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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!

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

www.hollolanrengasjaautokorjaamo.fi

- Renkaat ja vanteet
- Rengastyöt

- Renkaiden kausisäilytys
- Auton huollot ja korjaukset

- Ilmastointihuollot

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

www.hollolanrengasjaautokorjaamo.fi

- Renkaat ja vanteet
- Rengastyöt

- Renkaiden kausisäilytys
- Auton huollot ja korjaukset

- Ilmastointihuollot

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

www.hollolanrengasjaautokorjaamo.fi

- Renkaat ja vanteet
- Rengastyöt

- Renkaiden kausisäilytys
- Auton huollot ja korjaukset

- Ilmastointihuollot
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Jyrkänmäentie 4, 15880 Hollola

(bensa- ja dieselautot)
Jarrujenkorjaukset, rengastyötAUTOMAALAAMOJA

sivu 1

 
Päijät-Hämeen Keltaiset Sivut

koko 100 %

Automaalaamo Paakkinen Oy, asiakasnumero 352818, ilmoitustunnus M000284

AUTOMAALAAMOJA, Graafinen ilmoitus 123x49 pmm

Päijät-Hämeen Keltaiset Sivut®

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

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

Keltaiset Sivut®

yhdistää ostajan ja myyjän – myös tabletissa.

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

ERÄ KESÄRENKAITA ALKAEN!
4 kpl töineen alle asennettuna

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

Kysy myös muita kokoja / merkkejä.

RENGASTUONTI
Puh. 03-884 5151
Höylääjänkatu 2, LAHTI

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

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

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

 VOLVO 595 € pakettina.

ERÄ NOPEIMMILLE!!!

Runsaasti merkkejä/kokoja.

KYSY TARJOUS 
UUSISTA 

RENKAISTA
Renkaiden kausisäilytys.

Renkaiden asennus ajanvarauksella
/odottaessa.

Kolarikorjaamo Sorsa Oy

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

KESTÄVINKIN
KAIPAA HUOLTOA

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

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

Luotettavaa 
autonhuoltoa

Auto Sorsa Oy

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

www.autosorsa.fi

HUOLTO

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

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

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

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

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

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

Savolainen.

Liukkaus ei itsessään 
aiheuta onnettomuuksia

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

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

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

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

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

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

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

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

ÖLJYNVAIHTO
ILMAN AJANVARAUSTA 

LOKAKUUN TARJOUS
Polttoainesuodattimen 
vaihdon yhteydessä

Polttoainejärjestelmän 
puhdistuskemikaali

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

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

RENGASTUONTI
Puh. 03-884 5151
Höylääjänkatu 2, LAHTI

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

Runsaasti merkkejä/kokoja.

Renkaiden kausisäilytys.
Renkaiden asennus ajanvarauksella 

/odottaessa.

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
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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

KKlluubbii  kkuuttssuuuu

sshhooppppaaaammaaaann!!

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

Klubi kutsuu

shoppaamaan!
Liity

maksutta!
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Meiltä lääkkeet myös kätevästi kotiin kuljetettuina  

tai parkkipaikalta noudettuina. 

Tilaukset puhelimitse p. 03-7341188 

 
Simolanmutka 1 (ABC Renkomäki) 15680 Lahti 

Avoinna arkisin 9-18 ja lauantaisin 10-15 

 
Iloista ja laadukasta 

apteekkipalvelua Renkomäen 
ABC -liikenneasemalla, 
lämpimästi tervetuloa!
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parkkipaikalta noudettuina.
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p. 03-7341188
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RÄYSTÄSKOURUA 
NOUTOHINTAAN alk. 2€/m.

Palotikkaita alk. 75€/kpl

AINOASTAAN TIISTAISIN KLO 10–18
II-laatu räystäskourua alk. 1€/m. 

Lumiesteitä, kattosiltoja ja edullisia alastuloja!

Hepolammintie 135, puh. 0400-452 187

Laatukatu 5, 15680 Lahti,  p. 040 840 5843 
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JOPA VIIKOSSA

Keittiöunelmia vuodesta 2005
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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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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

Mainosta sinäkin tässä!
www.lahdenseudunuutiset.fi
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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

Älypyörätie Lahteen
Luinkohan ihan oikein Lahden kaupungin tiedotteesta? 
Lahteen on nyt päätetty ja aloitettukin ajat sitten pusata 
älypyörätietä jopa 2,5 kilometrin pätkälle, Matkakes-
kus-Laune välille. Ajankohta on osunut aivan kohdalleen. 
Kun kansa kärvistelee koronan kourissa, ei kukaan kerkiä 
kiinnittämään mitään huomiota moiseen mokailujen 
SE-yritykseen.

Kustannukset ja vastuu
Alkuperäiset kustannuslaskelmat olivat 1,6 miljoonaa, 
jonka mukaisesti laskettiin EU-rahoitus 80 %. Nyt kustan-
nukset ovat nousseet 2,3 miljoonaan, mutta EU-rahoitus 
on pysynyt ennallaan. Olisikohan pitänyt olla tarkempana, 
ettei tarvitse taas kerran mennä veronmaksajan kukkarolle.

Päijät-Hämeen 
Lokapalvelu Ky
puh. 0400 352 762

NORDMAN RS2 

NORDMAN 7
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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

Minkälaisia sopimuksia nykyään noudatetaan valtion 
ja kuntien tahoilla, esimerkkejä on vaikka kuinka paljon. 
Kun tehdään sopimus urakoitsijan kanssa, niin sopimusta 
noudatetaan. Ei yksityiselläkään sektorilla sovita, että 
hinta on sinnepäin, tai autokaupassa lähetetä lisälaskua 
kun sattui nuo olosuhteet muuttumaan.

Lahden kaupungin alkuperäinen osuus hankkeessa oli 
320 000 €, nyt summa on n. miljoonan luokkaa. Kuka 
kantaa vastuun, no tietysti taloudellinen vastuu kaatuu 
veronmaksajille. Supistetaan vanhusten huoltoa, niin 
saadaan se hiton älypyörätien pätkä Lahteen tuottamaan 
verotuloja kaupungin jo ennestään tyhjään kirstuun.

Arvailla saattaa mikä on lopullinen kustannus? Kun 
älypyörätietä vihdoin päästään huruttelemaan Launeelle.

Raimo Jokinen
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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.

Viikko 36 / 2020 – 3 –Lahden Seudun Uutiset

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

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

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

Romanttinen puutarha ym.  

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

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

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

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

Lomonosovin eläimiä.  Ja paljon muuta! 

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

Ompelutarvikkeita:  Nappeja, vetoketjuja, nauhoja, pitsejä, kankaita ym. 
KAIKKI LOPUT KANKAAT 2 EUROA / METRI! 

Puuaskartelutarvikkeita:  Palloja, helmiä, pyöriä, tappeja ym. 

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

VANHAN TAVARAN KAUPPA 

OSTAMME KUOLINPESIÄ JA MUUTTOIRTAINTA! Valaisimia 

Arabian kahvikuppeja 

Lomonosovin eläimiä 

Arabian seinälautasia

Arabian astioita 

Riihimäen lasia

Lappilainen näkijä, parantaja

jo kolmannessa polvessa

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

0700-512411
Katariina

2,59€

 ★ Aito ★ Varma ★ Näkijä ★

2,34/min + pvm

Jenny
0700-51014

Myös luotettavat rakkaustulkinnat
2,59/min+pvm

Selvänäkijä
Stiina Sahari
0700-9-3009

2,95€/min.+pvm. pl50 hki 25

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

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

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

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

Perinteitä ja pitkän linjan 
kehitystyötä

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

-Olen ollut Salpausselkä 

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

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

Hollolan sunnuntairasteilla tutustutaan 
Salpausselkä Geopark -alueen geologiaan

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

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

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

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

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

Nostalgiaa huokuvia 
teemoja musiikin 
genrevinkkauksessa 

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

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

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

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

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

Näyttelyn julisteet/tekstit: 
Sauli Hirvonen

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

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

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

turahasto.

Kuvausrastin kautta 
sertifioidun 
savusaunan löylyihin

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

Hollolan Havukalliolla etsitään rasteja upeiden näköalojen kera. Kuva Päivi Tommola.

Viikko 36 / 2020 – 3 –Lahden Seudun Uutiset

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

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

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

Romanttinen puutarha ym.  

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

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

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

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

Lomonosovin eläimiä.  Ja paljon muuta! 

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

Ompelutarvikkeita:  Nappeja, vetoketjuja, nauhoja, pitsejä, kankaita ym. 
KAIKKI LOPUT KANKAAT 2 EUROA / METRI! 

Puuaskartelutarvikkeita:  Palloja, helmiä, pyöriä, tappeja ym. 

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

VANHAN TAVARAN KAUPPA 

OSTAMME KUOLINPESIÄ JA MUUTTOIRTAINTA! Valaisimia 

Arabian kahvikuppeja 

Lomonosovin eläimiä 

Arabian seinälautasia

Arabian astioita 

Riihimäen lasia

Lappilainen näkijä, parantaja

jo kolmannessa polvessa

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

0700-512411
Katariina

2,59€

 ★ Aito ★ Varma ★ Näkijä ★

2,34/min + pvm

Jenny
0700-51014

Myös luotettavat rakkaustulkinnat
2,59/min+pvm

Selvänäkijä
Stiina Sahari
0700-9-3009

2,95€/min.+pvm. pl50 hki 25

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

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

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

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

Perinteitä ja pitkän linjan 
kehitystyötä

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

-Olen ollut Salpausselkä 

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

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

Hollolan sunnuntairasteilla tutustutaan 
Salpausselkä Geopark -alueen geologiaan

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

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

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

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

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

Nostalgiaa huokuvia 
teemoja musiikin 
genrevinkkauksessa 

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

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

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

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

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

Näyttelyn julisteet/tekstit: 
Sauli Hirvonen

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

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

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

turahasto.

Kuvausrastin kautta 
sertifioidun 
savusaunan löylyihin

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

Hollolan Havukalliolla etsitään rasteja upeiden näköalojen kera. Kuva Päivi Tommola.
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KYSY TARJOUS 
UUSISTA RENKAISTA

RENGASTUONTI
Puh. 03-884 5151
Höylääjänkatu 2, LAHTI

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

Runsaasti merkkejä/kokoja.

Renkaiden kausisäilytys.
Renkaiden asennus ajanvarauksella 

/odottaessa.

AUTOMAALAAMOJA

sivu 1

 
Päijät-Hämeen Keltaiset Sivut

koko 100 %

Automaalaamo Paakkinen Oy, asiakasnumero 352818, ilmoitustunnus M000284

AUTOMAALAAMOJA, Graafinen ilmoitus 123x49 pmm

Päijät-Hämeen Keltaiset Sivut®

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

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

Keltaiset Sivut®

yhdistää ostajan ja myyjän – myös tabletissa.

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

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

 
 
 
 
 
 
 
ETSIMME ASIAKKAILLEMME 
RANTAHUVILAA/TALOA RANNALLA 
Ympärivuotiseen asumiseen sekä vapaa-aikaan. 
Luotettavaa välitystä yli 30v. kokemuksella. 

 
Vihdintie 4, 00350 Helsinki 
p.09- 2418498. www.tuomontupa.fi 
 
 
 

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

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

Hammaslääkärit:
Seija Alatupa
Minna Fredriksson
Elena Gustafsson

Suuhygienisti:
Taru Tuomala
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Kuutamokeikkalaiset 
vapaamatkustajina

Erityisluokanopettaja
Juhani Melanen
jussi.melanen@phnet. 

Lahtelaisnäkökulma

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sunnuntaina 22.1 kilpail-
tiin yhteislähtökilpailut, jos-

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

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

Hollolan Urheilijoiden nuoret 
menestyivät SM -kisassa

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

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

-Koti on arvo ja meidän 
on myös otettava vastuuta 

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

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

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

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

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

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

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

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

Hollolan kokoomus 90 vuotta

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

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

Hiustenleikkaus
13 - 17 €

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

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

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

VINKKI 1: Tarkista oikeus-
turvavakuutus ennen tontti-
kauppoja

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

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

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

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

VINKKI 2: Rakennuksen 
vakuutus kerralla kuntoon 
täysarvovakuutuksella

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

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

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

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

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

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

VINKKI 3: Muista suojata 

rakennustarvikkeet ja työ-
välineet!

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

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

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

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

VINKKI 4: Turvaa työnte-
kijät ja etenkin itsesi!

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

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

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

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

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

VINKKI 5: Ennen kuin 
allekirjoitat sopimuksia, 
selvitä vastuut! 

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

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

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

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

Vältä nämä virheet omakotitalon 
rakentamisessa 
- voivat osoittautua kalliiksi myöhemmin

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

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

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

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

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

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

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

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

Koronaviruspandemian vaikutukset 
Lahden seurakuntien talouteen toistaiseksi vähäiset

Rahtitie 2, EURA, p. 050 3425234, holvisaunat.fi

Holvisaunat Oy

Edullinen rakennussarja - hyvät ohjeet
ja helppo pystyttää!

Holvisauna sulautuu 
ympäristöönsä ja kaunistaa pihapiiriä. 

Holvimuotoinen katto ja hengittävä 
harkkopinta tekevät holvisaunan löylyistä 
miellyttävän pehmeät, kosteat ja tasaiset.

Savusauna, joka ei pala 
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Kuutamokeikkalaiset 
vapaamatkustajina

Erityisluokanopettaja
Juhani Melanen
jussi.melanen@phnet. 

Lahtelaisnäkökulma

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sunnuntaina 22.1 kilpail-
tiin yhteislähtökilpailut, jos-

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

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

Hollolan Urheilijoiden nuoret 
menestyivät SM -kisassa

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

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

-Koti on arvo ja meidän 
on myös otettava vastuuta 

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

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

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

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

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

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

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

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

Hollolan kokoomus 90 vuotta

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

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

Hiustenleikkaus
13 - 17 €

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

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

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

VINKKI 1: Tarkista oikeus-
turvavakuutus ennen tontti-
kauppoja

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

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

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

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

VINKKI 2: Rakennuksen 
vakuutus kerralla kuntoon 
täysarvovakuutuksella

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

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

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

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

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

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

VINKKI 3: Muista suojata 

rakennustarvikkeet ja työ-
välineet!

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

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

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

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

VINKKI 4: Turvaa työnte-
kijät ja etenkin itsesi!

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

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

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

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

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

VINKKI 5: Ennen kuin 
allekirjoitat sopimuksia, 
selvitä vastuut! 

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

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

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

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

Vältä nämä virheet omakotitalon 
rakentamisessa 
- voivat osoittautua kalliiksi myöhemmin

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

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

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

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

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

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

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

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

Koronaviruspandemian vaikutukset 
Lahden seurakuntien talouteen toistaiseksi vähäiset

KYSY TALVIRENGAS-
TARJOUSTA.

LOPUT KESÄRENKAAT 
ULOSHEITTOHINNOIN!

Asennuspalvelu | Kausisäilytys

SoTe-keskus saavuttanut harjakorkeuden

SoTe-keskuksen vesikatto 
valmistuu lähiaikoina, jonka 
jälkeen sääsuojat voidaan 
purkaa. Työmaalla on käyn-
nissä väliseinien rakentami-
nen. Putki-, ilmanvaihto- ja 
sähkötyöt ovat myös käyn-
nistyneet. Kaikki on edennyt 
aikataulun mukaan hyväl-
lä yhteistyöllä urakoitsijan 
kanssa. Kohteen urakoitsija-
na toimii Skanska Talonra-
kennus Oy. Urakkamuotona 
on suunnittele- ja rakenna 
-urakka eli SR-urakka. Siinä 
urakoitsijalle kuuluu sekä 

kohteen suunnittelu että to-
teutus tilaajan eli Hollolan 
kunnan esittämien vaatimus-
ten mukaan. Takuuaika on 5 
vuotta urakan valmistumisen 
jälkeen.

Uusi SoTe-keskus avaa 
ovensa vuoden 2022 alus-
sa. Keskukseen tulee laajan 
palvelun sosiaali- ja terveys-
palvelut vauvasta vaariin 
seuraavasti:

• Terveys- ja sairaanhoito-
palvelut: Avosairaanhoi-
to, Suun terveydenhuolto

• Ikääntyvien palvelut ja 
kuntoutus: Lasten ja nuor-
ten kuntoutus, aikuisten ja 
ikäihmisten kuntoutus sekä 
kotikuntoutuksen tiimi ja 
apuvälinepalautuspiste

• Työikäisten perhe- ja 
sosiaalipalvelut: Psyko-
sosiaaliset palvelut, lapsi-
perhepalvelut, työikäisten 
palvelut ja vammaispal-
velut.

• Kuvantaminen ja labora-
toriopalvelut

Lähde: Hollolan kunta

Hollolan SoTe-keskus etenee aikataulussa ja valmistuu vuoden 2021 lopulla.

PORMESTARIMALLI. 
Lahden kaupungin hallinnon 
uudistusmallissa näkyvin osa 
oli pormestarijohtamiseen 
siirtyminen. Tavoitteena oli, 
että Lahdessa palattaisiin 
kahden puolueen johtamis-
järjestelmään, jossa suunnan 
ja vauhdin määrittäisivät 
takavuosien tapaan demarit 
ja kokoomus. Kuntavaalien 
ratkaistavaksi jäisi, kumpi 
kaupunginvaltuustoryhmä 
saa pääpormestarin jakkaran 
ja toiselle jäisi siten kaksi 
varapormestarin tuolia. 

Hallinnon uudistukses-
sa päästiin vasta alkuun, 
kun pormestarimalli horjui. 
Ensin siitä luopui perus-
suomalaiset. Ennen sillä ei 
olisi ollut merkitystä, mutta 
kuntavaalien ennakoidaan 
tuotavan perussuomalaisille 
huomattavasti laajemmin 
valtaa kuin nyt. Pormestarien 
paikkajako ei ehkä olisikaan 
kahden kauppa. 

Avainasemaan nousi kaksi 
päättäjää, kun Lahden edus-
tajina Terttu Pohjolainen ja 
Francis McCarron tekivät 
omistajaohjauksesta poik-
keavan äänestysratkaisun 
Päijät-Hämeen hyvinvoin-

tiyhtymän yhtymäkokouk-
sessa. Demarit ajoivat va-
semmistoliiton tukemana 
voimalla Lahden kaupun-
ginvaltuuston tilapäistä va-
liokuntaa, jolla Pohjolainen 
ja McCarron erotettaisiin 
kaikista muista kunnallisista 
luottamustehtävistään, paitsi 
valtuutetun ja varavaltuute-
tun paikalta. Valtuutettujen 
paikkoihin voi kajota vain 
kansa vaaleissa. 

Kuntavaalien jälkeinen 
aika ja yhdessä johtami-
nen demarien kanssa siinteli 
horisontissa, joten osa ko-
koomuksen päättäjistä oli 
valmis uhraamaan Pohjo-
laisen ja McCarronin vallan 
alttarilla. Aloite tilapäisen 
valiokunnan perustamiseen 
meni hyvin niukasti läpi 
kaupunginvaltuustossa äänin 
30-27 ja kaksi valtuutettua 
äänesti tyhjää. Valtuuston 
vasemmiston suunnitelma oli 
vähällä mennä karille.

Seuraavaksi pormestari-
mallista luopui kokoomus. 
Sitä on sanottu kostoksi 
demariryhmälle, joka kun-
tavaalien alla on ottanut 
aseekseen juuri kokoomusta 
edustavat Terttu Pohjolai-

sen ja Francis McCarronin. 
Toisen näkemyksen mukaan 
kokoomus säikähti kansan 
ääntä, kun pormestarimallia 
vastustavan kansalaisvetoo-
muksen allekirjoittajia oli 
niin paljon. Lahden lokakuun 
markkinatorilla kävi kuhina 
teltalla, jossa vielä heittäy-
tymällä ennätti allekirjoittaa 
vetoomuksen.

Demareille ei jäänyt tämän 
jälkeen muuta mahdolli-
suutta kuin hyljätä myös 
pormestarimalli näkyvällä ja 
kuuluvalla päätöksellä. Uu-
sintapäätös oli helppo tehdä 
”muuttuneissa olosuhteissa”. 
Kostonkierre ei kuitenkaan 
ollut pormestarimallin hyl-
käämisen perimmäinen syy, 
vaan kansalaisten yllättävän 
voimakas ääni pormestari-
mallia vastaan. Kuntalais-
vetoomus oli ikään kuin 
kuntavaalien ennakkoää-
nestys. Virallisesti valtuus-
toryhmittyvät tutkivat vielä 
pormestarimallin heikkouk-
sia, mutta käytännössä malli 
on jo kuopattu.

Kuntavaalien läheisyyttä 
on siis sanottu ensi sijai-
seksi syyksi pormestarimal-
lin hylkäämiseen. Tämä on 

Lahden pormestarimalli kaatui 
kuntalaisten ”ennakkoääniin”
Kuntalaisvetoomus kukisti päättäjien ennakkokaavailut

vain äänestyslipun toinen 
puolikas. Pormestarimallia 
vastustaneeseen kansalaisve-
toomukseen kertyi yli 4000 
nimeä, joka on huomattava 
määrä Lahden kokoisessa 
kaupungissa, oli sitten vaalit 
tulossa tai ei. Kuntalaisten 
”ennakkoäänet” kaatoivat 
ensi sijassa pormestarimallin. 

Pormestarimallin kaatami-
sesta tuli samalla mielenkiin-
toinen näyttö. Kaatomallin 
ensimmäinen allekirjoittaja 
on puoluepoliittisesti riip-
pumaton Petri Alastalo, joka 
yksityishenkilönä on toimi-
nut hankkeen kärkinimenä. 
Mukaan lähtivät Lahden 
kaupunginvaltuuston kolmen 
pienryhmän edustajat Sep-
po Korhonen (Asukkaiden 
Lahti) ja Kalle Aaltonen 
(Pro Lahti) sekä Pertti Arvaja 
(KD). Näiden kolmen kun-
tapäättäjän ryhmillä ei ole 
suurta vastuunjakoa edessä 
kuntavaalien jälkeen, mutta 
he osoittivat yhdessä Alas-
talon kanssa, että kun pon-
nistus osuu kohdalleen, niin 
tulosta syntyy. 

Teksti ja kuva:
Lasse Koskinen

EDULLINEN 
MUUTTOPALVELU

Muutot ja kuljetukset 
alk. 60€/h (sis. alv.)
Puh. 03-734 5008

www.kaikkihommat.com

Lahden kaupungintalo

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

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

Hammaslääkärit:
Seija Alatupa
Minna Fredriksson
Elena Gustafsson

Suuhygienisti:
Taru Tuomala
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Kari Tapion ensimmäiset 
muistikuvat syntyivät Lah-
dessa, jonne Jalkasen perhe 
muutti Suonenjoelta joksikin 
aikaa. Isä-Jaakko kokeili 
hetken puusepän ammattia 
Askon huonekalutehtaalla. 
Perhe asui vuokralla oma-
kotitalon yläkerrassa Ke-
rinkallion kaupunginosassa. 
Jalkaset palasivat kuitenkin 
Suonenjoelle ja rakensivat 
sinne omakotitalonsa vuonna 
1949.

Vaikka Kari Tapani Jalka-
nen viettikin pienen pätkän 
varhaislapsuuttaan Lahdessa, 
niin mäkihyppyinnostuksen 
hän sai Suonenjoen Kyöpe-
linvuorella. Nuoren pojan 
kyvyt huomattiin ja van-
hempi Suonenjoen hyppääjä 
ehdotti Karin Jaakko-isälle 
oikeiden mäkisuksien osta-
mista pojalle. Sellaiset isä 
osti. Ne lyhennettiin 245 
senttimetristä suonenjokelai-
sella Kapasen suksitehtaalla 
215 senttiä pitkiksi. Suk-
sista tehtiin siniset ja niihin 
hankittiin Cortina-siteet. 
Paikallinen suutari muotoili 
Karin hiihtokengät mäki-
suksien siteisiin sopiviksi, 
koska isä katsoi oikeat mäki-
monot liian kalliiksi hankkia. 
Muunnos ei aivan onnis-
tunut, joten parin vuoden 
päästä joulupukki toi oikeat 
mäkihyppääjän jalkineet. 

Kari Jalkasesta kehittyi 
lupaava mäkihyppääjä. Par-
haan hetkensä mäkihyppää-
jänä hän koki talvella 1960. 
Ikäkausikilpailuissa Suonen-
joen Kyöpelinmäessä tuli 
mukaan ikäsarjan kärkinimiä 
Puijon Hiihtoseurasta. Karin 
hypyt kantoivat 36,5 ja 40 
metriä. Jälkimmäinen tulos 
jäi vain viisi metriä Matti 
Pietikäisen nimissä ollees-
ta mäkiennätyksestä. Kari 
Nappasi ikäkausimestaruu-
den voiton ja palkintona oli 
kuuden alpakkalusikan sarja 
kotiin viemiseksi. 

Pieksämäen lähellä Naa-
rajärvelle oli perustettu jat-
kosodan alussa 1941 venä-
läisiä sotavankeja varten 
vankileiri. Sodan jälkeen 
se muutettiin tavalliseksi 
vankilaksi. Jaakko Jalkanen 
aloitti siellä vuonna 1960 
työt puutöiden opettajana ja 
vanginvartijana. Jaakko Jal-
kanen jäi itsekin sotavangiksi 
1944 Lempaalassa ja vietti 
kuukausia Tsherepovetsin 
vankileirillä Neuvostoliitos-
sa. Elli ja Jaakko Jalkasen 
perhe asettui Naarajärvellä 

Kari Tapio asui osan lapsuuttaan Lahdessa
Mäkihyppy oli nuoruuden innostus

Kuvat Kari Tapion perhearkisto
työsuhdeasuntoon. Kari-poi-
ka jatkoi siellä koulunkäyn-
tiään Pieksämäen lyseossa. 

Kari yritti jatkaa mäki-
hyppyharrastustaan, mutta 
Selkinkallion mäkeen ker-
tyi matkaa yhteen suuntaan 
kymmenkunta kilometriä. 
Hyvästä alkumenestyksestä 
huolimatta hän myi mäkisuk-
sensa. Pieksämäellä oli Raa-
mattutalon kirjapaino. Kari 
pääsi sinne oppisopimuksella 
kouluttautumaan käsinlato-
jaksi syksystä 1961 alkaen. 
Hän pääsi myös paikallisen 
Rytmintekijät-yhtyeen lau-
lusolistiksi. Ensimmäiset 
laulukeikkansa Kari teki sen 
kanssa kesällä 1965.

Ennen armeijaan lähtöä 
Kari Jalkanen osallistui Piek-
sämäellä iskelmätähtikisojen 
karsintaan. Pia-tyttöystävä 
tuli saattamaan, kun Kari läh-
ti asevelvollisuuttaan suorit-
tamaan Tuusulan Hyrylään. 
Poikkeusluvalla alokas Jal-
kanen pääsi lähtemään iskel-
mäkilpailujen loppukisaan 
Helsingin Kulttuuritaloon. 
Sitä ennen hän tapasi Pieksä-
mäeltä Helsinkiin muuttanei-
ta tuttujaan. Heidän kanssaan 
alokas Jalkanen nautti miestä 
väkevämpää ja iskelmäfinaa-
li jäi kokematta. Kasarmilla 
hän selitti vääpelille, ettei 
pärjännyt kilpailussa. 

Kesällä 1968 Kari Jalkanen 
ja Pia Viheriävaara menivät 
kihloihin. Seuraavan vuo-
den syksyllä Kari osallistui 
Kuopiossa Tähtijahti-lau-
lukisaan ja selvisi jatkoon. 
Loppukilpailussa vuoden 
1970 puolella, naisten sarjan 
voitti Eija Ahvo ja miesten 
Kari Jalkanen. 

Pia-vaimo ja pieni Jiri 
poika jäivät asumaan Naa-
rajärvelle, kun Kari pääsi 
töihin Kunnallispainoon Hel-
sinkiin. Säveltäjä Esko Lin-
navalli oli tutustunut Kariin 
ja antanut ohi mennen tällä 
levytyslupauksen. Kari otti 
Helsingissä yhteyttä häneen. 
Koelaulu tehtiin Helsingin 
Alppistudiossa, mutta sitten 
oli ensi levyn vuoro. Tie 
suomalaiselle tähtitaivaalle 
avautui vähitellen Kari Ta-
piona.

Tulinen juoma alkoi mais-
tua entistä enemmän Kari 
Tapiolle. Niissä merkeissä 
hän joutui silloin tällöin 
otsikoihin. Kerran hän päih-
tyneenä asteli turkki päällä 
ja Reino-tossuissa Turun 

moottoritien laitaa. Joku 
näkijä soitti Seiska-lehteen, 
joka teki jutun asiasta. Kari 
Tapio kiivastui, kun tutut va-
roittelivat ryyppyputkista ja 
mahdollisesta Olavi Virran, 
Laila Kinnusen ja Irwinin 
kohtalosta.

Viimeinen matkakin sujui 
kosteissa merkeissä. Kari 
Tapio lähti rilluttelemaan 
Helsingin keskustaan, kun 
Pia-vaimo oli piilottanut 
konjakkipullon kotona. Jat-
kopaikka löytyi Pitäjänmäel-
tä. Itsenäisyyspäivän iltana 
vuonna 2010 Kari Tapion 
laulu kajahti jatkopaikan 
taloyhtiön parvekkeelta. Naa-
pureista ääni kuulosti kun-
nioitettavan komealta, vaikka 
solisti esiintyikin tilaamatta.

Pia-vaimo alkoi soitella Ka-
rin perään itsenäisyyspäivän 
jälkeisenä aamuna. Taksi 
lähti noutamaan Kari Tapiota 
jatkopaikasta. Taksimatkalla 
Haukilahden kotiin Kari 
Tapio nukahti. Kotipihassa 
Pia-vaimo tuli avaamaan 
taksin ovea, jolloin Kari 
valui vaimonsa syliin. Siihen 
päättyi laulajan elämä ja ura 
65-vuotiaana, vähän ennen 
iltaseitsemää. Laulajan kol-

me poikaa saapui myös pian 
paikalle. Sairasauton elvyt-
täjätkään eivät voineet enää 
mitään tilanteelle. 

Kari Tapion siunaustilai-
suus järjestettiin 22. joulu-
kuuta 2010 Espoon Tapiolan 
kirkossa. Runsaan saattoväen 

joukossa oli myös lahtelai-
nen mäkihyppääjä Janne 
Ahonen. Mäkihyppystä in-
nostunut Kari Tapio oli soi-
tellut Ahoselle säännöllisesti, 
mutta he eivät tavanneet 
koskaan. Saatelaulun lauloi 
Vesa-Matti Loiri. Se oli Oi 

muistatko vielä sen virren. 
Laulaja Kari Tapio lähti, 
mutta laulut jäivät. 

Antti Heikkinen: ELÄMÄ – 
Kari Tapio, WSOY 2020.

Lasse Koskinen

Kari Tapio, Riitta Väisänen, Laura Voutilainen ja Danny viihdetapahtumassa

Kari Tapio ja sisarensa Marja Elli-äidin 90-vuotistapaamisessa.

Lahtelainen supertähti Konsta Hietanen 
voitti Tähdet Tähdet -kilpailun
Lahtelaisella 36-vuotiaalla 
Konsta Hietasella on ollut 
lähiaikoina monta rautaa tu-
lessa. Viimeisin, joka päättyi, 
oli Tähdet tähdet -kilpai-
lu, josta hän nappasi myös 
voiton. Voittaja valittiin 
yleisöäänestyksellä. Tämän 

lisäksi hän näyttelee parhail-
laan Salatut elämät -sarjassa, 
joiden kuvaukset ovat arki-
päivisin. Myös oman bändin 
keikat pitävät perheellisen 
miehen kiireisenä. 

Monet muistavat Lahden 
Ahtialasta lähtöisin olevan 

Konstan Tenavatähti-laulu-
kilpailusta vuodelta 1994, 
jolloin hän voitti sen kappa-
leella Daa-da daa-da. Vuon-
na 1998 hän esitti pääroolin 
elokuvassa Poika ja ilves. 
Hänet on nähty myös jalka-
pallokentillä mm. FC Lahden 

riveissä. Aktiivisen jalkapal-
loilun hän jätti keskittyäk-
seen enemmän musiikkiin ja 
näyttelemiseen. Eli voidaan 
puhua monilahjakkuudesta.

Teksti: Niina LeskinenK
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7,-
Dry Texture 

Spray rakenne-
suihke 60 ml

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

kpl

PARTURI-KAMPAAMO

OUTLET

FIKSAAMO

HIUSTALO

  J U
H L A V U O

S I

20v.

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

Valikoima vaihtelee liikkeittäin.  Tuotteita rajoitetusti.

38 HIUSTALOA 
PALVELEE YMPÄRI 

SUOMEN 

Muotoilun ykköset

sh. 14,90kpl 

Muotoilu-
tuotteet

Myydyin silveri

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

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

Matkakoot

Miniraudat
tyvikohotus-/ kreppirauta, 
kartiorauta, suoristusrauta

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

20,-
3 KPL

20,- 20,-
2 KPL

pkt

DUO PACK

HUIPPULAATUA ULOSHEITTOHINTAAN

TALO TÄYNNÄ SYNTTÄRITARJOUKSIA

-20%
TUOTTEET

-20%
TUOTTEET

Ei koske 
erikoiskokoja

KAIKKI 
PALVELUT

-20%

VAIN TÄLLÄ KUPONGILLA
15.11.2020 ASTI 

!

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

SYNTTÄRIETU

ERÄ

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

TUOTTEET

Ei koske 
erikoiskokoja

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

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

LAUNE (Citymarket) 
p. 03 7353 100 ark 9-20, la 8-16 
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NIINAN NIKSIT Niina Ojansivu
Keittiöpäällikkö

Herkullista syksyistä leivontaa
Nyt kun matkustaminen on rajoitettua, niin tuodaan makumatka omaan kotiin, tehdään 
niitä tuotteita, joista matkoilla nautimme ja nautitaan kotona hyvästä ruoasta. Yhdessä 
tekeminen on kivaa ja koko perhe voi mukavasti osallistua ruoan valmistamiseen. 
Focaccialeipä on italialainen leipä, jota voi hyvin tarjoilla keiton tai salaatin kanssa ja on 
herkullisena aivan juuri paistettuna.

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

½ pkt tuorehiivaa 
3½ dl vettä
3 rkl oliiviöljyä
1½ tl suolaa
1 rkl sokeria
5 dl vehnäjauhoja
2 dl Durumvehnäjauhoja

Pinnalle:
½ dl oliiviöljyä
2 valkosipulinkynttä murs-
kattuna
1 rkl tuoretta yrttiä, esim. 
basilikaa tai persiljaa sil-
puttuna
1 tl mustapippuria
1 sipuli viipaleena
1-2 tl sormisuolaa 
muutama kirsikkatomaatti
salaattijuustokuutioita

1. Liuota hiiva kädenläm-
pöiseen veteen. Sekoita 
joukkoon oliiviöljy, suola 

ja sokeri. Lisää jauhoja 
vähitellen vaivaten, jätä tai-
kina löysähköksi. Anna sen 
kohota peitettynä puolisen 
tuntia.
2. Kaada ja levitä taikina 
oliiviöljyllä voidellulle 
leivinpaperille uunipellille. 
Peitä liinalla ja anna kohota 
vielä puolisen tuntia. Sekoi-
ta täytteen ainekset paitsi si-
puli ja suola. Paina kuoppia 
kohonneeseen leipään jau-
hotetulla sormella. Voitele 
leipä oliiviöljysekoituksella. 
Ripottele päälle sipuliviipa-
leet, puolikkaat kirsikkato-
maatit, salaattijuustokuutiot 
ja sormisuolaa.
3. Paista leipää 250 asteessa 
n. 10-15 minuuttia, kunnes 
se on kullankeltainen. Voi-
tele heti oliiviöljyllä, niin 
leipä saa hyvän pinnan. 

Keilailu-uutisia

Tiesitkö tämän suppilovahverosta?
Lihaton lokakuu, makkaraton marraskuu vai vaihtelua 
joulupöytään? Metsien kätköistä löytyy mainio 
vaihtoehto – sienet. Suppilovahverokausi on juuri nyt 
parhaimmillaan. Kuituja ja D-vitamiinia sisältävä suppis 
viihtyy kuusen juurella, sammalpedissä.

Suunnista 
kuusimetsään
Suppilovahvero on ylei-
nen ruokasieni Etelä- ja 
Keski-Suomessa. Ruskea 
pikkulakki voi olla ensin 
vaikea havaita pudonneiden 
lehtien keskeltä, mutta jos 
löydät yhden, löydät monta. 
Kellertävä jalka on hyvä tun-
tomerkki. Suppilovahveroita 
voi kerätä pitkälle syksyyn, 
se ei säikähdä pientä pak-
kastakaan.

Lämpimät syksyt ovat tuo-
neet suppilovahveron myös 
Lappiin. Pohjoisessa suppista 
kannattaa etsiä esimerkiksi 
kivenkoloista tai vaaranrin-
teiltä, joilla kasvaa tuoretta 
kangasmetsää.

Vitamiineja ja kuituja
Sienillä on kiistatta terveys-
vaikutuksia, vaikka niitä on 
tutkittu melko vähän. Ne si-
sältävät hivenaineita, kuituja 
ja jonkin verran proteiinia, 
mutta vain vähän energiaa. 
Erityisen terveellisiä ruoka-
sieniä ovat kantarellit, sup-
pilovahverot ja herkkutatit.

Sienet sopivat erityisen 
hyvin kasvissyöjien tai ve-
gaanien ruokavalioon, koska 
ne antavat varsinkin ve-
gaanien ruokavalioon lisää 
proteiineja. Sienissä on myös 
terveysvaikutteisia beetaglu-

kaanikuituja. Kuidut hellivät 
vatsaa, tasoittavat verensoke-
rin heilahteluja ja alentavat 
kolesterolia.

Möyriikö vatsa vai eikö 
koostumus miellytä? Herk-
kävatsaisille sienet voivat 
aiheuttaa vatsanväänteitä, 
mutta kuivattuna sienet voi 
myös rouhia jauheeksi ja 
lisätä ruokaan mausteen ta-
voin. Sienten kuivaaminen 
säilyttää myös parhaiten 
sekä niiden maku- että ra-
vintoarvot.

Sienet ja lääketiede
Monet sienet sisältävät myös 
erittäin mielenkiintoisia yh-
disteitä, joilla on todettu 
muun muassa antibakteeri-
sia, tulehduksia hillitseviä, 
kipuja lievittäviä ja syöpä-
soluja tuhoavia vaikutuk-
sia. Sienitieteilijä Robert 
Rogersin teoksen Fungal 
Pharmacy (2011) mukaan 
sienillä on todettu ainakin 
126 eri lääkkeellistä vaiku-
tusta. Varsinaiset lääkin-
nälliset sienet ovat yleensä 
kuitenkin puiden kyljissä 
kasvavia kääpiä.

Kerää vain sieniä, jotka 
tunnistat ja tarkista miten 
keräämäsi sienet tulee val-
mistaa.

Lähde: yle.fi

Suppilovahveron ja vähärasvaisen naudan- 
lihan ravintoarvojen vertailua (Fineli):

SUPPILOVAHVERO 100G VÄHÄRASVAINEN 
 NAUDANLIHA 100G
energiaa 101 kJ (24kcal) energiaa 507 kJ (121kcal)
proteiinia 2.2 g proteiinia 21.1 g
D-vitamiinia 15.4 µg D-vitamiinia 0.2 µg
kaliumia 450.0 mg kaliumia 317.0 mg
rautaa 0.8 mg rautaa 2.4 mg
sinkkiä 0.8 mg sinkkiä 4.9 mg
seleeniä 18.0 µg seleeniä 16.4 µg

Keväältä siirtyneet mies-
ten ja naisten SM-kilpailut 
päästiin vihdoin pelaamaan 
Lahdessa. Naisten alkukil-
pailut ja round robin -vaihe 
käytiin Salon Hanhivaaran 
keilahallissa, joista selvisi 
mitalipeleihin Bayn Eliisa 
Hiltunen, Juvel-Teamin 
Mila Nevalainen ja Smashin 
Jaana Taavitsainen. Hiltu-
nen lunasti suoraan paikan 
loppuotteluun ollen round 
robin -vaiheen jälkeen joh-
dossa. Naiset odottivat siis 
viikon ennen kuin pääsivät 
loppuotteluun Lahden Kei-
lahalliin.

Miesten alkukilpailut saa-
tiin päätökseen 10.10.2020 
Lahden Keilahallissa ja 48 
parasta keilaajaa jatkoi fi-
naaliin. Lauantaina 17.10. 
aloitettiin karsinnat siten, 
että päivän päätteeksi seu-
raavan päivän koitoksiin 
selviytyi 12 parasta. 18.10. 
oli vuorossa heidän round 
robin-vaihe ja heistä 3 paras-
ta eli Kierrehirmujen Santtu 
Tahvanainen, Mainareiden 
Juho Rissanen ja Bayn Jari 
Ratia, pääsivät mitalipelei-
hin samana iltana. Tahvanai-
nen oli round robin -vaiheen 
jälkeen ylivoimaisesti paras, 
joten loppukilpailupaikka oli 
varmistettu sillä.

Naisten semifinaaleissa 
ensin oli vuorossa Nevalai-
nen ja Taavitsainen. Nuori, 
16-vuotias hämeenlinnalai-
nen Nevalainen kukisti Taa-
vitsaisen lukemin 418-354 ja 
eteni kultataistoon Hiltusta 
vastaan. 

Hiltunen aloitti ensim-
mäisen sarjan vahvasti Ne-
valaista vastaan 212-143. 
Toisessa sarjassa hän joutui 
hieman hankaluuksiin ja 
joutui antamaan pisteissä 
hieman periksi Nevalaiselle 
164-186, mutta yhteispisteet 
Hiltuselle 376-329.

Sunnuntain onnellisin 
nainen olikin 27-vuotias, 
lahtelaista Bayta edustava 
Eliisa Hiltunen. Hän sai 
vihdoin himoitsemansa Suo-
men mestaruuden. Pronssia 
hän saavutti vuonna 2015 ja 
hopeaa 2018. Nyt oli selvästi 
kultaisen vuoro. 

– Tuntuu ihan mahtavalta. 
Toinen tv-finaalini. Ei ollut 
paras päivä ja jännitin etukä-

teen aika paljon. Oli tosi pitkä 
viikko odottaa loppuottelua ja 
lataus oli aika kova. Hyvältä 
tuntuu voittaa Suomen mes-
taruus varsinkin, kun on ollut 
vaikeuksia tehdä tulosta tässä 
alkusyksystä koronatauon jäl-
keen, kommentoi onnellinen 
Eliisa Hiltunen. 

Miesten semifinaalit käy-
tiin Rissasen ja Ratian vä-
lillä. Miesten taistelu oli 
tasaisempaa ja Rissanen otti 
voiton Ratiasta ja samalla jat-
kopaikan kultataisteluun vain 
4 pisteellä 463-459. Kultaot-
telussa Ylöjärven Kierrehir-
mujen Santtu Tahvanainen 
ja Varkauden Mainareiden 
Juho Rissanen kisasivat lähes 
tasatahtia aina toisen sarjan 
loppuun asti. 24-vuotias 
Rissanen kutenkin nappasi 
Suomen mestaruuden pistein 
451-435. Suomen mestaruus 
oli Rissaselle ensimmäinen, 
viime vuonna hän oli kolmas.

– Voitto tuntuu aivan mah-
tavalle. Olen pienestä pojasta 
asti haaveillut, että joskus 
voittaisin mestaruuden ja nyt 
siitä tuli totta. Peliini olen 
todella tyytyväinen, koska 
pystyin parantamaan peliäni 
koko viikonlopun vaikean 
alun jälkeen ja sunnuntaina 
sain tekniikan ja välineen 
toimimaan erityisen hyvin, 
kertoo Rissanen.

Teksti ja kuvat: 
Niina Leskinen

Keilailun SM-mitalit 
ratkottiin Lahdessa

Eliisa Hiltunen

Juho Rissanen
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PALVELUHAKEMISTO

Öljysäiliöiden huoltoa

Automyyntiä

AUTOMYYNTI IMONE
n. 40 kpl hyväkuntoisia edullisia henkilöautoja

Kehräämön takapihan sisätiloissa.
www.nettiauto.com/yritys/autoimone/vaihtoautot
044 239 2551 - Pakaantie 1 - Kehräämö (takapiha)

Polttoöljyä

Ilmalämpöpumppujen huoltoa

169

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

Ostetaan asuntoauto

Seuralaispalvelua

ÄLÄ OLE YKSIN!
SEURAA TARJOLLA!

LIVE 0700-411600
1,92 min+pvm. ST EROTIC PL169 TRE 10

0700 41909
1,69 min.+pvm. ST EROTIC PL169 TRE 10

Seksi & parisuhde
Luotet tavaa apua seksi- ja 

parisuhdeasioissa.
2,21€ min+pvm

KAHDEN 
KESKEN
KAHDEN 
KESKEN

0700-416 0600700-416 060

❤

st erc PL 169 TRE 10  2€/min

Kaihtimia

puh. 03 782 7783

Metsänhoito & kotipalvelu

NIITTYLÄ

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

* siivoukset, kodinhoito
* puutarhatyöt
* mökkitalkkarintyöt
* metsänhoitopalvelut

Metsänhoitoa&
kotipalvelua

LAADUKASTA SIIRTONURMEA LAMMILTA!

www.lamminsiirtonurmi.fi • info@lamminsiirtonurmi.fi

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

Uutiset 

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
 

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.
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❤
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Arja-Liisa p. 040 588 8003
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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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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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AUTOMYYNTI IMONE
n. 40 kpl hyväkuntoisia edullisia henkilöautoja

Kehräämön takapihan sisätiloissa.
www.nettiauto.com/yritys/autoimone/vaihtoautot
044 239 2551 - Pakaantie 1 - Kehräämö (takapiha)

Polttoöljyä

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

Ostetaan asuntoauto

Seuralaispalvelua

ÄLÄ OLE YKSIN!
SEURAA TARJOLLA!

LIVE 0700-411600
1,92 min+pvm. ST EROTIC PL169 TRE 10

0700 41909
1,69 min.+pvm. ST EROTIC PL169 TRE 10

Seksi & parisuhde
Luotet tavaa apua seksi- ja 

parisuhdeasioissa.
2,21€ min+pvm

KAHDEN 
KESKEN
KAHDEN 
KESKEN

0700-416 0600700-416 060

❤

st erc PL 169 TRE 10  2€/min

Kaihtimia

puh. 03 782 7783

Metsänhoito & kotipalvelu

NIITTYLÄ

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

* siivoukset, kodinhoito
* puutarhatyöt
* mökkitalkkarintyöt
* metsänhoitopalvelut

Metsänhoitoa&
kotipalvelua

LAADUKASTA SIIRTONURMEA LAMMILTA!

www.lamminsiirtonurmi.fi • info@lamminsiirtonurmi.fi

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

Perunkirjoitus
Varpu  Välimaa  Oy

puh. 045 343 1888
Rauhankatu 17 B,  15110  Lahti

varpu.valimaa@perunkirjoitukset.fi

Hyödynnä 
kotitalousvähennys.

NYT PORAKAIVOPUHDISTUKSET 
TALVIETU HINTAAN

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

* Puhdistukset ja huollot
* Porakaivopumppujen myynti

LAMMINRANTA
PORAKAIVOJEN HUOLTOLIIKE

Asiakaspalvelusivuillamme voit hoitaa asioita juuri silloin, 
kun sinulle sopii:

Asiakaspalvelusivumme löydät verkkopalvelumme 
oikeasta yläreunasta Asiakas-valikon alta.

ASIAKASPALVELUPISTEEMME 
OVAT TOISTAISEKSI SULJETTUINA 
Noudatamme maan hallituksen ohjeistusta. 

Palvelemme normaalisti verkkopalvelussa ja puhelimitse.

ASIAKASPALVELUA ILMAN JONOJA 24/7 OTA YHTEYTTÄ

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

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

▶ Kuluttajailmoitukset
▶  Jakelupalautteet
▶  Juttuvinkit

▶  Noutopisteet
▶  Yhteystiedot

NASTO-RENGAS
Tiilitie 2, Nastola.         Puh.  (03) 7625 635

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

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

Ostetaan asuntoauto

Seuralaispalvelua

ÄLÄ OLE YKSIN!
SEURAA TARJOLLA!

LIVE 0700-411600
1,92 min+pvm. ST EROTIC PL169 TRE 10

0700 41909
1,69 min.+pvm. ST EROTIC PL169 TRE 10

Seksi & parisuhde
Luotet tavaa apua seksi- ja 

parisuhdeasioissa.
2,21€ min+pvm

KAHDEN 
KESKEN
KAHDEN 
KESKEN

0700-416 0600700-416 060

❤

st erc PL 169 TRE 10  2€/min
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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
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SEURAA TARJOLLA!

LIVE 0700-411600
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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
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
 

 M-Lasi     Kun autosi tuulilasi  
pitää uusia niin käänny puoleemme. 
Teemme sen nopeasti ja edullisesti. 
Soita 0400 836213 tai tule käymään.

M-Lasi | Kirjavakatu 2, 15300 Lahti | www.m-lasi.fi
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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

VARAA OMA 
MYYTIPAIKKASI

Ahtialantie 37, 15170 Lahti

www.lanttila.fi

Pölyttäjien hätähuuto on kuultu 
– Pelasta pörriäinen -kampanja 
inspiroi lähes 76 000 tekoa
Pienikin teko auttaa 
luontoa ja omaa 
lähiympäristöä. Myös 
päättäjät ovat kuulleet 
pölyttäjien hädän.
Ylen Pelasta pörriäinen -kam-
panjaan kertyi kesän aikana 
huimat 75 935 tekoa pö-
lyttäjien elinolosuhteiden 
turvaamiseksi. Ylivoimaisesti 
suosituimmaksi teoksi nousi 
pölyttäjäystävällisten kasvien 
istuttaminen, istutuksia ilmoi-
tettiin 20 528 kertaa. Myös 
hyönteishotellien rakentami-
sesta muodostui todellinen 
ilmiö kesän aikana ja kam-
panjaan ilmoitettiinkin 18 356 
pörriäismajoitetta.

Myös aihetunnisteella #pe-
lastapörriäinen on kesän 
aikana jaettu Instagramissa 
yli 10 000 kuvaa.

Yksityishenkilöiden lisäk-
si kampanjaan lähtivät jou-
koittain mukaan myös muun 
muassa kunnat ja kaupungit.

Kysyimme kolmelta asian-
tuntijalta, mitä kampanjan tu-
loksista voisi päätellä. Kysy-
myksiimme vastasivat biologi 
ja tietokirjailija Leena Luoto, 
hyönteistutkija Juho Pauk-
kunen Luonnontieteellisestä 
keskusmuseosta ja erikois-
tutkija Juha Pöyry Suomen 
ympäristökeskuksesta.

Omilla teoilla on 
oikeasti merkitystä
Kaikki kolme asiantuntijaa 
ovat nähneet kampanjan 
tuloksia jo kesän aikana. 
Puutarhoissa on näkynyt 
enemmän leikkaamaton-
ta nurmikkoa ja erityisesti 
hyönteishotelleista on innos-
tuttu aivan uudella tavalla.

Pörriäistekojen tekemises-
tä on oikeasti hyötyä oman 
pihan ja lähialueen lajistolle:

– Koko puutarhan eliö-
maailma hyötyy siitä, että 
vähennetään kaikennäköisiä 
hoitotoimia. Jos jättää nur-
mikkoa leikkaamatta kima-
laisia varten, niin siinä sääs-
tyvät muutkin eliöt. Se on 
vaikuttanut koko puutarhan 
monimuotoisuuteen, Leena 
Luoto kertoo.

Pölyttäjät myös kiittävät 
auttajaansa konkreettisesti:

– Jos pihassa on keinope-
siä, tai hyönteishotelleja, 
voi marjasato olla tämän 
ansiosta suurempi, Juha 
Pöyry kertoo.

Toisaalta yksi kesä ei vielä 
riitä oman pihan pölyttäjä-
määrien merkittävään kas-
vattamiseen. Esimerkiksi 
nurmikon leikkaamatta jät-
täminen houkuttelee pihaan 
pölyttäjähyönteisiä lähiseu-
dulta, mutta vasta onnistu-
nut pesintä ja talvehtiminen 
kasvattavat kantoja:

– Ensi vuonna on tämän 
kesän yksilöiden jälkeläiset 
liikkeellä ja silloin pölyttäjiä 
voi olla jo enemmän, Juho 
Paukkunen muistuttaa.

Asiantuntijat kehottavat-
kin jatkamaan nyt aloitettuja 
tekoja myös tulevina kesinä.

Tieto tekee näkyväksi
Kaikista tärkeimpänä Pelasta 
pörriäinen -kampanjan tu-
loksena asiantuntijat pitävät 
sitä, että tieto pölyttäjähyön-
teisten uhkaavasta tilanteesta 
on kasvanut. Tavalliset puu-
tarhaharrastajat ovat innostu-
neet seuraamaan hyönteisiä 
ja vaalimaan niitä.

– On tullut paljon uusia 
asiasta kiinnostuneita ihmi-
siä. Sillä on varmasti myös 
pidempiaikaisia vaikutuksia, 
ehkä jopa päättäjien toimin-
taan, Paukkunen pohtii.

– Toivoisin, että tiedon 
lisääntyminen vaikuttaisi 
myös maankäytön ratkaisui-
hin ja kukkarikkaita niitty-
alueita pyrittäisiin ylläpitä-
mään entistä paremmin, sekä 
muuttamaan esimerkiksi 
kaupunkien nurmikenttiä 
niittymäiseen suuntaan, Pöy-
ry kertoo.

Seuraavaksi he toivovat 
panostusta lajien tunnista-
miseen:

– Kimalainen tunnistetaan, 
mutta muuten ihmisillä on 
niin äärettömän huono lajin-
tunnistus. Kukkakärpäsiä ei 
tunnisteta ja pienet villime-
hiläiset menee kärpäsistä, 
Luoto kuvailee.

Suomelle 
puuhataan nyt 
pölyttäjästrategiaa
Myös päättäjät ovat herän-
neet pölyttäjien uhkaavaan 
vähenemiseen. EU:n pö-
lyttäjästrategia julkaistiin 
joitakin vuosia sitten ja nyt 
komissiossa on valmisteilla 
ohjeistus siitä, miten jäsen-
maat voivat seurata pölyttä-
jäkantojen kehitystä.

Suomessa ympäristömi-
nisteriö aloittaa tänä syksynä 
kansallisen pölyttäjästrate-

gian suunnittelun. Sen on 
tarkoitus valmistua keväällä 
2021.

Kesällä 2020 toteutettiin 
Suomessa myös nyt toista 
kesää jatkuva kimalaisseu-
ranta, jonka tarkoituksena 
on saada parempaa tietoa 
Suomen pölyttäjätilanteesta.

Juho Paukkunen suoritti 
omalta osaltaan mesipis-
tiäiskartoitukset kolmella 
helsinkiläisellä niityllä.

– Olen ollut tosi yllättynyt 
siitä, kuinka monta mesipis-
tiäislajia sieltä on löytynyt. 
Kahdelta niityltä löysin 64 
eri lajia molemmilta.

Suomessa on yhteensä 
235 lajia mesipistiäisiä, siis 
mehiläisiä ja kimalaisia.

Iloinen yllätys oli se, että 
erityisesti monia harvinai-
sempia kimalaislajeja, kuten 
tarhakimalaisia, maakimalai-
sia ja kivikkoloiskimalaisia, 
on esiintynyt runsaasti tänä 
kesänä. Leuto talvi ei ole 
haitannut kimalaisia.

– Sen sijaan perhosia se 
vaikuttaa haitanneen ja niitä 
on ollut tänä kesänä vähem-
män kuin viime vuonna, 
Paukkunen kertoo.

Lähde: yle.fi

Kuva: Annukka Palmén-Väisänen/Yle

PALVELUHAKEMISTO

SEURALAISPALVELUA

ILMALÄMPÖPUMPPUJEN HUOLTOA AUTOMYYNTIÄ

METSÄNHOITOA  
& KOTIPALVELUA

KAIHTIMIA

ÖLJYSÄILIÖIDEN HUOLTOA

POLTTOÖLJYÄ
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PALVELUHAKEMISTO

Öljysäiliöiden huoltoa

Automyyntiä

AUTOMYYNTI IMONE
n. 40 kpl hyväkuntoisia edullisia henkilöautoja

Kehräämön takapihan sisätiloissa.
www.nettiauto.com/yritys/autoimone/vaihtoautot
044 239 2551 - Pakaantie 1 - Kehräämö (takapiha)

Polttoöljyä

Ilmalämpöpumppujen huoltoa

169

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

Ostetaan asuntoauto

Seuralaispalvelua

ÄLÄ OLE YKSIN!
SEURAA TARJOLLA!

LIVE 0700-411600
1,92 min+pvm. ST EROTIC PL169 TRE 10

0700 41909
1,69 min.+pvm. ST EROTIC PL169 TRE 10

Seksi & parisuhde
Luotet tavaa apua seksi- ja 

parisuhdeasioissa.
2,21€ min+pvm

KAHDEN 
KESKEN
KAHDEN 
KESKEN

0700-416 0600700-416 060

❤

st erc PL 169 TRE 10  2€/min

Kaihtimia

puh. 03 782 7783

Metsänhoito & kotipalvelu

NIITTYLÄ

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

* siivoukset, kodinhoito
* puutarhatyöt
* mökkitalkkarintyöt
* metsänhoitopalvelut

Metsänhoitoa&
kotipalvelua

LAADUKASTA SIIRTONURMEA LAMMILTA!

www.lamminsiirtonurmi.fi • info@lamminsiirtonurmi.fi
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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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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

SYKSYN HERKKUJA!

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

Peuran  
palapaisti
luuton
tuore, Suomi

Naudan  
potkakiekko
ossobucco
tuore, Suomi

Poronkäristys
Lumiporo
pakaste
Suomi

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

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

6,50 
/kg

24,90 
/kg

8,90 
/kg

10,90 
/kg

19,90 
/kg

18,90 
/kg

9,90 
/kg

8,90 
/kg

34,90 
/kg

Possun 
savupotka
hernesoppaan
tuore, Suomi

Uuden  
sadon suolasieniä
haaparousku
Suomi

Maalaispalvikinkku
Kivikylä
myös siivuina
Suomi

Vanhan  
ajan suomimakkara
Hakala
Suomi

Vilja- 
possun juhlafile
makurasvalla
tuoresuolattu
Suomi
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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
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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
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https://www.facebook.com/nastapesu

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

Lvi  Putkiva Oy
Putkiremontit, LVI-asennukset

• yksityisille • yrityksille • taloyhtiöille

Markus Kivelä
040 413 0294

Mustajärventie 434
16300 Orimattila
Lviputkiva@gmail.comFind us on

Facebook

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

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

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

NASTO-RENGAS

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

www.nastorengas.fi

Kysy tarjousta
jo tänään!

NASTARENGASTARJOUS!
Hinnat alkaen:

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

Maisema, Kesäkukka, Suomenkukka, Kilta, Maire, Kultakoriste, Raija, Pitsi, Leena, Kimmel, 
Uhtua, Ruija, Kosmos, Pirtti, Otso, Meri, Saara, Kaira, Taika, Anemone, Airisto, Harlekin, 
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PALJON VANHAA- JA KERÄILYTAVARAA: 
Huonekaluja, Valaisimia, lampunkupuja, valaisinkristalleja, aterimia, avaimia, 
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KAIKKI LOPUT KANKAAT 2 EUROA / METRI! 
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Avoinna: ark. 10 – 17, la 10 – 14 
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Riihimäen lasia

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

• OSINA • KOOTTUNA 
• ASENNETTUNA

Keittiöunelmia vuodesta 2005

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

UUSI
VUOSI. . .
UUSI

KEITTIÖ!

KEITTIÖ
JOPA
VIIKOSSA!

- RAHOITUS- RAHOITUS

Hiustenleikkaus
13 - 17 €

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

Jakelutyötä tarjolla 
Metsäkankaalla ja 

Hollolan kuntakeskuksessa
SOITA 0400-816 340
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Ark. 10-20, la 10-18
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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.
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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
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www.lanttila.fiHuomio
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myös ns. ”äijien” osasto
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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

Puunkaadot
Suorat kaadot alkaen 30€ 

Kiipeilykaadot alkaen 100€
Pätkiminen ja karsinta 43€/h

Teemme myös oksien haketukset ja kannonjyrsinnät

Pihatyöt
Lumityöt 40€/h 

Lumenpudotukset 50€/h

040 8614 856
posti@tammitalkkarit.fi
www.tammitalkkarit.fi


