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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!

Lahden Seudun Uutiset 17/2020

Viikko 36

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

SYKSYN HERKKUJA!

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

Hirven  
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

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

PPiieennlleemmmmiikkiinn
hheerrkkkkuukkaauuppppaa!!
Pienlemmikin

herkkukauppa!

Lahden Seudun Uutiset 12-13/2020

Viikko 25

• 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!

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!

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

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

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.

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

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

VERENLUOVUTTAJIA
TARVITAAN
Varaa aika ja täytä terveyskysely 
etukäteen: veripalvelu.fi

Kyntömiehentie 18, Orimattila
(Peltolan alue)

joka päivä 0440 111 889
verstas avoinna arkisin 10-17

Reipas palvelu,
tarvittaessa nouto ja palautus.

Takuutyö.

Kellohuolto ja -korjaamo
KELLO-HARA

Simolanmutka 1 (ABC Renkomäki) 
15680 Lahti

Avoinna arkisin 9-18 
ja kesälauantaisin (1.6.-31.8.) 10-15

Iloista ja laadukasta apteekkipalvelua 
Renkomäen ABC -liikenneasemalla, 

lämpimästi tervetuloa! 
Meiltä saat lääkkeet myös kätevästi 
kotiin kuljetettuina tai parkkipaikalta 

noudettuina. 
Tilaukset puhelimitse p. 03-734 1188
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Kattojen 
maalaukset / pesut

Vesikourujen 
uusimiset,

kattoturvatuotteet 
asennettuna

Tilaa meiltä ilmainen 
arviointi kohteellesi!

SADEVESI- JA 
SALAOJAREMONTIT

www.0502205.fi

Meiltä saat joustavan rahoituksen edullisella korolla!

Puh. (03) 715 2800, 040-585 7431
LAAKSOTIE 55, HEINOLA

*AUTOJEN KORJAUKSET JA HUOLLOT
*PYÖRÄSUUNTAUKSET

TUO AUTOSI 
MEILLE HUOLTOON!

*PPG-MAALIT
*RENKAAT
*FORD-VARAOSAT
*OBD-MITTAUKSET

HINAUKSET

 Matit ja Maijat
Tanssittaa syyslukukaudella 2020
Harjoitukset Hollolan Uimahallin Monitoimisalissa,

Terveystie 8

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

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

*Harha nuoret aikuiset, 
sovitusti viikonloppuina

FolkJam - RIEMUKAS 
TANSSILIIKUNTAMUOTO

torstaisin klo 18.15-19.15

TULE HAUSKAAN, LUOVAAN 
JA LIIKUNNALLISEEN HARRASTUKSEEN

Matit ja Maijat ry

*040 588 0058 
*facebook.com/matitjamaijat/

Päijät-
Hämeen 

Automaalaus
Mestarinkatu 24, Lahti

Puh. 050 5511 330

Henkilö- ja 
pakettiautojen 

kolarityöt, 
muovikorjaukset, 
peltioikaisut ja 

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

- Kylmäsavuporoa, nautaa ja hevosta
- Monttuvalmiita rosvopaisteja
- Nastolan kotijuustoa

LOPPUKESÄN HERKKUJA!

Vanhan-
ajan
suomi-
makkara
Hakala
Suomi

10,90
/kg

Viljapossun
kassler
myös pihveinä
tuore, Suomi

8,90
/kg

Possun
savupotka
hernesoppaan
tuore
Suomi

6,90
/kg

7,90
/kg

Possun
babyribs
myös
maustettuna
Suomi

11,90
/kg

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

8,90
/kg

Hevosen
kulma-
paisti
tuore, Suomi

6,50
/kg

Possun
makurasvalla
tuoresuolattu
Suomi

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

8,90
/kg

19,90
/kg

Kivikylän
maalais-
palvi
myös siivuina
Suomi

Hollolan kukka &
Hautauspalvelu

Kiitos asiakkaillemme 
kuluneesta keväästä!

Olemme avoinna ma- pe 9-18, la-su 9-17
Hollolan Kukka 
ja Hautauspalvelu
Keskuskatu 8, 
15870 Hollola
03/7802071
www.hollolankukka.fi

Remontin alta kaikki ruukut -30% ja 
ruukkukukan ostajalle -50%. Tervetuloa ostoksille!

Olemme avoinna ma- pe 9-18, la-su 9-17
Hollolan Kukka 
ja Hautauspalvelu
Keskuskatu 8, 
15870 Hollola
03-7802 701

VARAA OMA 
MYYTIPAIKKASI

Ahtialantie 37, 15170 Lahti

www.lanttila.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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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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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

��������������

�������������
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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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
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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

Talvirenkaat alle  
sään ja kelin mukaan
Tänä talvena talvirenkaat voidaan vaihtaa alle ensimmäistä kertaa säiden, eikä vain kalenterin perusteella. Uuden 
1.6.2020 voimaan tulleen tieliikennelain mukaan talvirenkaita tulee käyttää, jos sää tai keli sitä edellyttää marras-
maaliskuun aikana. Vaikka uusi laki antaakin lisää vapautta rengasvalintojen suhteen, niin se tarkoittaa myös 
entistäkin huolellisempaa kelien seurantaa, jotta liikenne sujuu turvallisesti.

Aikaisemmin talvirengas-
pakko oli säästä tai kelistä 
riippumatta joulu-helmikuun 
välinen aika. Nyt henkilöau-
tossa, jonka kokonaismassa 
on enintään 3,5 tonnia sekä 
pakettiautossa on käytettä-
vä Suomessa talvirenkaita 
1.11.–31.3. välisenä aikana, 
jos sää tai keli sitä edellyttää. 
Talvirengasvaatimus koskee 
myös erikoisautoja, mootto-
ripyöriä, mopoja ja kolmi- ja 
nelipyöriä sekä perävaunuja, 
joiden luokittelu- tai kytken-
tämassa on yli 0,75 tonnia ja 
enintään 3,5 tonnia.

Talvirenkaiden kulutus-
pinnan pääurien syvyyden 
on oltava vähintään 3,0 mm. 
"Renkaiden kunnolla on 
suuri vaikutus liikennetur-
vallisuuteen. Kulutuspinnan 
lisäksi on syytä kiinnittää 
huomiota renkaiden ikään 
ja nastarenkaissa jäljellä 
olevien nastojen määrään ja 
kuntoon”, sanoo Liikenne- ja 
viestintävirasto Traficomin 
johtava asiantuntija Jussi 
Pohjonen.

"Vakavimmissa talvikeli-
onnettomuuksissa nastaren-
kaiden heikkokuntoisuus tai 

renkaiden soveltumattomuus 
talvikeleihin myötävaikutti 
joka viidennessä tapaukses-
sa", painottaa OTIn liiken-
neturvallisuuspäällikkö Esa 
Räty.

”Ajoneuvolain mukaan 
ajoneuvon omistaja tai hänen 
sijastaan haltija sekä ajoneu-
von kuljettaja ovat vastuussa 
siitä, että liikenteeseen käy-
tettävä auto on liikennekel-
poinen. Käytännössä on siis 
kuljettajan vastuulla, että 
talviolosuhteissa autossa on 
talvirenkaat”, tarkentaa Lii-
kenneturvan yhteyspäällikkö 
Tapio Heiskanen.

Sää- ja keliperusteisuus 
talvirenkaiden 
käyttöönotossa 
merkitsee kuljettajalle 
entistä tarkempaa ajo-
olosuhteiden seurantaa
Ilmatieteen laitos antaa va-
roituksia säästä ja kelistä 
johtuvista heikentyneistä lii-
kenneolosuhteista pääteillä. 
Varoitusluokkia on kolme: 
normaali ajokeli (vihreä, eli 

ei varoitusta), huono ajokeli 
(keltainen) ja erittäin huono 
ajokeli (oranssi). "Alemmalla 
tieverkolla ja katuverkostolla 
keliolosuhteet voivat kuiten-
kin olla hyvinkin erilaiset, 
eikä Ilmatieteen laitoksen 
varoituksissa oteta kantaa 
niillä vallitseviin olosuhtei-
siin", korostaa Ilmatieteen 
laitoksen Turvallisuussääpäi-
vystyksen ryhmäpäällikkö 
Henri Nyman.

Ajokelivaroituksen laativa 
meteorologi ottaa tilanteessa 
huomioon sään aiheutta-
mia vaikutuksia, joten vuo-
rokauden- ja vuodenajalla 
sekä alueella on merkitystä 
varoitukseen. Tämän seu-
rauksena esim. syksyllä ja 
alkutalvella jo pieni lumisade 
tai paikallinen musta jää voi 
johtaa varoitukseen, mutta 
keskitalvella, kun tiet ovat 
osin jo valmiiksi lumi- tai 
jääpolanteisia, ei varoitusta 
kevyestä lumisateesta anneta 
vaan tällöin on voimassa ns. 
normaali talvikeli.

"Renkaiden kanssa onkin 
syytä olla erityisen tarkkana, 
jotta talvioloissa liikenne 
sujuu kaikkien kannalta tur-

vallisesti. Ennakoinnilla on 
tässä iso rooli ja talvirenkaat 
on syytä vaihtaa ajoissa alle. 
Päivittyvää tieliikenteen ti-
lannetietoa kannattaa myös 
seurata Liikennetilanne-pal-
velusta, josta näkee paitsi 
paikkakuntakohtaiset ajoke-
lit, niin myös esimerkiksi lii-
kennemäärät, talvikunnossa-
pitotiedot, kelikamerakuvat 
ja tiesääasematiedot. Palve-
lu on saatavissa ilmaiseksi 
myös mobiilisti", muistuttaa 
tieliikennekeskuksesta yk-
sikön päällikkö Jani Laiho.

Valvontatilanteessa tal-
violosuhteet määrittelee 
poliisi. "Silloin kun on liu-
kasta, ei kesärenkailla saa 
ajaa", toteaa poliisitarkastaja 
Heikki Ihalainen. "Aamulla 
ei kannata lähteä ajamaan 
kesärenkailla, jos päivällä 
on odotettavissa lumisadetta 
tai muuten liukasta keliä. 
Jos liukas keli jälleen kerran 
yllättää, niin ilman talviren-
kaita ei tietenkään pidä lähteä 
ajamaan esimerkiksi takaisin 
kotiin", muistuttaa Ihalainen.

Lähde: traficom.fi
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Laulaja Kikka oli 1990-lu-
vulla yksi Suomen tunnetuis-
ta esiintyjistä, jolle oli luotu 
oma tyylinsä esiintymiseen 
ja tähteyteen. Näillä hän 
erottui laulajien joukosta. 
Lapsuuden kotipiiri oli vaa-
timaton, ja lapsuutta varjosti 
kodissa tapahtunut liiallinen 
alkoholinkäyttö. Kikka oli 
oikealta nimeltään Kirsi Vo-
lanen. Suurimpana haaveena 
hänellä oli laulajan ammatti. 
Kikka kasvoi kolmen tytön 
sisarusparvessa. 

Opettajat huomasivat jo 
koulussa Kikan lauluäänen ja 
halun esiintyä. Helmi-mum-
mo istui eturivissä ja kannusti 
Kikkaa lauluharrastuksessa. 
Mummo oli syntynyt Ki-
vennavan Vuotaan kylässä. 
Helmi työskenteli paperiteh-
taassa kahdesti leskeksi jää-
tyään ja vei yksihuoltajana 
elämässä eteenpäin kolmea 
tytärtään parinkymmenen 
neliön asunnossaan ennen 
kuin avioitui kolmannen 
kerran. Yhdestä tyttäristä tuli 
Kikan äiti. 

Kikka toimi kotikaupun-
kinsa Tampereen Sokoksen 
tavaratalossa kosmetiikka-
myyjänä. Siellä hän tutustui 
1980-luvulla naispuoliseen 
diskojuontajaan Pinkkiin. 
Kikka rohkaistui pyytämään 
häntä laulukouluttajakseen. 
Pinkki epäröi, koska oli näh-
nyt Kikan rohkeasti pukeutu-
neena diskoyleisön joukossa 
ja epäili Kikan tyylin ärsyt-
tävän liikaa yleisöä. Pinkki 
otti riskin ja vei aluksi Kikan 
työparikseen diskopöydän 
taakse.  Laulajana Kikka 
aloitti laulamalla diskoil-
loissa taustanauhan päälle. 
Diskoyleisö halusi lisää ja 
esiintymispyyntöjä alkoi 
kiiriä eri paikkoihin. 

Tampereella järjestettiin 
Musiikki ja Media -messut. 
Hotelli Rosendahl täyttyi mu-

Kikka halusi  
kiihkeästi laulajaksi 
Kohtalokas elämä sammui varhain

siikkialan toimijoista. Siellä 
Pinkki sai järjestettyä Kikalle 
koe-esiintymisen laulavien 
Ruohosten veljesten Matin ja 
Tepon tuotantoyhtiön johta-
jalle Asko Järvelle ja tämän 
asiantuntijoille. Muutaman 
kuukauden päästä tuli kutsu 
koe-esiintymään Turkuun. 
Se sujui hyvin ja levy-yhtiön 
edustajat olivat valmiina te-
kemään levytyssopimuksen 
heti. Ehtona oli, että Pinkki 
ryhtyy Kikan manageriksi 
ja tukihenkilöksi. Räväkkä 
esiintyjä tarvitsi kaitsijan 
tuekseen.

Parin vuoden päästä soitti 
sanoittaja ja laulaja Juha 
Vainio. Turkulaisyhtiö oli 
myyty helsinkiläiselle Au-
diovox-yhtiölle oikeuksi-
neen. Siellä toimi Vainion 
lisäksi säveltäjä Veikko Sa-
muli ja isänsä opissa ollut 
Ilkka Vainio. Sitä Kikka ja 
manageri Pinkki eivät tien-
neet, että Juha Vainio oli 

käynyt Tampereella kuunte-
lemassa Kikan esiintymistä 
yökerhossa. 

Kikan ensimmäinen le-
vyalbumi oli Mä haluun 
viihdyttää. Mainosvaloku-
vissa Kikka esiintyi niukassa 
asussa. Ensi levy myi reilusti 
kultalevylukemat täyteen. 
Toinen kokoelma Kiihkeät 
huulet julkaistiin seuraavana 
kesänä vuonna 1990. Sen 
menekki oli vielä suurem-
pi ja levy-yhtiössä oltiin 
tyytyväisiä. Esiintymistahti 
tassipaikasta toiseen kiihtyi.

Tahti alkoi hiipua viiden 
vuoden kuluttua. Levy-yh-
tiö oli saanut kuulla tanssi-
järjestäjiltä, että Kikka oli 
esiintynyt alkoholin vaiku-
tuksen alaisena ja muutamia 
esiintymisiä oli myös peruu-
tettu verukkeilta tuntuvin 
selityksin. Kikka pyydettiin 
neuvotteluun tuotantoyh-
tiöön Helsinkiin. Tuottaja 
Ilkka Vainio oli huolestunut 
Kikan tilanteesta. Neuvotte-
lussa todettiin, että Kikan oli 
hoidettava itsensä kuiville. 
Sovittiin, että vuonna 1995 
Kikka tekee huomattavasti 
vähemmän esiintymiskeik-
koja. Kikan meikkivälinei-
siin alkoi kuitenkin ilmestyä 
outoja pillereitä ja alkoholi 
maistui edelleen.  

Vuonna 1995 Kikan mer-
kittävät esiintymiset olivat 
Suomen jääkiekkomaajouk-
kueen MM-kultajuhlissa 
Helsingin Senaatintorilla ja 
itsenäisyyspäivän juhlakon-
sertti Helsingissä. Kikka oli 
avioliitossa Hannu-aviomie-
hensä kanssa ja perheeseen 
oli syntynyt tytär. Aviomies 
löysi kotoa piilotettuja pul-
loja ja kotiviiniä kului Kikan 
askareiden lomassa. Kotona 
pysyttelystä sovittiin, mutta 
Kikka karkasi lähipubiin 
janoaan sammuttamaan ja 
tylsyyttä pakoon.

Kikka yritti laulajana uu-
distaa tyyliään, mutta siihen 
tuotantoyhtiö ei suostunut. 
Terveys petti ajoittain ja 
toipuminen vaati aikansa. 
Kikka vetäytyi julkisuudesta 
vuonna 2004. Hän kykeni 
jättämään päihteet ja aloit-
ti terveelliset elämäntavat. 
Uusi paluu esiintyjäksi oli 
suunnitteilla, kun 9-vuoti-
as Sanni-tytär löysi äitinsä 
aamulla sydänkohtaukseen 
kuolleena 3. joulukuuta 
2005. Kikka eli Kirsti Sirèn 
oli 41-vuotias kuollessaan.

Toimittaja Raija Pelli tu-
tustui aikoinaan sattumal-
ta Kikkaan kesällä 1990 
Tampereen keskustorilla 
koirien kauneuskilpailuissa. 
Pelli ja Kikka oli kutsuttu 
leikkimielisen kilpailun tuo-
mareiksi. He ystävystyivät 
ja Pelli kirjoitti ystävästään 
elämäkerran. Pellin mukaan 
vei jonkin aikaa, että hän 
kykeni siihen. Ystävän koh-
talokkaista vaiheista ei ollut 
helppo kirjoittaa.

Raija Pelli: Kikka – Mä 
haluun viihdyttää, Docendo 
2020.

Lasse Koskinen
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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.
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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.

Mainosta sinäkin tässä!
www.lahdenseudunuutiset.fi

Toimittaja Raija Pelli kirjoitti 
kirjan ystävästään laulaja 
Kikasta. Kuva: Radio Dei.
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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 liiketoi-
minnalle. Uuden strategian mukaan Suomen Urheiluopisto 
keskittyy tuottamaan ja kehittämään koulutuksen, huip-
pu-urheilun ja liikunnan kansainvälisen tason palveluita 
kumppaneinaan valtakunnalliset lajiliitot: Suomen Jääkiek-
koliitto, Suomen Taitoluisteluliitto, Suomen Voimisteluliitto 
ja Suomen Cheerleadingliitto.

”Olemme jo kesän aikana uudistaneet mm. urheiluhallissa 
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 
kirjasto”, kertoo Vierumäki-yhtiöiden toimitusjohtaja PETER 
GABRIELSSON.

Uusista investoinneista suurin on keskelle aluetta nouseva 
1500 m2:n ravintolarakennus, joka tänään saa peruskivensä. 
Kahteen tasoon toteutettava ravintolamaailma valmistuu jo 
ensi syksyksi. Se yhdistyy kiinteästi olemassa olevaan Ilk-
ka-nimiseen rakennukseen, jonka sisälle rakennetaan uusi 
Fennada-hotelli sekä kokous- ja kongressitilat.

Ravintolamaailma tulee sisältämään useita erilaisia teema-
ravintoloita ja Valkjärvelle päin aukeavan ison kattoterassin. 
Hotelliin rakentuu kaikkiaan 104 uutta tyylikästä huonetta, 
joista pääosa on normaaleja hotellihuoneita suurempia 25 
neliön kokoisia kahden hengen huoneita. Lisäksi Fennada 
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. Kokous- 
ja 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. 
Lisäksi kunnostetaan uimahalli sekä Pihkalan opistomajoi-
tustilat ja muita majoitustiloja.

Rakennusinvestointien rinnalla Vierumäki panostaa digi-
taalisuuteen, kuten verkkokauppaan,  mobiilisovellukseen ja 
asiakkaantunnistamiseen. Ne tekevät palveluiden löytämi-
sestä ja ostamisesta jatkossa mahdollisimman helppoa. Uusi 
palvelualusta mahdollistaa myös entistä paremman etujen 
kohdentamisen Vierumäki-yhtiöiden asiakkaille.
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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

Lahden seurakuntayhtymä 
kaavailee mittavia vähen-
nyksiä nykyiseen kiinteistö-
kantaansa. Torstaina julkis-
tetussa kiinteistötyöryhmän 
loppuraportissa tiloja kar-
sittaisiin 10 000 bruttoneliö-
metriä ja vuotuiset käyttö-
kustannukset laskisivat noin 
650 000 euroa.

Kiinteistötyöryhmän esi-
tykset perustuvat Lahden 
seurakuntien vuosien 2019-
2026 kiinteistösuunnitel-
maan, jonka tavoitteena on 
keskittää toimintaa kirkkoi-
hin ja kappeleihin. Käytän-
nössä vähennykset koskevat 
seurakuntataloja ja -koteja, 
leirikeskuksia sekä muita 
seurakuntien kiinteistöjä. 
Luovutettavien kiinteistöjen 
tilalle etsitään joillakin alu-
eilla korvaavia vuokratiloja. 
Lisäksi esitetään Joutjär-
ven kirkon sekä Salpaus-
selän kirkon kiinteistöjen 
kehittämistä terveellisiksi 
ja tarkoituksenmukaisiksi 
sekä vastaamaan nykypäivän 
tarpeisiin.

"Vaikka neliöiden määrä 
vähenee reilusti, Lahden 
seurakuntien hengellistä toi-
mintaa ei vaaranneta", va-
kuuttaa kiinteistötyöryhmän 
puheenjohtaja, kirkkoherra 
Kari Eskelinen. Kiinteis-
tötyöryhmän teettämässä 
käyttöasteselvityksessä kar-
toitettiin tilat, joiden käyt-
tö on vähäistä ja etsittiin 
vaihtoehtoja, joihin siirty-
mällä saavutetaan nykyistä 
korkeampia käyttöasteita. 
"Kun vähäisellä käytöllä 
olevat neliöt jäävät pois, 
säästöt voidaan kanavoida 
hengelliseen toimintaan sekä 
seurakunnallisen toiminnan 
kehittämiseen. Lahden seura-
kuntien toimintaedellytykset 
ja tavoitettavuus paranevat 
pitkälle tulevaisuuteen", Es-
kelinen jatkaa.

Lahden yhteinen kirkko-
neuvosto sai 8. lokakuuta 
loppuraportin tiedokseen 
ja lähetti sen pitkän kes-
kustelun jälkeen laajalle 
lausuntokierrokselle. Kiin-
teistöjen vähentämisestä ja 
kehittämisestä päättää Lah-
den yhteinen kirkkovaltuusto 
16. joulukuuta. Tätä ennen 
valtuusto kokoontuu 26. 
marraskuuta kiinteistösemi-
naariin puimaan ehdotuksia.

Joutjärven ja Salpausselän 
kirkkoihin kaavaillaan 
muutoksia
Joutjärven kirkon kohdalla 
esitetään kaavamuutosten 
käynnistämisen välittömästi. 
Kaavamuutoksella Joutjär-
ven kirkon asuintalo erote-
taan omaksi kiinteistöksi ja 
parkkipaikan kaavaa tarkis-
tetaan nykyisen käyttötavan 
mukaiseksi. Lisäksi käyn-
nistetään neuvottelut kirkon 
matalan osan kehittämiseksi.

Salpausselän kirkon pai-
kalle ehdotetaan monipuo-
liseen käyttöön soveltuvaa 
uudisrakennusta, joka palve-
lisi seurakunnan hengellisen 
ja toiminnallisen elämän 
keskuksena. Kiinteistön ke-
hittäminen aloitetaan ra-
kennushistoriaselvityksel-
lä ja kuntotutkimuksella. 
Alueella tarvitaan työryhmän 
näkemyksen mukaan seura-
kunnallinen rakennus myös 
tulevaisuudessa.

Kiinteistötyöryhmä esittää 
luopumista Nastolan ja Lii-
polan seurakuntakeskuksista 
sekä Kunnaksen, Ankkurin, 
Metsäpellon, Jalkarannan ja 
Harjunalustan seurakuntako-
deista. Muita luovutettavia 
kiinteistöjä olisivat Nastolan 
seurakuntatalon vieressä 
sijaitseva Aliranta sekä Kirk-
kokatu 7, jonka toiminta 

voidaan hajauttaa keskustan 
muihin tiloihin.

Korvaavia tiloja suunni-
tellaan hankittavaksi Met-
säpellon kerhotoiminnalle 
sekä Liipolan ja Nastolan 
seurakuntataloille. Liipo-
lassa tila voisi olla Liipolan 
ostoskeskuksen tai Mailin 
ostoskeskuksen alueella. 
Nastolassa tila voi olla kir-
konkylällä kirkon lähellä 
tai Rakokivessä, johon toi-
minnat Nastolassa nykyisin 
keskittyvät. Jalkarannan toi-
minta voidaan siirtää Jalka-
rannan monitoimitalolle.

Leirit keskitetään 
Siikaniemeen, 
Luomaniemeen ja 
Heinäsaareen
Leirikeskuksien kohdalla 
esitetään toiminnan kes-
kittämistä Siikaniemeen, 
Luomaniemeen ja Heinäsaa-
reen. Siikaniemi sijaitsee 
Hollolassa Vesijärven äärellä 
ja Luomaniemi Nastolassa 
Pikku-Kukkasen äärellä. 
Rippileireistään tunnettu 
Heinäsaari on Asikkalassa 
sijaitseva Päijänteen saari.

Kiinteistötyöryhmä esit-
tää luopumista Hollolassa 
sijaitsevasta Upilan leiri-
keskuksesta, joka on tähän 
mennessä profiloitunut var-
haisnuorten leiripaikaksi. 
Lisäksi esitetään luopumista 
Nastolassa sijaitsevista pie-
nehköistä Arramajasta sekä 
Metsäniemen majasta. Työ-
ryhmän mukaan pidemmällä 
aikavälillä on kustannuste-
hokkainta ylläpitää vain yhtä 
isoa leirikeskusta, jonne lei-
ritoiminta voidaan keskittää.

Leiritoiminta supistuu pik-
kuhiljaa kirkosta eroamisen 
sekä ikäluokkien pienenty-
misen vuoksi. Muutokseen 
voivat vaikuttaa myös koko-

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 lisätoimen-
piteitä. Joutjärven kirkon 
matalan osan purkamisella 
ja energiatehokkaan ja neli-
öiltään nykyistä pienemmän 
uudisrakennuksen avulla on 
saatavissa noin 70 000 euron 
vähennys. Myös Salpaus-
selän kirkon korvaaminen 
nykyaikaisella rakennuksella 
laskisi käyttökustannuksia. 
Yhteen laskettuna saavutet-
taisiin noin 100 000 euron 
säästö ja samalla kiinteis-
tösuunnitelman mukainen 
11 000 bruttoneliömetrin 
vähennystavoite. Säästöjä 
on mahdollista saada myös 
rakennusten tila- ja energia-
tehokkuutta parantamalla.

Listalla olevista kiinteis-
töistä muutaman kohdalla 
päätösten ja kaavamuutosten 
saaminen vie useita vuosia, 
joten osa säästöistä toteutuu 
vasta suunnitelmakauden 
lopussa. Lisäksi kiinteistö-
työryhmä suosittelee tark-
kailemaan jäljelle jäävien 
kiinteistöjen käyttöä ja kus-
tannuksia ja mahdollisesti 
täydentämään luovutetta-
vien listaa. Esimerkiksi Ah-
tialan seurakuntakeskuksen 
edellytyksenä on tulevai-
suudessa käytön lisääminen 
ja kiinteistökustannusten 
laskeminen.

Luovutaan Kunnaksen seurakuntakodista 2021
·· käynnistetään luopuminen välittömästi

Luovutaan Kirkkokatu 7 kiinteistöstä 2021
·· siirretään nuorisotyö Kirkkokatu 5 tai Vapaudenkatu 6 tiloihin

Luovutaan Ankkurin seurakuntakodista
·· siirretään tilaisuudet Ristinkirkkoon, Kirkko katu 5 ja  

Mukkulan kirkon tiloihin

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

kehittämiseksi

Kehitetään Salpausselän kirkon kiinteistöä
·· kehitetään kiinteistöä monipuolisesti seurakuntaa  

palvelevaksi seurakunnalliseksi rakennukseksi

Kehitetään Joutjärven kirkon kiinteistöä
·· luovutaan asuintalosta
·· kehitetään kirkon matalaa osaa monipuolista toimintaa 

palvelevaksi tilaksi ja vähennetään tilamäärää oleellisesti 
vähintään 500 m2

Luovutaan Upilan leirikeskuksesta 2022
·· järjestetään Upilassa aiemmin olleet leirit Heinäsaaressa, 

Luomaniemessä ja Siikaniemessä

Luovutaan Arramajan leirikeskuksesta 2022
·· partiot siirtyvät muihin leirikeskuksiin

Luovutaan Metsäpellon seurakuntakodista
·· käynnistetään kaavamuutos ja luovutaan 2023

Luovutaan Metsäniemen majasta 2023
·· kehitetään Metsäniemen kiinteistöä ja luovutaan  

kehittämisen jälkeen

Luovutaan Jalkarannan seurakuntakodista
·· toimitaan monitoimitalo Jalon tiloissa

Luovutaan Harjunalustan seurakuntakodista 2026
·· käytetään tilaa, kunnes Metsäkankaalle on saatu uusi  

monipuoliseen käyttöön sopiva seurakuntatila

Luovutaan Liipolan seurakuntakeskuksesta 2026
·· luovutaan Liipolasta jakson lopulla ja hankitaan alueelta 

tilalle rakennus tai vuokratila

Luovutaan Nastolan seurakuntatalosta 2025
·· keskustellaan museon kanssa kiinteistön suojelumerkinnön 

poistamisesta ja kiinteistön kehittämisestä, lohkotaan rivitalo 
omaksi kiinteistöksi

·· toimistotila sijoitetaan Rakokiveen tai hautausmaan  
huoltorakennukseen

·· vuokrataan kirkon vierestä seurakuntatila tilaisuuksia varten
·· 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.

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.

Kiinteistötyöryhmän ehdotukset
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Lahden seudulle avataan  
neljäs Liikku tammikuussa 2021
10-vuotias kuntokeskus liikku liikuttaa suomalaisia jopa yli miljoonan treenin vuosivauhdilla.

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

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

Tee se itse!

Juurekset ja säilykkeet, itseviljellyt ja torin 
herkut - kaikki säilyvät pitkän talven maalla 

peitetyn holvikellarin kätköissä. 
Syksyn tullen myös kesän kukat voi siirtää 

talvehtimaan kellarin suojiin. 
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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
kivkivvkivkivivvkivkivkivkivkivvvvvkivvkivkivvvvvkivkivvvvivkivvkivkivvvvvkivvvkivkivkivvvkivvivviviikikiviiiikkiiviivvkkkikkkivkkkivivkkkivkk a@ga@ga@ga@ga@ga@gaa@ga@a@ga@ga@ga@g@a@gaa@a@ga@a@a@ga@ga@ga@ga ga@ga@a@ga@a@a@ga@g@ga@g@g@g@ga@ggg@g@g@gg@ggga@g@gga@gggga@@g@@@g@gg@ggga@a@@@@@@a@ga@@@@gg@gg@ga@a@a@ga@a@@@g@g@g@g@g@gg@g@g@ggg@g@@a@g@g@g@gggga@@@g@gggg@@@@ga@ggga@@a@@@gggga@a@@gg@@ggggggggga@g@@gg@ggg@@ggggmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

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

Lokakuussa tulee kuluneeksi 
kymmenen vuotta siitä, kun 
yrittäjäpariskunta Johanna ja 
Heikki Riihijärvi perustivat 
Ouluun Liikku-kuntokeskuk-
sen. Se oli tuolloin ensim-
mäinen laatuaan Suomessa: 
kotimainen edelläkävijä, 
joka tarjosi laajalle asiakas-
kunnalle edulliset kunto-
salipalvelut laadusta tinki-
mättä – vastapainoksi pitkiä 
sitoumuksia edellyttäville 
jäsenklubeille. Samalla kon-
septilla Liikku on laajentanut 
toimintaansa voimakkaasti 
eri puolille Suomea. Nyt 
ketju toimii 31 toimipisteessä 
25 paikkakunnalla ja tähä-
nastisen historiansa aikana 
se on aktivoinut jo yli 75.000 
Suomalaista pitämään huol-
ta lihaskunnostaan. Myös 
korona-aikana liikun jäsenet 
ovat treenanneet ahkerasti ja 
turvallisesti kuntokeskusten 
avarien tilojen ja tehokkaan 
ilmanvaihdon ansiosta.

Riihijärvet loivat käytän-
nössä tyhjästä itse suunnit-
telemansa ja pitkälti omin 
voimin rakentamansa ensim-
mäisen kuntokeskuksen, joka 
avattiin Oulussa lokakuun 
alussa 2010. Takana oli toki 
satoja tunteja taustatyötä, 
oppia ulkomailta, ideointia 
ja analysointia – sekä pa-
riskunnan kokemus alalta: 
Johannalla toimitusjohtajana 
perheensä liikuntakeskuk-
sessa ja Heikillä jääkiek-
koammattilaisena ja personal 
trainer -koulutuksen pohjal-
ta. Liikussa toteutui heidän 
visionsa alan toiminnan ke-
hittämisestä ja tavoitteensa 
markkinoiden parhaasta hin-
ta-laatusuhteesta ja reilusta 
hinnoittelusta.

”Otimme ison lainan ja 
valtavan riskin, mutta us-
koimme asiaamme. Ajatte-
limme, että jos kuntokeskuk-
sen laitteet ja tilat ovat

huippuluokkaa, hinta 29 
euroa kuukaudessa ja sopi-
muksen voi lopettaa kuukau-
den irtisanomisajalla – miksi 
ihmiset eivät tulisi?”, toimi-
tusjohtaja Johanna Riihijärvi 
muistelee. ”Ja kyllähän he 
tulivat. Ilmaiset tutustumisil-
lat keräsivät kävijöitä ja lähes 

100% tutustuneista myös 
osti jäsenyyden. Meillä on 
edelleen yli 30 alkuperäistä 
jäsentä, joilla on 10 vuoden 
katkeamaton asiakassuhde 
Liikkuun.”

Vauhdilla valtakunnalliseksi 
ketjuksi – Lahden seudun 
neljäs liikku Kauppakeskus 
Karismaan tammikuussa
Uudentyyppinen konsepti 
osoittautui hyvin toimivaksi. 
Jo muutamassa vuodessa 
Liikku kasvoi jäsenmää-
rältään Pohjois-Suomen 
suurimmaksi alan ketjuksi. 
Vuonna 2015 Oulussa oli 
kolme Liikkua ja seuraa-
vana vuonna avattiin kun-
tokeskukset Jyväskylään ja 
Kajaaniin.

”Lahden seudulle tulimme 
keväällä 2017, kun avasim-
me Liikku Hollolan. Tiloja 
remontoitaessa sattuu usein 
pieniä kommelluksia – niin 
tässäkin tapauksessa, kun 
piirustuksissa jäi yksi pieni 
numerosarja huomaamatta, 
joten yleisestä linjastamme 
poiketen Hollolan Liikussa 
on tyylikkäästi musta katto”, 
Johanna Riihijärvi kertoo. 
”Runsaan parin vuoden sisäl-
lä seudulla toimikin jo kolme 
Liikkua, kun marraskuussa 
2018 avattiin Liikku Mukku-
la ja syyskuussa 2019 Liikku 
Hennala. Ensi tammikuussa 
avautuu neljäs eli Liikku 
Karisma Kauppiaankadulle.”

Lisää eväitä kasvuun oli 
saatu vuonna 2016, kun 
suomalainen terveys- ja 
hyvinvointialan konserni 
COR Group tuli yrityksen 
pääomistajaksi. Perustajat 
jatkoivat pienosakkaina yri-
tyksen johdossa ja yhdessä 
linjattiin tavoitteeksi kasvat-
taa Liikusta valtakunnallinen 
ketju.

Laajentuminen on jatkunut 
vauhdilla eri puolille Suomea 
ja viime vuonna tehtiin pää-
navaus myös pääkaupunki-
seudulle, Vantaan Tammis-
toon. Uusin, järjestyksessä 
31. Liikku aloitti toimintansa 
elokuussa Tampereen Ran-

taperkiössä. Suunnitelmana 
on lähivuosina jatkaa kasvua 
kaikkiaan 50 – 60 kuntokes-
kuksen ketjuksi.

Liikun alkuperäinen fi-
losofia on pysynyt sama-
na koko vuosikymmenen: 
kun asiat tehdään fiksusti, 
edullinen hinta ja korkea 
laatu kulkevat sujuvasti 
käsi kädessä. Ketjun kun-
tosaleilla treenaavat niin 
tavalliset suomalaiset kuin 
huippu-urheilijatkin ja he 
saavat sieltä myös ammatti-
taitoisten henkilökohtaisten 
valmentajien palvelut. Liik-
ku työllistääkin nykyään jo 
lähes 70 henkilökohtaista 
valmentajaa, jotka toimivat 
yrittäjäpohjaisesti ketjun 
toimipisteissä.

Jo yli miljoona treeniä 
vuonna 2020 – koronasta 
huolimatta
Liikun kuntosalit rakenne-
taan pieteetillä ja kustan-
nustehokkaasti. Konseptin 
keskiössä on tiettyjä perus-
asioita, joista ei koskaan 
säästetä, kuten laitteistot sekä 
ilmanvaihto.

”Eräs asiakas tuli tutustu-
maan uuteen kuntokeskuk-

seen, veti syvään henkeä ja 
totesi hymyillen, että ”tääl-
lähän voi hengittää nenän 
kautta”. Raikas ilma, siistit 
ja avarat tilat sekä huippulait-
teistot luovat hyvät puitteet 
kuntoharjoittelulle ja niiden 
merkitys on viime aikoina 
noussut entisestäänkin”, Jo-
hanna Riihijärvi kertoo.

”Jo lähtökohtaisesti kon-
septiimme kuuluvat avarat 
tilat ja suorituspaikat mah-
dollistavat hyvät turvavälit 
asiakkaillemme näin ko-
rona-aikana. Lisäksi kun-
tosaleissamme on tehokas 
ns. syrjäyttävä ilmanvaihto, 
minkä ansiosta ilma vaihtuu 
laskennallisesti useita kertoja 
tunnissa”, kertoo puolestaan 
Heikki Riihijärvi, joka vastaa 
Liikun kiinteistöasioista. 
Luonnollisesti Liikun kun-
tokeskuksissa varmistetaan 
myös hyvä hygienia käsien-
pesu- ja laitteidenpuhdistus-
mahdollisuuksilla.

”Tämä vuosi on jo toi-
nen peräkkäinen vuosi, kun 
jäsenistömme on jo yltä-
nyt yhteensä yli miljoonaan 
treenikertaan. Liikunta ja 
aktiivinen huolenpito omasta 
hyvinvoinnista onkin juuri 
nyt tärkeämpää kuin kenties 
aikoihin”, Johanna Riihijärvi 
painottaa.

KUNTOKESKUS LIIKKU OY on 100-prosenttisesti ko-
timainen yritys, jonka omistavat terveydenhuoltoalan 
konserni COR Group ja yrityksen toimiva johto. Voimak-
kaasti kasvavalla ketjulla on 31 toimipistettä 25 paik-
kakunnalla eri puolilla maata ja niissä kaikkiaan noin 
30.000 jäsentä. Kaikki Liikut toimivat yhtiön operoimina 
ja työllistävät paikallisia yrittäjiä, kuten henkilökohtaisia 
valmentajia sekä siivous- ja vartiointialan yrityksiä. Jäse-
neksi liittyminen ja jäsenasioiden hoito sujuu kätevästi 
netissä ja jäsenyyden pituuden voi kukin päättää itse. 
Jokaisessa Liikussa on runsaasti lämmittelylaitteita, 
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.

www.liikku.fi

Pyöräilyä voi harrastaa 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.

jalkojen niveliä. Laji sopii 
niin himoliikkujille kuin 
arkikuntoilijoille. Se kehit-
tää hengitys- ja verenkier-
toelimistön kuntoa, auttaa 
painonhallinnassa, parantaa 
lihasvoimaa ja liikkuvuut-
ta, kehittää tasapainoa ja 
koordinaatiota. Pyöräillessä 
jalkojen suuret lihasryhmät 
työskentelevät tehokkaasti, 
joten energiaa kuluu runsaas-
ti ja sydän ja verenkiertoeli-

mistö vahvistuvat. Harrastus 
mahdollistaa pitkäkestoiset 
harjoitukset kaikenkuntoi-
sille ja -kokoisille. Pyörällä 
pääsee pitkälle.

Pyöräily on myös ekolo-
gista, sillä se ei tuota käy-
tännössä lainkaan päästöjä. 
Liikenteen ympäristöhai-
toista peräti 70–90 prosenttia 
aiheutuu tieliikenteestä. Mitä 
useampi siirtyy ratin takaa 
satulan päälle sitä pienemmät 

ovat liikenteen päästöt.
Pyörän valinnassa kaikki 

lähtee rungosta. Sen pitää 
olla oikeankokoinen ja hyvä-
laatuinen. Oikeankokoinen 
pyörä on perusta hyvälle 
ajoasennolle. Seuraavaksi 
tärkeintä on satulan säätä-
minen oikealle korkeudelle. 
Jos vain mahdollista, niin 
pyörä kannattaa koeajaa en-
nen ostopäätöstä. Hankinnan 
jälkeen pyörää on huollettava 

säännöllisin väliajoin. Muis-
ta myös laadukas kypärä!

Yhä suurempi osa aktiivi-
sista kesäpyöräilijöistä jatkaa 
pyöräilyä myös talvella. Oi-
keat varusteet ja pyöräteiden 
hyvä talvikunnossapito ovat 
avaimia ympärivuotiseen 
pyöräilyyn. Tutkimusten 
mukaan talvipyöräily on 
myös luultua turvallisempaa.

Lähde: suomenlatu.fi

Pyöräily on Suomessa toi-
seksi harrastetuin liikun-
tamuoto kävelyn jälkeen. 
Harrastajien määrä hipoo jo 
miljoonaa. Liikennevälinee-
nä pyörä on nopein kulkupeli 
alle seitsemän kilometrin 
matkoilla. Vaikka Suomi ei 
ole pyöräilymaa, kuten Tans-
ka tai Hollanti, olosuhteet 
pyöräilyyn ovat useimmissa 
kaupungeissa ja taajamissa 
erittäin hyvät. Yhteenlasket-

tu kevyen liikenteen väylien 
kokonaispituus Suomessa 
on peräti 16 000 kilometriä. 
Keskiverto helsinkiläinen 
pyöräilee 270 kilometriä 
vuodessa ja Suomen ”viral-
lisessa” pyöräilykaupungissa 
Oulussa yli 20 prosenttia 
kaikista matkoista tehdään 
pyörällä.

Pyöräily on tehokasta 
terveysliikuntaa, joka hel-
lii tärähdyksille herkkien 

Mainosta  
sinäkin tässä!

www.lahdenseudunuutiset.fi
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Niinan niksitNiinan 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. 

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

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 soke-
ri. Lisää joukkoon kevyesti 
nostellen sulatettu marga-
riini, piimä ja kuivat aineet. 
Vältä turhaa sekoittamista.
2. Laita leivinpaperi 23-25 
cm:n irtopohjavuoan poh-
jalle. Esipaista pohjaa 175 
asteessa 20 min.
3. Valmista muruseos. Mit-
taa ainekset kulhoon ja nypi 
tasaiseksi muruksi.
4. Lisää karpalot kakku-
taikinan pinnalle. Lusikoi 
tuorejuustoa karpaloiden 
päälle.
5. Ripottele lopuksi pinnalle 
tasaisesti muruseos. Paista 
vielä 25-30 minuuttia kun-
nes kakku on kypsä. Tarjoa 
kinuskikastikkeen kanssa.

Keilailu-uutisia
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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 
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KAHDEN 
KESKEN

0700-416 0600700-416 060

❤

st erc PL 169 TRE 10  2€/min
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puh. 03 782 7783

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

* siivoukset, kodinhoito
* puutarhatyöt
* mökkitalkkarintyöt
* metsänhoitopalvelut

Metsänhoitoa&
kotipalvelua
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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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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
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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
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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
 

Lahden Vuoden Yrittäjä 2020
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 -palvelus-
sa 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 perusteluis-
saan yrittäjien pitkää uraa. Molemmat ovat olleet alalla yli 
30 vuotta, josta oman yrityksen palveluksessa jo 28 vuotta. 
Yritys on aina panostanut työkohteissa laatuun ja ammatti-
taitoon 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-

Vuoden Yrittäjät 2020
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. Yrit-
täjällä 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 Kone-
huolto 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.

Lahden Syyskisan 
korkeatasoisen finaalin 
voiton nappasi Kallio

Pertti Salminen, Lenni Juutilainen ja Marco Karvinen

Miesten SM-kilpailujen 
B-tason mestaruus 
Juutilaiselle

Roni Leskinen, Jesse Kallio ja Tuomas Sorsa

Lahden Keilahallissa kilpail-
tiin Suomen mestaruuksista 
7.9.2020 alkaen. Ensimmäi-
senä oli vuorossa B-tason 
loppukilpailu 11.10.2020. 
Loppukilpailuun pääsi 40 
alkukilpailun parasta. Aluksi 
keilattiin 8 sarjaa, jonka jäl-
keen 8 parasta pääsi Round 
Robin -vaiheeseen. Siinä jo-
kaisesta voitetusta sarjasta sai 

30 bonuspistettä. Tämän vai-
heen jälkeen kärkikolmikko 
jatkoivat mitalipeleihin. Voi-
ton vei Mainareiden Lenni 
Juutilainen. Hopeaa nappasi 
Lahden Bayn Pertti Salmi-
nen ja pronssia sai Helsingin 
Jyrän Marco Karvinen. 

A-tason finaali pelataan 
17.-18.10.2020 Lahden Kei-
lahallissa.

Maanantaina 12.10. oli vuo-
rossa Lahden Syyskisan 2020 
finaali. Loppukilpailuun sel-
vitti tiensä 6 parasta jokaisen 
3x3, 4x3, 5x3, ja 6x3 sarjan 
tuloksista eli yhteensä 24 kei-
laajaa. Finaalissa keilattiin 8 
sarjaa amerikkalaisittain. 

Finaalin tulostaso oli kova. 
Voitto ratkesi vasta viimeises-
sä sarjassa, kun TPS:n Jesse 
Kallio kaatoi keilat pistein 

279 ja vei voiton yhteispistein 
1894. Kallio keilasi finaalin 
upealla 236,75 keskiarvolla. 
Toiseksi ylsi Bayn Tuomas 
Sorsa (1833) ja kolmanneksi 
sijoittui myöskin Bayn Roni 
Leskinen, jääden vain 15 
pisteen päähän Sorsasta. 

Teksti ja kuvat: 
Niina Leskinen
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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

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
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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
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Ostan asuntoauton. Vuosimallilla ei väliä,
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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.
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Asiakaspalvelu: 
asiakaspalvelu@
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p. 03 7575 700
ma-pe 8.30-16.30

Yritysasiakkaat: 
yritysasiakkaat@
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p. 03 7575 710
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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
 

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

Uutiset 

17

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
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Hammonjoella kunnostettiin 
taimenten kutupaikkoja
Hyvät kutusoraikot varmistavat Hammonjoen luontaisen järvitaimenkannan elinvoimaa. 
Niiden toivotaan houkuttelevan myös Vesijärven taimenia kutemaan.  

Vesijärveen laskeva Ham-
monjoki on suurin Lahden 
seudun joki, jossa on luon-
tainen järvitaimenkanta. 
Kutusorakoista hyötyy niin 
ikään luontaisesti lisääntyvä 
puronieriä.  

Taimenten kutualustaa 
puhdistettiin ja sorastettiin 
joen alajuoksulla. Päijät-Hä-
meen Kalatalouskeskuksen 
järjestämään kunnostukseen 
osallistui kolmisenkymmen-
tä Koulutuskeskus Salpauk-
sen ympäristö- ja kala-alan 
opiskelijaa opettajineen sekä 
työn opastajia Lahden kau-

pungilta ja Itä-Uudenmaan 
ja Porvoonjoen vesien- ja 
ilmansuojeluyhdistyksestä.

Lapioilla ja talikoilla
Käsityönä tehdyssä kun-
nostuksessa hienojakoista 
maa-ainesta irrotetaan lapi-
olla tai talikolla soran seasta, 
jolloin se lähtee liikkeelle 
alavirtaan. Puhdistetuille 
kohdille lisätään tarpeen 
mukaan soraa ja erikokoisia 
kiviä. Mitä isompi taimen on, 
sitä syvemmän kutukuopan 
se kaivaa ja sitä isompia 

kiviä se pystyy siirtämään.
- Hammonjoen oma järvi-

taimen on pienikokoista. Se 
voi olla sukukypsä jo noin 
30-senttisenä. Siksi tänne li-
sättävä sora ja kivet ovat aika 
pientä läpimitaltaan, kertoo 
toiminnanjohtaja Joonas Ra-
jala kalatalouskeskuksesta.   

Jokeen valuu ajan kanssa 
kiintoainetta, joka peittää 
soraikkoja. Jos soran päällä 
on hienojakoista maata, tai-
menet eivät pysty kaivamaan 
kutukuoppia. Järvitaimenet 
laskevat mädin ja maidin 
syksyllä soraikkoon kaiva-

Vähä-Tiilijärven kesä

Vähä-Tiilijärven tilaa seu-
rattiin tehostetusti tämänkin 
kesän aikana. Jäljellä on vie-
lä yksi, syyskierron aikainen 
näytteenottokerta, minkä jäl-
keen planktonnäytteitä pääs-
tään määrittämään mikros-
koopilla. Vesikemiatuloksia 
kesän ajalta on jo valmiina. 
Myös lämpötila-aineistoja on 
purettu loggereista. Kaiken 
kaikkiaan kesä oli selvästi 
edellisvuotta sateisempi, 
mikä myös näkyi loppukesäl-
lä järven pinnankorkeudessa. 
Pinnankorkeutta ryhdytään 

Keväällä ja alkukesällä arvot 
olivat jopa hieman viime 
vuotta korkeammat, mutta 
viime vuoden kaltaista nou-
sua loppukesää kohden ei ta-
pahtunut. Heinäkuun lopussa 
järvellä havaittiin kuitenkin 
sinilevää. Kukinta jäi on-
neksi varsin lyhytaikaiseksi.  
Levien kokonaismäärä suh-
teessa ravinnepitoisuuteen 
oli edelleen varsin korkea, 
mutta jäi edellisvuotta al-
haisemmaksi. On kuitenkin 
vielä liian aikaista sanoa, 
onko laskun taustalla ke-
väällä aloitettu hoitokalastus. 
Eläinplanktontulokset tuovat 
valmistuessaan lisävaloa 
ravintoverkon toiminnassa 
mahdollisesti tapahtuneisiin 
muutoksiin.

Kalojen ravinnonkäyttöä 
selvitettiin kesällä pyytä-
mällä kaloja kolmena eri 
ajankohtana. Myös järven 
pohjalta, sedimentistä, tapah-
tuvan sisäisen kuormituksen 
roolia on selvitetty ottamalla 
näytteet viime syksystä al-
kaen neljänä eri ajankohtana, 
osana Helsingin yliopistoon 
tehtävää väitöskirjatyötä. 

Näiden tutkimusten tulok-
set, sanoin kuin kasvi- ja 
eläinplanktonnäytteiden tu-
lokset, valmistuvat loppu-
vuoden aikana.

Kesän aikana valmistui 
Suomen ympäristökeskuk-
selta tilattu kuormitusmallin 
tarkennus. Mallinnuksessa 
otettiin huomioon uusi va-
luma-aluerajaus, joka on 
aikaisempaa selvästi pie-
nempi. Tämä laskee arviota 
kokonaiskuormituksesta ja 
muuttaa eri kuormitusläh-
teiden suhteellista merki-
tystä. Malliin lisättiin myös 
jäähdytysveden sisältämät 
ravinteet. Järvessä havaittu-
jen pitoisuuksien perusteella 
valuma-aluetarkennus paran-
si aikaisempaa kuormitusar-
viota fosforin, mutta ei typen 
osalta.

Kaikki Vähä-Tiilijärven 
tulokset kootaan syksyn 
aikana järvelle tehtävään 
hoitosuunnitelmaan, jonka 
on määrä valmistua vuoden 
loppuun mennessä.

Lähde: vesijärvi.fi

maansa kuoppaan ja lopuksi 
ne peittävät kuopan.

-Sopiva kutusoraikko on 
kuohkea ja sen läpi virtaa 
hapekasta vettä. Poikaset 
kuoriutuvat keväällä ensin 
ruskuaispussipoikasiksi, jot-
ka jäävät soraikkoon pariksi 
viikoksi. Kehityttyään varsi-
naisiksi kalanpoikasiksi, ne 
siirtyvät kosken alle poika-
salueelle, taustoittaa Rajala.

Kunnostukset  
paikallisten varassa
Aki Janatuinen Itä-Uuden-
maan ja Porvoonjoen vesien- 
ja ilmansuojeluyhdistyksestä 
on ollut mukana kunnosta-
massa kymmeniä kohteita 
niin rannikkoseudulla kuin 
sisämaassa. Kohteet ovat 
monella tapaa erilaisia ja 
kunnostustarpeet ja menetel-
mät vaihtelevat. Hammonjo-
essa on paljon lähteitä ja vesi 
on kirkasta. Sen tilanne on 

ylipäänsä paranemaan päin. 
– Kunnostuksilla pidetään 

huolta myös joen ja koski-
alueiden luonnon monimuo-
toisuudesta. Vesikasveilla 
on siinä oma roolinsa hienon 
maa-aineksen sitojana ja suo-
jana kalanpoikasille, sanoo 
Janatuinen. 

Kunnostuksia tehdään 
usein käsityönä, mikä on työ-
lästä, mutta säästää ympäris-
töä. Hammonjoen kaltaisella 
rajoitetulla alueella yksikin 
talkoopäivä vuodessa isolla 
porukalla voi riittää. Talkoo-
laiset ovatkin kunnostuksissa 
todella tärkeitä. 

Janatuinen toteaa, että 
Hammonjoella on hyvät 
mahdollisuudet kehittyä var-
teenotettavaksi kutualueeksi 
myös Vesijärven taimenelle. 
Kun jokialueella on hyviä 
kutusoraikkoja ja sopiva 
poikasympäristö, voi muu-
tamankin järvestä nousseen 
taimenen onnistunut kutemi-

nen alkaa näkyä Vesijärven 
taimenkannassa. 

Taustaa
Hammonjoelle perustettiin 
merkittävä perhokalastus-
kohde vuonna 1996 paikal-
listen asukkaiden, Uskilan 
jakokunnan, Uskilan kalas-
tuskunnan, Vesijärven kalas-
tusalueen ja perhokalastajien 
toimesta. Joki on ainoita 
Vesijärven valuma-alueella 
sijaitsevia taimenjokia, jos-
sa on luonnossa lisääntyvä 
taimen- ja puronieriäkanta. 
Hammonjoen kalastuskohde 
on jaettu kahteen osaan, noin 
500 m pitkään yläosaan ja 
noin 1 500 m pitkään raivat-
tuun alaosaan. Hammonjoki 
on vanha uittovesistö, jossa 
on vanhoja vesirakenteita. 
Vesistöön vaikuttavat myös 
kalankasvatus, vedenotto 
sekä maa- ja metsätalous.

Lähde: vesijärvi.fi

seuraamaan asteikolta yh-
teistyössä Hollolan avantoui-
mareiden kanssa.

Kevät oli hieman edel-
lisvuotta viileämpi, mutta 
kesäkuu oli hyvin lämmin 
ja pintavesi lämpeni kuun 
loppupuolella jopa yli 25 
asteiseksi. Järvi kerrostui 
lämpötilan suhteen jyrkästi 
harppauskerroksen muodos-
tuessa edellisvuoden tapaan 
3-4 metrin syvyyteen. Alus-
vesi jäi tänä vuonna hieman 
edelliskesää viileämmäksi. 
Kerrostuminen alkoi muo-

toutua hiljalleen jo huhtikuun 
loppupuolella, ja toukokuun 
lopussa happitilanne pohjan-
läheisessä vedessä oli hei-
kentynyt. Kesäkuun alussa 
vähähappinen vesi ulottui 
jo 4 metrin syvyyteen. Sen 
sijaan 3 metrin syvyydessä 
havaittiin happipitoisuudes-
sa maksimi, mikä johtunee 
erityisen voimakkaasta yh-
teyttämisestä tässä vesiker-
roksessa.

Heinäkuun alkupuoli oli 
hyvin viileä, mikä laski pinta-
veden lämpötilat alle 20 astee-
seen. Heinäkuun loppupuolel-
la lämpimät ja kylmät jaksot 
vuorottelivat. Myös elokuun 
sää oli vaihteleva. Pintavesi 
säilyi noin 20 asteisena, kun-
nes elokuun lopussa alkoi 
viiletä. Viilenemistä ja sen 
myötä sekoittumista tapahtui 
sen verran, että syyskuun alus-
sa happitilanne alkoi kohentua 
neljän metrin syvyydessä. 
Tätä syvemmällä happitilanne 
pysynee kuitenkin edelleen 
heikkona syystäyskierron 
alkamiseen saakka.

Kokonaisfosforin pitoi-
suudet pintavedessä olivat 

viime vuoden tapaan lievästi 
rehevällä ja heinäkuun alussa 
jopa rehevällä tasolla. Poh-
janläheisessä vedessä fos-
foripitoisuudet olivat jonkin 
verran koholla viime vuoden 
tapaan. Heikosta happitilan-
teesta pohjan lähellä kertovat 
myös kohonneet rauta- ja 
mangaaniarvot, jotka oli-
vat kuitenkin hieman viime 
vuotta alhaisempia, samoin 
kuin ammoniumtypen pitoi-
suudet. Kokonaistyppipitoi-
suudet olivat pintavedessä 
viime vuoden tasolla.

Humuspitoisuutta heijas-
televat kemiallinen hapenku-
lutus sekä veden väri olivat 
viime vuotta korkeammalla 
tasolla. Toisin sanoen vesi 
oli tänä vuonna ruskeam-
paa, mutta ei poikkeuksel-
lista pidempään aikasarjaan 
suhteutettuna. Tummasta 
väristä huolimatta vesi oli 
pääosan kesää edellisvuotta 
kirkkaampaa sekä näkösy-
vyyden että sameusarvojen 
perusteella.

Levämääristä kertova klo-
rofyllipitoisuus oli lievästi 
rehevän ja rehevän rajalla. 
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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.

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
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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
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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

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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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.
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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

Lahden seudulta karting-toi-
minta oli loppumassa koko-
naan vieden harrastuspaikan 
lähialueen yli 10000:lta har-
rastajalta ja tulevilta moot-
toriurheilutähdiltä. Varik-
koalue jäi Lahden eteläisen 
kehätien alle ja koko Lah-
den Pippon moottoriurhei-
lukeskuksen alue oli kaa-
voittumassa yritystonteiksi. 
Lahden kaupunki suostui 
jatkamaan alueen vuokraa-
mista, mikäli aluetta kehite-
tään merkittävästi nykyisestä 
edistäen myös Lahden seu-
dun matkailua. Nyt Valtteri 
Bottaksen kotiradan pelastus 
on käynnistetty joukkora-
hoituksen voimin, millä var-
mistetaan alueen toiminnan 
jatko Lahden kaupungin 
suuntaan. Tavoitteena on 
rakentaa alueelle maailman 
puhtain moottoriurheilukes-
kus, jonka käyttämä energia 
tuotetaan uusiutuvilla energi-
anlähteillä mahdollisimman 
omavaraisesti, energianku-
lutus on minimoitu ja ajoka-
lusto on sähköistetty. 

”Radan jatkon kanssa on 
väännetty parikymmentä 
vuotta ja nyt pari-kolme 
vuotta tiukemmin. Nyt voim-
me oikeasti parantaa aluetta 
ja tehdä tästä todella hieno 
alue harrastajille ja Lahden 

kaupungille”, sanoo kar-
ting-toimintaa ylläpitävän 
Lahden FK Ry:n puheenjoh-
taja Risto Salonen. 

Lähes kaikkien formu-
lakuskien ura on lähtenyt 
kartingista, jossa luodaan 
peruspohja myöhempää au-
tourheilu-uraa varten. Monet 
F1-kuskit ajavat edelleen 
kartingia harrastuksena ja 
harjoituksena. 

”Kaikki alkoi Lahdesta 
Pippon kartingradalta, jossa 
kokeilin ensikertaa mikroau-
toa ja sain ensimmäisen 
kisavoiton. Viimeisenä kar-
ting-vuotenani 2006 voitin 
suomenmestaruuden Lahdes-
sa, mikä oli huikeaa. Rataan 
liittyy tosi monta hienoa 
muistoa ja hetkeä lapsuudes-
tani ja siellä tuli oltua todella 
paljon”, muistelee Valtteri 
Bottas. 

Moottoriurheilukeskuk-
sessa on tarkoitus tarjota 
ympärivuotista kartingin 
ajo-, kilpailu- ja koulutustoi-
mintaa. Talvikaudella ajotoi-
mintaa jatketaan jääkartingin 
parissa. Lisäksi tarjolle tulee 
ammattilaistason kilpa-ajo-
simulaattoreita, joilla voi 
saada realistisen ajotuntu-
man eri rata-ajokalustoon 
ja todellisiin moottoriratoi-
hin sekä harrastaa e-urhei-

lua. Kilpa-ajosimulaattorit 
hankitaan Koiranen GP:ltä, 
joka on kouluttanut useita 
huippukuljettajia formula 
ykkösiin. Lisäksi alueelle 
on tarkoitus rakentaa moot-
toriurheilumuseo, jossa on 
vaihtuva-aiheinen näyttely 
menneiden vuosien ajokalus-
tosta formuloista ralliautoi-
hin. Tarkoituksena on tarjota 
myös ohikulkijoille pysäh-
dyspaikka, jossa voi esi-
merkiksi ladata sähköautoa 
moottoriurheiluaiheisten ak-
tiviteettien lomassa. Alueen 
aktiviteeteista hyötyvät myös 
koulut ja nuorisoyhdistykset. 

Suunniteltu kokonaisuus 
vaatii joukkorahoituksen li-
säksi myös muuta rahoitusta, 

mutta yksityishenkilöiden al-
kuvaiheen apu on elintärkeää 
karting-toiminnan jatkon 
varmistamiseksi. Vuoden 
2020 loppuun kestävällä 
joukkorahoituskampanjal-
la ei pyydetä lahjoituksia, 
vaan vastikkeena tarjotaan 
esimerkiksi kokeilua kar-
ting-autolla tai kilpa-ajosi-
mulaattorilla. Vastikkeeksi 
tarjotaan myös kisapäivää 
karting-autolla Valtteri Bot-
taksen kanssa. Bottas on 
myös itse mukana hankkeen 
rahoittajana. Moottoriurhei-
lukeskus on nimetty Valtteri 
Bottas Raceparkiksi.

www.valtteribottasracepark.fi

Valtteri Bottaksen kotirata pelastuu  
ja Lahteen rakennetaan maailman 
puhtain moottoriurheilukeskus 
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