös:

Juurekset ja säilykkeet, itseviljellyt ja torin
herkut
- kaikkijasäilyvät
pitkän talven maalla
• autohuollot
-korjaukset
peitetyn luku
holvikellarin kätköissä.
• vikakoodien
• tarvikkeet
varaosat
Syksyn
tullenjamyös
kesän kukat voi siirtää
talvehtimaan kellarin suojiin.

Pyydä
tarjous, hinnat alk. 990,www.nastorengas.fi
jrholvikellari.ﬁ Rahtitie 2, EURA, p. 050 342 5234

NASTO-RENGAS

Tiilitie 2, Nastola. OY
Puh.
(03) 7625 635
HAMMASHOITO
S. ALATUPA
- Hammaskiven poisto
eläkeläisille -10%
suuhygienistillä!
- Särkypotilaat
nopeasti
- Ilta- ja
Suuhygienisti:
viikonloppuaikoja
Taru Tuomala
- 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

Keittiöunelmia vuodesta 2005

Pyöräilyä
voi harrastaa
Lahden Seudun
Uutiset läpi vuoden

Pyörä ei ole vain liikunta- tai liikenneväline – pyöräily on elämäntapa. Pyörällä temppuillaan ja leikitään, sillä torjutaan ilmastonmuutosta sekä kuntoillaan. Pyöräretki on mukava tapa
tutustua niin koti- kuin ulkomaankin kohteisiin. Ehdit nähdä enemmän ja saat samalla liikuntaa. Työ- tai koulumatka taittuu rattoisasti, kun ajatukset saavat tuulettua pyörän selässä.

raimo.jokinen@jns-mediajakelut.com

Pyöräily on Suomessa toi- tu kevyen liikenteen väylien jalkojen niveliä. Laji sopii
seksi harrastetuin liikun- kokonaispituus Suomessa niin himoliikkujille kuin
tamuoto kävelyn jälkeen. on peräti 16 000 kilometriä. arkikuntoilijoille. Se kehitHarrastajien määrä hipoo jo Keskiverto helsinkiläinen tää hengitys- ja verenkierHämeenkatu
019-469toelimistön
324
kuntoa, auttaa
miljoonaa. Liikennevälineepyöräilee37,
270 p.
kilometriä
nä pyörä on nopein kulkupeli
painonhallinnassa,
parantaa
vuodessa
ja10
Suomen
”viralAvoinna:
ark.
–
17,
la
10
–
14
alle seitsemän kilometrin lisessa” pyöräilykaupungissa lihasvoimaa ja liikkuvuutVANHAN
TAVARAN
KAUPPA
ta, kehittää tasapainoa ja
yli 20 prosenttia
matkoilla. Vaikka Suomi
ei Oulussa
koordinaatiota. Pyöräillessä
matkoista
tehdään
ole pyöräilymaa, kuten Tans- kaikista
ARABIAN ASTIOITA:
ka tai Hollanti, olosuhteet
jalkojen
pyörällä.
Valencia, Sointu, Krokus,
Faenza, Kirsikka, Gardenia, Kastanja, Ali, Myrna,
Signapore, suuret lihasryhmät
pyöräilyyn ovat useimmissa
tehokkaasti,
Pyöräily
Maisema, Kesäkukka, Suomenkukka,
Kilta, on
Maire,tehokasta
Kultakoriste, Raija, Pitsi,työskentelevät
Leena, Kimmel,
kaupungeissa ja taajamissa
jotenHarlekin,
energiaa kuluu runsaasterveysliikuntaa,
joka
hel- Airisto,
Uhtua, Ruija, Kosmos,
Pirtti, Otso, Meri, Saara, Kaira,
Taika, Anemone,
24H jne.! Maitokannuja,
ja maustepurkkeja, voipyttyjä…!
Kalevala, ja verenkiertoeliliihillotärähdyksille
herkkienSeinälautasia:
ti ja sydän
erittäin hyvät. Yhteenlasket-

SAVIAHON MYYMÄLÄ HYVINKÄÄLLÄ

Lomonosovin eläimiä

Tomula, Alariesto, Von Wright, Heljä Liukko-Sundström, Vuosilautasia, Joululautasia,
Romanttinen puutarha ym.

Riihimäen lasia

mistö vahvistuvat. Harrastus
mahdollistaa pitkäkestoiset
harjoitukset kaikenkuntoisille ja -kokoisille. Pyörällä
pääsee pitkälle.
Pyöräily on myös ekologista, sillä se ei tuota käytännössä lainkaan päästöjä.
Liikenteen ympäristöhaitoista peräti 70–90 prosenttia
aiheutuu tieliikenteestä. Mitä
useampi siirtyy ratin takaa
satulan päälle sitä pienemmät

UUSI

KEI
TTIÖSI
VUO
JOPA. . .
SSISA
VIIUKU
O
KEITTIÖ!!

säännöllisin väliajoin. Muisovat liikenteen päästöt.
Pyörän valinnassa kaikki ta myös laadukas kypärä!
Yhä suurempi osa aktiivilähtee rungosta. Sen pitää
olla oikeankokoinen ja hyvä- sista kesäpyöräilijöistä jatkaa
laatuinen. Oikeankokoinen pyöräilyä myös talvella. Oipyörä on perusta hyvälle keat varusteet ja pyöräteiden
MEILTÄ:
hyvä talvikunnossapito ovat
ajoasennolle. Seuraavaksi
avaimia ympärivuotiseen
tärkeintä on satulan -säätäKEITTIÖT
minen oikealle korkeudelle. pyöräilyyn. Tutkimusten
- KOMEROT
Jos vain mahdollista,
niin mukaan talvipyöräily on
pyörä kannattaa koeajaa
en- myös luultua turvallisempaa.
- LIUKUOVET
nen ostopäätöstä. Hankinnan
- KODINKONEET
jälkeen pyörää on huollettava
Lähde: suomenlatu.fi

- WC-KALUSTEET

säa
sänia
nisin
e-sin
e-

ttiin.
eutttiin.
pua.
aeutjärpua.
ämä
aesiin
järämä
esiin

uulkkauulksen
kkanuoksen
ään.
nuoulliään.
siin.
ullittaa
siin.
Yrittaa
taan
Yritue
taan
nuotue
eillä.
nuoettei
a ja
eillä.
työaettei
ja
työ-

utua
men
utua
kautmen
aaste
kautaaste
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Keilailu-uutisia
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17
17

Uutiset
Uutiset
Perunkirjoitukset, testamentit ja
edunvalvontavaltakirjat
ammattitaidolla
Perunkirjoitukset, testamentit
ja
Perunkirjoitus
edunvalvontavaltakirjat
ammattitaidolla
Varpu
Välimaa Oy
Perunkirjoitus
Pertti Salminen, Lenni
Juutilainen ja Marco Karvinen
puh.
045
343 1888Oy
Varpu Välimaa
Rauhankatu 17 B, 15110 Lahti

Miesten SM-kilpailujen
B-tason mestaruus
Juutilaiselle
NYT PORAKAIVOPUHDISTUKSET
puh. 045 343 1888
varpu.valimaa@perunkirjoitukset.fi
Rauhankatu 17 B, 15110 Lahti
varpu.valimaa@perunkirjoitukset.fi

TALVIETU HINTAAN

NYT PORAKAIVOPUHDISTUKSET
Lahden
Keilahallissa kilpail- 30 bonuspistettä. Tämän vaitiin Suomen
mestaruuksista
heen jälkeen kärkikolmikko
TALVIETU
HINTAAN
PORAKAIVOJEN
7.9.2020
alkaen.HUOLTOLIIKE
Ensimmäi- jatkoivat mitalipeleihin. Voisenä
oli vuorossa B-tason ton vei Mainareiden Lenni
PORAKAIVOJEN HUOLTOLIIKE
loppukilpailu
11.10.2020. Juutilainen. Hopeaa nappasi
* Puhdistukset ja huollot
Loppukilpailuun
pääsi 40 Lahden Bayn Pertti Salmi* Porakaivopumppujen myynti
alkukilpailun
* Puhdistuksetparasta.
ja huollotAluksi nen ja pronssia sai Helsingin
Katso tarkemmin
www.porakaivohuolto.net
Karvinen.
keilattiin
8 sarjaa,
jonka
jäl- Jyrän Marco Hyödynnä
* Porakaivopumppujen
myynti
kotitalousvähennys.
Myynti8 050
368 0001,
050Round
414 7714 A-tason
keen
parasta
pääsi
finaali
pelataan
Hyödynnä
Katso tarkemmin www.porakaivohuolto.net
7–
Lahden
Uutiset
Robin -vaiheeseen.
Siinä jo-Seudun
17.-18.10.2020
Lahden–Keikotitalousvähennys.
Myynti 050 368 0001, 050 414 7714
kaisesta voitetusta sarjasta sai lahallissa.
Lahden Seudun Uutiset – 7 –

LAMMINRANTA
LAMMINRANTA

UUDET
UUDET
KESÄRENKAAT
KESÄRENKAAT
alkaen

Niinan niksit

Niina Ojansivu
Keittiöpäällikkö

Karpaloita ja kinuskia
Miniäni Marika tuli käymään kipollinen karpaloita ja purkillinen kinuskia mukanaan. Tovi
tuumailtiin mitä herkkua tehtäisiin ja sitten löytyikin vanhoista ohjeista mukava kakkuresepti,
jonka toteutimme. Täytyy sanoa, että mehevä kakku siitä tulikin ja maistui hyvälle kahvin ja reilun
kinuskilorauksen kanssa. Tähän kakkuun toimisi puolukkakin vallan mainiosti ja miksei karviaiset ja
herukatkin. Tänä syksynä on tullut tehtyä paljon luonnonantimista kaikenmoista ja niitä saa nauttia
sitten talvella, jos vaikka saataisiin kunnon talvi lumineen ja pakkasineen.

Karpalo-kinuskikakku
Taikina:
2 kananmunaa
1½ dl sokeria
¾ dl margariinia
2 dl piimää
4 dl vehnäjauhoja
1 tl leivinjauhetta
1 tl ruokasoodaa

Muruseos:
75g margariinia
1½ dl vehnäjauhoja
1 dl kaurahiutaleita
¾ dl fariinisokeria
2 tl vaniljasokeria
Väliin:
n. 200g karpaloita
200g kinuskituorejuustoa

1. Vaahdota munat ja sokeri. Lisää joukkoon kevyesti
nostellen sulatettu margariini, piimä ja kuivat aineet.
Vältä turhaa sekoittamista.
2. Laita leivinpaperi 23-25
cm:n irtopohjavuoan pohjalle. Esipaista pohjaa 175
asteessa 20 min.
3. Valmista muruseos. Mittaa ainekset kulhoon ja nypi
tasaiseksi muruksi.
4. Lisää karpalot kakkutaikinan pinnalle. Lusikoi
tuorejuustoa karpaloiden
päälle.
5. Ripottele lopuksi pinnalle
tasaisesti muruseos. Paista
vielä 25-30 minuuttia kunnes kakku on kypsä. Tarjoa
kinuskikastikkeen kanssa.

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

alkaen

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

Vuoden Yrittäjät 2020
Lahden Vuoden Yrittäjä 2020

www.nastorengas.fi
Hinta
4 kpl asennettuna
www.nastorengas.fi
Roni
Leskinen,
Jesse
Kallio ja Tuomas Sorsa
MYÖS
RENKAIDEN
KAUSISÄILYTYS
MYÖS RENKAIDEN
KAUSISÄILYTYS

Lahden Syyskisan
NASTO-RENGAS
korkeatasoisen
finaalin
NASTO-RENGAS
Tiilitie 2, Nastola.
(03) 7625 635
voiton
nappasi Puh.
Kallio
Tiilitie 2, Nastola.

Puh. (03) 7625 635

Maanantaina 12.10. oli vuo- 279 ja vei voiton yhteispistein
rossa
Lahden Syyskisan
2020 1894. Kallio
keilasi finaalin
LAADUKASTA
SIIRTONURMEA
LAMMILTA!
finaali. Loppukilpailuun sel- upealla 236,75 keskiarvolla.
vitti
tiensä 6 parasta jokaisen
Toiseksi ylsi
Bayn Tuomas
LAADUKASTA
SIIRTONURMEA
LAMMILTA!
3x3, 4x3, 5x3, ja 6x3 sarjan Sorsa (1833) ja kolmanneksi
tuloksista eli yhteensä 24 kei- sijoittui myöskin Bayn Roni
laajaa. Finaalissa keilattiin 8 Leskinen, jääden vain 15
sarjaa amerikkalaisittain.
pisteen päähän Sorsasta.
Finaalin tulostaso oli kova.
Voitto
ratkesi vasta viimeises- • info@lamminsiirtonurmi.fi
www.lamminsiirtonurmi.fi
sä sarjassa, kun TPS:n Jesse
Teksti ja kuvat:
www.lamminsiirtonurmi.fi
Kallio
kaatoi keilat pistein • info@lamminsiirtonurmi.fi
Niina Leskinen
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Lahden Vuoden Yrittäjäksi 2020 on valittu Fullsize Force
Oy:n Leksa Pesonen ja Kassu Pesonen.
Fullsize Force Oy, paremmin tunnettu Force Oy:nä,
on Leksa ja Kassu Pesosen keväällä 1992 perustama ja
omistama myymäläkalustamisen ammattilainen Lahdesta.
Toimenkuvaan kuuluu mm. erilaisten myymälöiden ja
julkitilojen kalustaminen, pääpainon ollessa viime aikoina
myymäläkalustamisen puolella. Avaimet käteen -palvelussa asiakkaat saavat projektiinsa kokonaisvaltaisen paketin
yhdeltä toimijalta suunnittelusta toteutukseen. Yritys
työllistää yrittäjien lisäksi kahdeksan henkilöä ja talous on
vakaalla pohjalla. Toiminta kattaa koko Suomen sekä myös
ulkomaan asennukset. Force Oy saavutti luottokelpoisuus
luokituksen AAA jo vuonna 1996.
Lahden Vuoden Yrittäjä-valintaraati korosti perusteluissaan yrittäjien pitkää uraa. Molemmat ovat olleet alalla yli
30 vuotta, josta oman yrityksen palveluksessa jo 28 vuotta.
Yritys on aina panostanut työkohteissa laatuun ja ammattitaitoon sekä luotettavuuteen, mikä näkyy mm. punamustiin
työasuihin pukeutuneissa ammattitaitoisissa asentajissa
sekä asiansa osaavissa työmaanvetäjissä, jotka yhdessä
vastaavat työkohteiden valmistumisesta sovitussa ajassa.
Force Oy:llä on mahtava referenssi- ja yhteistyökump-

paniluettelo. Yritys on myös tunnettu hyvästä hengestä
henkilöstön kesken. Parhaiten yritystä kuvastaa heidän
slogan ”Primus inter pares”, paras vertaistensa joukossa.

Hollolan Vuoden Yrittäjä 2020

Hollolan Vuoden Yrittäjä 2020 on Herralan Konehuolto
Ky:n Harri Siljander.
Herralan Konehuolto Ky toimii Valtra- ja Fendt-traktoreiden
sopimushuoltaja Lahden seudulla. Vuonna 1982 perustettu
yritys työllistää kuusi henkilöä yrittäjä mukaan lukien. Yrittäjällä on 38 vuoden kokemus alalta. Yrityksen pääpaikka on
Herralassa, lisäksi Lahdessa Valtran myymälän yhteydessä
on huoltopiste, jossa tehdään pienimuotoisia huoltoja.
Vuoden Yrittäjä -valintaraati korostaa, että Herralan
Konehuolto on traktorihuollon asiantuntija. Herralan Konehuolto Ky:llä on koko Suomen maatalousväestön tiedossa
oleva loistava palvelu ja tinkimätön ammattitaito. Harri ja
kumppanit ovat aina valmiita auttamaan ja tulevat vaikka
pellolle korjaamaan, sesongin ollessa käynnissä. He osaavat
asiansa ja ennakoiva huolto on loistavaa.
Lähde: yrittäjät.fi

Muut Päijät-Hämeen vuoden 2020 yritykset ovat:
Asikkala: Viipurilainen Kotileipomo Oy, Veikko, Timo, Teppo, Tuomas ja Joonas Ylä-Hemmilä.
Hartola: Rauni Salmela Oy, Jouko Viljaranta.
Heinola: Päijät-Hämeen Tili- ja Tilintarkastus Oy, Sari Mäkelä.
Kärkölä: Rakennustyö J. Ikävalko Oy, Jouni Ikävalko.
Nastola: Hutek Oy, Kalle Uusitalo.
Orimattila: Vainion Teurastamo Oy, Henri Vainio.
Padasjoki: Yrittäjä Markku Pykälistö.
Sysmä: Sysmän Tilipalvelut Ky, Mirja Aurasmaa.

””
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yrittäjiä
mahdollistamaan
peruskoulun
yhdeksäsluok48 0004H-järjestöllä
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R
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LOPPUKESÄN HERKKU

Lahtelaisnäkökulma

Hollolan kokoomus 90 vuotta

”Kaikki me olemme S
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kansain-8,90Gra
11,90muistutti
Kuutamokeikkalaiset

vapaamatkustajina
välisenä
Auton vapaapäivänä aarrejahdin
Päijät-Häm

Koronaviruspandemian vaikutukset
Lahden seurakuntien talouteen toistaiseksi vähäiset
KELLO-HARA

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

Nopeusrajoitus ei ole suositusnopeus

KYSY TARJOUS
UUSISTA RENKAISTA
Runsaasti merkkejä/kokoja.

6,50

8,90

Renkaiden kausisäilytys.
Renkaiden asennus ajanvarauksella
/odottaessa.

RENGASTUONTI

6,90

19,90

Lahti avaa kuntalaiskyselyn

Päijät-Hämeen Keltaiset Sivut

A.O.Vuorinen Oy
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käytoihin
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Joka viides hermostuu aika ajoin liikenteessä
– autoilijat reagoivat ohituksin, äänimerkein,
valoin ja elein

Auto Sorsa Oy

