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

Akvaariot ja akvaariopaketit
Akvaariokalat ja -kasvit
Kaikki tarvikkeet ja ruoat

Varaa aika
040 751 3774

Kansankatu 7,
15870 Hollola
www.laakariasemaalfa.fi

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€

- NASTOLA
- VILLÄHDE
- LAHTI - HOLLOLA
–ORIMATTILA
ORIMATTILA
– NASTOLA
– VILLÄHDE
– LAHTI

KAJALON SORA
Laadukkaat kiviainekset – Täsmälliset toimitukset
-KIVIAINEKSET
s Sorat ja murskeet s Laadukas puutarhamulta
s Kaivinkonetyöt

kajalonsora.fi

040 501 5771

Lahden Seudun Uutiset
Paljon odotettu

- Renkaat ja vanteet
- Rengastyöt
- Renkaiden kausisäilytys
- Auton huollot ja korjaukset
- Ilmastointihuollot
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Huomio
äijät / miehet, että
kirpputorillamme on
myös ns. ”äijien” osasto
johon ei tule hameita,
eikä huulipunia
myyntiin....
Varaa oma pöytäsi.

TUO AUTOSI
MEILLE HUOLTOON!
*AUTOJEN KORJAUKSET JA HUOLLOT
*PYÖRÄSUUNTAUKSET
*PPG-MAALIT
*RENKAAT
*FORD-VARAOSAT
*OBD-MITTAUKSET

LAAKSOTIE 55, HEINOLA

Osoite: Keijutie 31 (Vanha Puuilo)
Navigaattoriin osoite:
Mustamäenkatu 95, 15700 Lahti
info.uusiokeskus@gmail.com

Mursketie 4, 15860 Hollola
p. 03-7804651, 0400 808120
www.hollolanrengasjaautokorjaamo.fi
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Puh. (03) 715 2800, 040-585 7431

p. 050 408 8760

HINAUKSET

Tervetuloa!!

black

friday
WWW.DINOX.FI
hollola

ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale

-40% -50% -60%

-70%

Kaikkien kotisi katolla
tehtävien töiden mestari

Koronasta huolimatta ulkona
tehtävät työt voidaan tehdä!

•• KatonKaton-jaja
piipunkorjaustyöt
piipunkorjaustyöt
ja ja
pellitykset
•• Piipun
Piipunhatut
hatut
pellitykset
•• Rännit
ja
kattoturvatuotteet
Rännit ja kattoturvatuotteet
kerrostalojen painovoimaisen
• Mm.
Kattoremontit/pellinvaihdot
ilmanvaihdon
parannukset
• Ulkovuoraukset
lisäksi

huom

kaikki

normaalihintaiset
TUOTTEET

9.-27.11.

-10%

KOODILLA:

ck10
dibla

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
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Monitoimitalojen rakentaminen
jatkuu Lahdessa

Keskustan
uudistus
Kuulinpa ylen viestinnästä uutisen,että Lahden ydinkeskustaa ollaan uudistamassa.
Ensin luulin että nyt on tuo pari vuotta vanha uutinen
kummittelemassa.Mutta mitä vielä, uutinenhan oli
pelkkää asiaa. Vähän aikaa sitten Aleksanterinkatua
kavennettiin ja parkkialueita poistettiin,. perusteena oli
elävöittää keskustaa. Mutta miten kävikään, Hämeenkatu tukkeutui Aleksilla ja tavarantoimittajat etsivät
paikkoja, mihin voi pysäköidä. Eli keskusta autioitui
lisää ja liiketiloja tyhjeni.
Joku vuosi sitten oli Vesijärven kadun remontti.
Virolaispojat latoivat mukulakivet väärinpäin ja
suomipojat korjasivat kokopaskan. Lisäksi esim.
Aleksanterinkadulla on paljon yrityksiä, joita heidän palvelujaan tarvitsevat ihmiset käyttävät, mutta
asiointi on liikenteellisesti mahdotonta, kun ei löydy
pysäköintitilaa. Sitten rakennettiin Toriparkki koska
ulkomaillakin on. Käyttöaste on minimaalisen pieni
eikä taida peittää edes käyttökustannuksia, puhumattakaan sijoitetusta pääomasta. Homma meni aivan
reisilleen. Sitten joku suuressa viisaudessaan keksi,
että Vapaudenkadulla pitkärivi kolikkoparkkipaikkoja
nuutetettiin korttikäyttöiseksi. No, eihän niitä kortteja
osaa kaikki käyttää, joten Vaparilla on varma paikka
mistä löytyy parkkitilaa.
Kysymys kuuluukin miten päättäjät luulevat, että
esikaupungissa asuvat ihmiset tulevat keskustaan, kun
kokoajan vaikeutetaan liikumista?

Paavolan terveyskeskus
Muutama vuosi sitten julkisivu uusittiin ja hetki sen jälkeen koko rakennus poistettiin käytöstä ja siinä se vaan
kököttää. Viulut maksoi veronmaksaja luonnollisesti.
Uudenmaankadun tulli ja postirakennukset olivat
täynnä vuokralaisia ja tuottivat kaupungin kirstuun
rahaa, ei kuin häätö kaikille ja rakennukset nurin, mutta
siihen se homma loppuikin, ei tikkua ristiin uusien
rakennusten tekemiseksi. Rautatieasemalle piti tulla
matkailukeskus, mutta ei tullut kuin matkahuolto, ja
joskus joku linja-auto kököttää pihassa, loput bussit
ovat siellä torinlaidalla.
Keskustaa uudistetaan taas, ettei vaan kukaan sinne
eksy tulemaan.
Ps. Ajotesti osoitti, että vähän aikaa sitten uudistettu
Aleksanterinkatu kaikkine töyssyineen, on hyvää hierontaa, jos nikamat pysyvät paikoillaan.
Raimo Jokinen

Hiustenleikkaus
13 - 17 €

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

Taloutta kehitetään 30 kuukauden ohjelmalla
Lasse Koskinen
Lahti valittiin ensimmäisenä suomalaisena Euroopan
ympäristöpääkaupungiksi
toimintavuodeksi 2021. Valinnan teki EU:n komissio.
Ympäristövuoden toteuttamista varten on perustettu
Kestävä-Lahti -säätiö. Sen
toimintaan osallistuvat Suomen valtio ja maakunnan
kunnista Asikkala, Heinola,
Hollola ja Orimattila.
Lahden eteläinen kehätie
valmistuu vuoden 2020 lopulla. Kaupungissa on käynnissä ja käynnistyy useita
julkisia rakennuskohteita.
Ensi vuonna valmistuvat Rakokiven ja Kivimaan koulukeskusten monitoimitalot.
Kaupungintalon peruskorjaus ja rakennuksen sisäiset
muutostyöt alkavat vuoden
2021 aikana ja valmistuvat
vuonna 1923.
Lahden kaupungintalossa työskentelee tällä hetkellä 60 henkilöä ja
määrä nousee muutostöiden
jälkeen noin 140 työntekijään.
Työntekijämäärä ei lisäänny,
vaan henkilöitä siirtyy
muualta kaupungintalolle ja
Lahti voi vähentää vuokratilojaan. Kaupungintalon peruskorjauksen ajaksi talossa

työskentelevät siirtyvät Fellmannian koulutuskeskuksen
tiloihin. Peruskorjauksen
tarve lähti liikkeelle talotekniikan uudistamisesta.
Koulujen uudistamisen ja
kaupungintalon peruskorjauksen myötä Lahden ensi
vuoden investointitaso säilyy
edelleen korkeana. Vuoden
2021 investointikustannukset
ovat runsaat 77 miljoonaa
euroa. Lahden oma tulorahoitus riittää noin 60 miljoonan
vuotuisiin investointeihin,
joten korjauslainaa joudutaan
ottamaan myös ensi vuonna.
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä näyttää
pystyvän toimimaan vuotuisen budjettinsa puitteissa,
joka on omiaan tasapainottamaan myös osakaskuntien talousarvioita. Kunnat pystyvät
näin paremmin panostamaan
tarjoamiinsa hyvinvointipalveluihin. Näitä ovat muun
muassa päihteettömyyden ja
terveellisten elämäntapojen
kehittämisen tukeminen.
Lahden kaupungin talouden ongelmana on korkea
työttömyysaste, joka vuoden
2020 alkupuolella oli 13,7
prosenttia työvoimasta ja
kohosi korona-aallon vuoksi
hetkellisesti jopa yli 22 prosenttiin. Lahti on mukana

valtakunnallisessa kuntien
ja valtion yhteisessä kokeiluprojektissa, jolla pyritään
tehostamaan työttömien työvoimapalveluja.
Lahden vuoden 2020 tilinpäätös ennakoi runsaan
kahden miljoonan alijäämää toimintavuodelle. Lahti
sopeuttaa talouttaan ja se
näkyy monissa käytännön
määrärahoissa budjettivuonna 2021. Kansainvälisten
tapahtumien tukemisesta
leikataan 334 000 euroa. Urheiluseura Lahden Ahkeralta
ja Päijät-Hämeen Liikunta
ja Urheilu ry:ltä ostettujen
nuorten liikuntapalvelujen
määrärahaa vähennetään
ensi vuonna 160 000 euron
verran. Tällä saattaa olla vaikutuksensa nuorten liikunnan
lisäämiseen tähtäävään toimintaan.
Sinfonia Lahden eli kaupunginorkesterin avustusosuutta leikataan 72 000
eurolla ensi vuonna. Kaupungin tuki teatterille vähenee
92 000 euroa. Leikkaussumma merkitsee vierailevien
ohjaajien ja muiden ostopalvelujen vähentämistä.
Lahteen on valmistumassa
uusi muotoilu- ja taidemuseo,
joka tulee nielemään vuokrakustannuksia noin 60 000

euroa kuukaudessa. Lahden
museoiden määrärahaa leikataan kaupungin ensi vuoden
budjetissa 160 000 eurolla.
Vaarassa ovat muun muassa
yleisöä kiinnostaneiden luentosarjojen jatkuvuus.
Lappeenrannan-Lahden
teknillisessä yliopistossa
työskentelee 16 professoria ja
henkilökuntaa on kaikkiaan
140. Kolmen uuden professorin koulutusalueina ovat
markkinointi sekä asiakasja kulutuskäyttäytyminen
sähköisessä toimintaympäristössä. Lisäksi paneudutaan
liiketoimintamallien kehittämiseen. Lahdessa aloitetaan
myös uusi kansainvälinen
kandidaattikoulutus syksyllä
2021. Energia- ja ohjelmistotekniikan koulutukseen
otetaan noin 125 opiskelijaa.
Talousnäkymät näyttävät kireiltä ainakin vuoteen
2023 saakka ja se edellyttää
kunnilta talouden kehittämistoimia. Lahti tähtää taloutensa 30 kuukautta kestävään
tasapainotusohjelmaan, joka
näkyy vuoden 2021 Lahden
talousarviossa.
Lahden kaupungin talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2021-2023.

Lahden seurakunnat
aikoo investoida ensi vuonna
1,3 miljoonalla eurolla
Lahden yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli torstaina
seurakuntayhtymän sekä
hautainhoitorahaston talousarviota ja toimintasuunnitelmaa vuodelle 2021. Talousarviossa kirkollisverotulojen
määräksi on arvioitu 17,0
miljoonaa euroa ja toimintamenoiksi 20,9 miljoonaa
euroa. Vuosikatetavoite on
2,0 miljoonaa euroa, jonka
avulla kyetään lyhentämään
lainoja sekä toteuttamaan 1,3
miljoonan euron investoinnit.
Investoinneista merkittävimmät ovat Nastolan puukirkon
katon korjaus ja maalaus,
Ristinkirkon kunnostus sekä
Mustankallion hautausmaan
huoltorakennuksen rakentaminen. Talousarviot ja toimintasuunnitelmat menevät

vielä joulukuussa Lahden
yhteisen kirkkovaltuuston
päätettäväksi. Ensi vuoden
painopisteeksi on jo aiemmin
päätetty ”Kirkko on enemmän – usko Jeesukseen pelastaa”, ja kirkollisveroprosentti
pysyy ennallaan 1,5:ssä.

turvavälejä, käyttämällä kasvomaskeja sekä rajoittamalla
osallistujamääriä. On myös
kehitetty uusia ja jalostettu
vanhoja toimintatapoja, joissa erityisesti digitaalisuudella
on merkittävä osa”, kuvailee
hallintojohtaja Pasi Mäkelä.

”Vuoteen 2021 siirrytään
koronapandemian vaivatessa
koko maailmaa ja samalla
tietysti Lahtea. Kuluneen
vuoden aikana pandemiaan
on pyritty sopeutumaan ja
sen kanssa elämään. Lahden
seurakunnissa on kaiken
kokoavan toiminnan kieltämisestä siirrytty mahdollisimman normaaliin toimintaan, jossa kuitenkin
huomioidaan turvallisuus
esimerkiksi noudattamalla

Kirkkoneuvosto hyväksyi
Lahden seurakunnille myös
henkilöstösuunnitelman vuosille 2021-2023. Henkilöstömäärän supistamiseksi on
tehty työtä pitkäjänteisesti.
Tavoitteena on edelleen vähentää keskimäärin 5 henkilötyövuotta vakinaisessa
palveluksessa olevaa työvoimaa vuosittain. Vähennykset
on toteutettu pehmein keinoin, käytännössä siten, ettei
kaikkien eläkkeelle jäävien

työntekijöiden tilalle palkata
uutta työvoimaa.
Vuodesta 2020 on tulossa
Lahden seurakuntayhtymälle taloudellisesti selvästi
parempi kuin vielä keväällä
ennakoitiin, ja kuluvasta
talousarviovuodesta ennakoidaan ylijäämäistä. Seurakuntayhtymä on saanut
korona-avustuksia Kirkon
keskusrahastolta, Opetus- ja
kulttuuriministeriöltä sekä
Valtionkonttorilta, ja toisaalta kirkollisverokertymässä ei
ole toistaiseksi havaittavissa ylimääräistä pudotusta.
Säästöjä on syntynyt myös
siksi, että toimintaa on kyetty järjestämään pandemian
aiheuttamien poikkeusolojen
takia tavallista vähemmän.
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HAMMASHOITO OY S. ALATUPA
- Hammaskiven poisto
eläkeläisille -10%
suuhygienistillä!
- Särkypotilaat
nopeasti
- Ilta- ja
Suuhygienisti:
viikonloppuaikoja
Taru Tuomala
- Myös proteesityöt
Vastaanotot katutasossa
Nastola: Timpurintie 2 Puh. 044 062 4270
Lahti:
Yrjönkatu 1
Puh. 044 051 0805
Hammaslääkärit:
Seija Alatupa
Minna Fredriksson
Elena Gustafsson

Kellohuolto ja -korjaamo

KELLO-HARA
Kyntömiehentie 18, Orimattila
(Peltolan alue)

joka päivä 0440 111 889
verstas avoinna ma, ti, ke 10-17
Reipas palvelu,
tarvittaessa nouto ja palautus.
Takuutyö.

GFW-sarjan kilpailuja on järjestetty muun muassa Keski-Euroopassa ja Japanissa. Kuva: UCI.

Kansainvälinen pyöräilykilpailu
Lahteen kesällä
Lahti Events vastaa kisajärjestelyistä
Lasse Koskinen
Kansainvälinen maantiepyöräilyn Gran Fondo World
Series -kilpailu järjestetään
Lahdessa kesällä 2021. Järjestelyistä vastaa Lahden
kaupungin tapahtumayhtiö
Lahti Events Oy. Sen yhteistyökumppaneina ovat
pyöräilyn kansainvälinen

kattojärjestö UCI, kilpailujen järjestämisoikeuden
omaava Golazo Sports N.
V. sekä Suomen Pyöräily ry.
Kilpailusarja on tarkoitettu
amatööripyöräilijöille ja eri
ikäryhmille.
Kilpailussa ajetaan kaksi
kilpailua. Toinen on matka-ajo ja toisena henkilö-

kohtainen aika-ajo. Kilpailu
näkyy maakunnassa, koska
reitti on suunniteltu kulkevan
Lahden lähiseutujen pelto- ja
järvimaisemia hipoen. Maantieajossa reitit ovat 90 ja 140
kilometriä. Aika-ajon pituus
on 30 kilometriä.
Kilpailut järjestetään 23.24. heinäkuuta 2021. Tapah-

tumakeskuksena on Lahden
Sibeliustalo ja Lahden urheilukeskus. Tapahtumaan
odotetaan noin 2000 pyöräilijää ja huoltajaa. Ilmoittautuminen tapahtuu marraskuun
aikana. Arvioitu tapahtuman
taloudellinen tuotto Lahden
seudulle on noin miljoonan
euron verran.

Kirje ylipainoiselle, rakkautta vain
Sinä ja minä, käymme yhdessä ain,
sillä olet aina läsnä ja saatavilla. En
ole koskaan yksin. Et jätä minua,
koska kuljet aina mukanani. Sinä
et petä minua, olethan uskottuni.
Et arvostele, etkä sano loukkaavia
kommentteja.
Annat minulle ihania makuelämyksiä. Sinä maistut taivaallisen hyvältä,
niin kylmänä kuin kuumanakin.
Tuoksut aivan ihanalta ja olet ainainen silmäniloni.
Sinä lohdutat minua, kun sitä tarvitsen. Annat tahtoni läpi aina. Et

koskaan rasita minua asioillasi tai
kyseenalaista tekojani. Sinä tuot valon
elämääni. Samalla poistat pimeyden
ja ankeuden. Täytät myös tyhjyyteni.
Et ole koskaan tylsä eikä kanssasi
tarvitse kilpailla. Sinussa on valtavan
paljon valintoja ja kaikki valinnat
sopivat minulle ilman selityksiä.
Tuot minulle ihanan täyteläisen
olon. Usein huokailen sohvalla, sillä saat minut hymyilemään ja jopa
nukahtamaan. Voin nauttia sinusta,
missä vaan ja milloin vaan. Olen niin
onnellinen kanssasi. Olet parasta, mitä

minulle on
elämässäni
Kysymyksiä
koskaan
tapahtunut.
sinulle
Tämä kaikki
olikin unelmaa
ylipainoinen
ja valhetta vain. Elämältä kaiken
sain...mutta annoitkin minulle sadan
Eija Mäkelä

kilon painolukeman. Unelmani vaihtui todellisuuteen, kun herätit minut
pahimpaan painajaiseeni.
Tule PainonPudottajiin
kehoittaa Eija M.

LIIKKUVA AUTOHUOLTO
- huollot - korjaukset - rengasmyynti
ja renkaanvaihdot - apuvirtaa - ym.

Rengasmyynti ja -vaihdot
asiakkaan luona!
Autohuolto Janne A Tmi
VÄÄKSY (toimialueena Päijät-Häme)

www.autohuoltojanne.ﬁ

p. 0400 467 595 24 h joka päivä!

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

- 65 vuoden kokemuksella
automaalausalan töitä
- Muoviosien korjaukset
- Myös kolarityöt
ja vahinkotarkastukset
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Valumavedet liettävät
Reunakadun tunnelin
Rakentamisvirheitä ja vaaranpaikkoja väylällä
Lasse Koskinen
Teksti ja kuvat

EDULLINEN
MUUTTOPALVELU
Muutot ja kuljetukset
alk. 60€/h (sis. alv.)
Puh. 03-734 5008
www.kaikkihommat.com

Päijät-Hämeen
Lokapalvelu Ky
puh. 0400 352 762

Kuntatekniikan rakentamisessa ei aina onnistuta, vaikka kokemusperäistä tietoa
pitäisi olla alan suunnittelijoilla ja työnjohtajilla.
Tällainen epäonnistuminen
on tapahtunut Lahden ja
Hollolan rajan tuntumassa
Lahden Likolammella. Korjaustoimiakaan ei ole saatu
toistaiseksi aikaan.
Riihelän-Pirttiharjun ulkoilureitti tulee etelän suunnasta Reunakadun alittavaan
tunneliin ja yhtyy sen jälkeen
parinsadan metrin päässä
Salpausselän liikuntareitistöön. Viime keväänä tunnelin
eteen valmistui pyörätien
risteys. Pyörätie tulee Salpakankaan suunnalta ja suuntautuu kohti Likolammen
aluetta ja keskussairaalaa.
Tunnelin eteen muodostuu
neljän kevyenliikenteen väylän risteys. Tulosuunta on
suhteellisen jyrkkä kaikista
suunnista.
Tunneliristeyksen tuntumaan on tehty vedenpoistoa
varten rumpuputken aukko.
Likolammen suunnasta rakennettiin avo-oja ohjaamaan vedet putkeen. Ihmetystä kulkijoissa herätti, että
jyrkän ojan pohja tehtiin
hiekasta, joka alkoi valua
kohti poistoputkea jo ensimmäisten sateiden aikana.
Poistoputki peittyi lopulta
hiekkaan niin ettei se enää
täytä tehtäväänsä.
Putken hukuttua hiekkaan, valumavedet alkoivat
virrata kohti tunnelia. Sen
betonipohja on peitetty irrallisella puupurulla, jotta
talvikaudella hiihtäjät voivat
käyttää tunnelia. Valumavedet ovat vieneet puruista
suuren osan ulos tunnelista
sen pohjoispuolelle. Osa
purusta on liettynyt tunneliin
ja sen suuaukolle. Liikkujien
on kahlattava lietteen halki
tossujaan varoen, kevyttä
kolmiloikkaa edeten.
Lisäksi etelästä, Riihelän
suunnasta kevyen liikenteen väylän poikki ei ole
tehty vesiuraa tai muuta
vedenpoistojärjestelmää,
joten asvalttiväylää pitkin

NORDMAN RS2

NORDMAN 7

Reunakadun alittavan liikuntaväylän tunnelin suuaukko on liettynyt molemmin puolin
hyllyväksi mudaksi.

sadevedet valuvat vapaasti
suoraan tunneliin, liettäen
etelän puoleisen suuaukon
hyllyväksi mudaksi.
Lisäksi Riihelän suunnasta
tultaessa risteys on vaarallinen talven hiihtäjille, kesän
rullasuksijoille ja juoksijoille, koska siitä suunnasta ei
ole minkäänlaista varoituskilpeä risteävästä liikenteestä. Likolammen suunnasta
lähestyville pyöräilijöille
sellainen toki on.
Suunnittelun ja rakentamisen virheet olisi ollut
mahdollista havaita jo heti
rakentamisen varhaisvaiheissa. Laskuojan pohjaan
olisi tullut asentaa riittävän
tilavat betonikourut, joiden
avulla valumavedet olisivat
ohjautuneet poistorumpuun
sitä tukkimatta, kuten ojan
pohjalle levitetty hiekka on
nyt tehnyt. Samoin lieväkin
asiantuntija näkee, että Riihelän suunnasta vedet valuvat tunneliin asvalttia pitkin,
kun kulkusuunnan katkaisevaa vedenpoistojärjestelmää
ei ole välitetty tehdä.
Tilanteesta on valitettu
Lahden kaupungin kunnallistekniikalle. Samoin on

Likolammen suunnasta ojan pohjalle levitetty hiekka on
haudannut poistoputken aukon kokonaan.

tehty käyttäjämuistutus siitä,
että Riihelän tulosuunnasta tuleville on asennettava
varoituskilpi risteävästä liikenteestä. Vasemmalta ja
oikealta tuleva pyöräliikenne
voi olla kovavauhtista ja
yhteentörmäys hiihtäjän tai
jalankulkijan kanssa muodostuu kohtalokkaaksi.
Lahden kaupungin palautetyönjohtajilta on tullut
kahdenlaista viestiä. Toisessa vähätellään tilannetta ja

toisessa se on luvattu korjata. Mitään korjaustoimia
ei kesäkauden aikana ole
kuitenkaan tehty, joten syksyn sateet ovat liettäneet
tunnelin aluetta lisää ja Riihelän suunnasta tulijat ovat
ilman varoituskilpeä. Talvella hiihtoväylällä liikkuu
myös Messilään majoittuvia
matkailijoita, jotka käyvät
kääntymässä Riihelän Jankkarinkadun äärellä takaisin
Messilään.
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VARAA OMA
MYYTIPAIKKASI

Ahtialantie 37, 15170 Lahti

www.lanttila.ﬁ

Torille pystytettiin joulukuusi
Tämän vuoden kuusi kaadettiin Petsamosta länsi-lahdesta, tarkemmin Sompionkujalta, josta on hyvät kulkuyhteydet Kauppatorille, missä kuusi juhlistaa Joulunviettoa.
Joulun avausta ei torilla nähdä? Saattaa olla, että Joulunavaus nähdään virtuaalisena facebookissa lauantaina 21. marraskuuta klo 9 alkaen.
Kuvat: Roni Jokinen

Lastenmusiikkipäivän konsertti 20.11.
Lahden musiikkiopisto juhlistaa Lapsen oikeuksien
viikkoa järjestämällä Lastenmusiikkipäivän konsertin
Kalevi Aho -salissa perjantaina 20.11.2020 klo 18.00.
Päivää vietetään lastenlaulujen toivekonsertin mer-

keissä ja tilaisuuden taltiointi
julkaistaan saman päivän
iltana opiston nettisivuilla os.
www.lahdenmusiikkiopisto.
fi.
Lapsen oikeuksien päivän konsertilla on Lahden
musiikkiopistossa jo pitkät

perinteet ja tällä kertaa riemukkaat lastenlaulut liitävät
luoksenne netin välityksellä.
Konsertin sisältö on koottu
Lahden musiikkiopiston oppilaiden lastenlaulutoiveista.
Saimme peräti 61 toivetta,
joista opiston oppilaat saivat

valita mieleisen kappaleen
esitettäväksi. Konserttiin
valikoitui 15 toivelaulua.
Oppilaiden lisäksi musiikista
vastaa opettajien bändi.
Tervetuloa mukaan toiveiden soivaan maailmaan!

Lahden Seudun Uutiset ilmestyy loppu vuonna
poikkeuksellisesti viikoilla 49 ja 51

SISUSTUS T&J Oy
HUONEISTOREMONTIT

UNELMAKEITTIÖT KESÄMÖKISTÄ KIVILINNAAN!

LIIKETILAREMONTIT

VARAA SUUNNITTELUAIKA NYT!

KOMEROT
LIUKUOVET
KODINKONEET
WC-KALUSTEET
EDULLINEN RAHOITUS

TOIMISTOREMONTIT
//
OTA YHTEYTTÄ:
Selvänäkijä
Stiina Sahari
0700-9-3009

045 1162444
ĺvbvv|v|fĺC

2,95€/min.+pvm. pl50 hki 25

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

Keittiöunelmia vuodesta 2005
Arabian kahvikuppeja

OSINA – KOOTTUNA – ASENNETTUNA
JOPA VIIKOSSA
Laatukatu 5, 15680 Lahti, p. 040 840 5843
www.hm-keittio.ﬁ • avoinna ma-pe 9–18

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!

Riihimäen lasia

Arabian astioita

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.
Valaisimia

OSTAMME KUOLINPESIÄ JA MUUTTOIRTAINTA!

Arabian seinälautasia
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Niinan niksit

Niina Ojansivu
Keittiöpäällikkö

Kaalikääryleet
Aina ihanat kaalikääryleet vaativat aikaa ja malttia. Itsellä tekeminen jäi poikkeuksellisesti syksyyn,
mutta kaupasta satuin löytämään uuden kaalin, valmiiksi jalostetun kaalikäärylekaali, joka oli
muodoltaan hieman soikeampi ja lehdet irtosivat hyvin ja oli napakka kääriä kääryleeksi. Nyt kun
meillä on aikaa enemmän, niin kannattaa varata vaikka jokin lauantai ja tekaista kaalikääryleitä.

Kaalikääryleet
1 iso keräkaali
3 l vettä
1 rkl suolaa
Täyte
600 g jauhelihaa
1 dl riisiä
1 sipuli
1 kananmuna
1 tl suolaa
rouhittua mustapippuria
2 tl meiramia
Valeluliemi
3 rkl siirappia
1 dl keitinlientä
Pinnalle
50 g voita

KYSY TALVIRENGASTARJOUSTA.

Koverra kaalin kova kanta
pois veitsellä. Keitä kaali
isossa kattilassa suolalla
maustetussa vedessä viitisentoista minuuttia. Irrota lehtiä
sitä mukaan kun ne kypsyvät.
Valuta lehdet ja ohenna lehtiruodit. Hienonna
lehtiruodit ja pienemmät
sisälehdet täytteeseen. Keitä
riisi kaalin keitinliemessä 20
minuuttia ja kaada ylimääräinen vesi pois
Levitä kaalinlehdet työ-

LOPUT KESÄRENKAAT
ULOSHEITTOHINNOIN!
Asennuspalvelu | Kausisäilytys

RENGASTUONTI
Höylääjänkatu 2, LAHTI

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

70%/30%
tuore
EU/Suomi

19,90
/kg

Hyvä
sikanautajauheliha
70%/30%
tuore
Suomi

Hevosen
kulmapaisti
myös jauhettuna
tuore, Suomi

6,50
/kg

hernesoppaan
tuore
Suomi

Viljapossun
MXKODÀOH
makurasvalla
tuoresuolattu
Suomi

Kotitalousvähennys tukee
ikääntyneiden kotona asumista
8,90
/kg

8,90
/kg

Hirven
keittoliha

6,90
/kg

makuluulla
tuore
EU

- Kylmäsavuporoa ja hevosta
- Luomuhapankaalia
- Nastolan kotijuustoa

liemellä paiston aikana.
Tarjoile puolukkahillon
kanssa.

Kannanotto

JOULUNODOTUKSEEN!
Possun
savupotka

saumakohta alaspäin. Valuta
valeluliemi päälle. Laita pinnalle voinokareita. Kypsennä
175-asteisessa uunissa 2 tuntia. Valele muutaman kerran

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

Puh. 03-884 5151

Hirvisikajauheliha

laudalle ja pane jokaiselle
pari ruokalusikallista täytettä. Kääri lehdet paketiksi.
Lado kääryleet voideltuun
uunivuokaan vieri viereen

19,90
/kg

Suolasienet
Haaparouskua
Suomi

Maalaiskananmunat
isot XL
Suomi

Vanhanajan
suomimakkara
Hakala
Suomi

18,90
/kg

3,50
/kg

10,90
/kg

MUISTATHAN
TEHDÄ
JOULUTILAUKSESI!

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

Hämeen eläkeläisjärjestöjen
neuvottelukunta vaatii kotitalousvähennyksen suurentamista! Lisäksi esitämme,
että yli 75-vuotilaille kotitalousvähennys maksetaan
korotettuna!
Suomi ikääntyy vauhdilla
ja siitä väistämättä seuraa
lisääntyvää vanhuspalvelujen tarvetta. Samaan aikaan
yhteiskunnan tavoitteena on,
että ikääntyneet asuvat mahdollisimman pitkään omissa
kodeissaan. Monella ikääntyneellä itselläänkin on tuo
sama toive. Jotta tuo tavoite
voisi toteutua, on järkevää
suunnata siihen myös tukea
Ikääntyneiden suomalaisten itsenäistä asumista
omassa kodissaan tulee tukea
kotitalousvähennystä korottamalla ja uudistamalla. Tällä
tuodaan myönteisiä vaikutuksia ikäihmisten arkeen ja
itsenäiseen selviytymiseen

mm. kotipalveluiden käytön
lisääntymisen ja palveluasumisen mahdollisen lykkääntymisen myötä.
Tämän vuoden alusta tehty
kotitalousvähennyksen leikkaus kohdistuu kipeästi myös
pienituloisiin eläkeläisiin.
Vähennystä hyödyntää noin
100 000 henkilöä, joiden
vuositulot ovat alle 25 000
euroa vuodessa ja 184 000
henkilöä, joiden vuositulot
ovat alle 35 000 euroa vuodessa.
Kotitalousvähennyksen
käyttäjistä noin 175 000 on
eläkeläisiä. Pienituloisilla eläkeläisillä ei aina ole
mahdollisuutta kotitalousvähennykseen negatiivisen
verotuksen takia. Näille eläkeläisille tulee luoda taloudellinen avustus Sitran esittämällä tavalla, joka vastaisi
perusteiltaan ja määrältään
kotitalousvähennystä, mutta

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

olisi verotuksellisesti nettomääräinen.
Myös Eläkeläisliittojen
etujärjestö EETU ry vaatii
kotitalousvähennysjärjestelmän kehittämistä, leikkausten perumista ja esittää, että
yli 75-vuotiaille suomalaisille kotitalousvähennys voitaisiin myöntää korotettuna.
Tärkeää on myös, että
ikääntyneille tiedotetaan
riittävästi mahdollisuudesta
ostaa tietyin edellytyksin kotipalveluita ja niiden tukipalveluita yksityisiltä palveluntuottajilta ilman 24 prosentin
suuruista arvonlisäveroa.
Kotitalousvähennys on ollut monelle ikääntyneelle toimiva tuki arjessa tarvittavien
palveluiden hankkimiseksi.
Kotitalousvähennyksellä
ihminen voi itse valita tarvitsemansa palvelut, jotka kuuluvat kotitalousvähennyksen
piiriin. Kotitalousvähennys
on työllistänyt erityisesti pieniä yrityksiä ja vahvistanut
kotitalouspalvelualan syntyä.
Tällä on suurta merkitystä
erityisesti hajaasutusalueilla, joilla palveluntuottajien
määrä on vähäinen.
Hämeen eläkeläisjärjestöjen
neuvottelukunta
Katriina Haapakangas
puheenjohtaja
Marja Leena Leinonen
varapuheenjohtaja
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Suomenlahden pohjassa neuvostolentokone
Koneen tarina tutkijoiden tiedossa
Meriarkeologi Matias Laitinen on kokenut sukeltaja,
joka museotoimensa vuoksi
on erikoistunut meren pohjaan uponneiden hylkyjen
havainnointiin ja tietojen
tallentamiseen. Useimmat
havainnot pinnan alaisista hylyistä tekevät ammattikalastajat, joiden verkot
tarttuvat johonkin meressä.
Yksi ilmailumuseotoiminnan
kiinnostava kohde löytyi
Suomenlahden pohjasta. Matias Laitinen kävi kertomassa
kohteesta Lahden Ilmasilta
-yhdistyksen tilaisuudessa.
Kohde on Neuvostoliiton
punatähtitunnuksin lentänyt
amerikkalaisvalmisteinen
Boston A-20 pommikone,
jonka tarina on selvinnyt
tutkimusten yhteydessä. Koneen hylyn löysi tutkijasukeltaja Rami Kokko. Koneen
ja sen miehistön vaiheet on
tarkoin selvitetty Neuvostoliiton arkistoista.
- Hylky on noin 100 metrin syvyydessä Suomenlahden pohjassa. Koneen
neuvostoliittolainen tunnus
ja amerikkalainen valmistusnumero näkyvät hyvin
koneen peräsimessä, Matias
Laitinen kertoi.
Tutkijoiden sukeltaminen konehylyn luo ei ole
helppoa tuossa syvyydessä.
Sukeltaminen kaikkine vaiheineen kestää kolmisen
tuntia ja pohjassa voi olla
vain 15 minuuttia. Hylky
on voitu kuitenkin kuvata ja
tunnusten perusteella tapahtumahistoria on avautunut
museotutkijoille.
Boston A20 -pommikoneita valmistettiin kaikkiaan
7478 USA:ssa. Neuvostoliitto sai niistä toisen maailmansodan länsiapuna 2771 kappaletta vuosina 1942-1945.
Ne tulivat myös suomalaisille
tutuiksi jatkosodan taivaalla.
Suomenlahdella punatähtisin
neuvostotunnuksin lentäneet

koneet metsästivät jatkosodan aikana lähinnä Itämerellä operoineita saksalaisia
sota- ja rahtialuksia. Baltian
maat olivat jatkosodan aikana Saksan miehittäminä ja
niiden satamista liikennöi
saksalaisaluksia.
- Neuvostoliiton Boston-koneet lensivät Suomenlahdella parina. Toisessa
koneessa oli torpedo ripustimissa alusten upottamista
varten ja toinen Boston suojasi torpedokonetta ja toimi
pommikoneena, Laitinen
selvitti.
Kohtalokkaalle lennolle
lähtenyt Boston A-20 nousi
ilmaan 18. syyskuuta 1944.
Pommikoneen miehistöön
kuului kolme jäsentä. Koneen lentävänä päällikkönä
toimi Alexander Bogachov.
Koneen miehistö sai tähtäimiinsä saksalaisen kuljetusaluksen MS Moltkefeltsin.
Alus oli palaamassa Tallinnaan Riikasta.
- Aluksen pommitus epäonnistui ja saksalaisaluksen
ilmatorjunta osui lentokoneeseen. Kone yritti palata
tukikohtaansa Neuvostoliiton
puolelle, mutta se ei enää
onnistunut, vaan vaihtoehdoksi jäi vain pakkolasku
Suomenlahteen, Laitinen
kuvaili tilannetta.
Pakkolaskussa lentäjä löi
päänsä, mutta kaikki kolme
miehistöön kuuluvaa onnistuivat pelastautumaan koneen varusteisiin kuuluvalle
kumilautalle. Neuvostoliiton
hallussa olevista koneista
puuttui osa turvavarusteista,
joten lautalta ei saatu minkäänlaista yhteyttä koneen
tukikohtaan. Samoin täydellinen pelastautumisen muonapakkaus puuttui koneesta.
Miehistö ajelehti kumilautalla merellä viikon verran.
Ennen pitkää he päätyivät
Ahvenanmaan saaristoon.

Neuvostolentokoneen miehistö ja mekaanikot poliittisen komissaarinsa kera USA:sta saadun Boston A-20 koneen
edessä. Kuva: vvsairwar.com

Sillä välin Suomen ja Neuvostoliiton välille oli solmittu aselepo jatkosodassa. Suomalaiset pelastivat
neuvostokoneen miehistön
kumilautalta suomalaiselle
rannikkotykkilinnake 76:lle
ja edelleen merivartioasemalle.
- Merivartioasemalta pelastettu miehistö kuljetettiin Suomen merivartioston
moottoripurrella Turkuun.
Päänsä loukannut lentäjä
päätyi sairaalaan. Kaksi miehistön jäsentä palasi Neuvostoliittoon saman tien ja
sairaalaan jäänyt toipumisen
jälkeen. Miehistö välitti kiitokset suomalaisille.
Suomenlahteen päätyneen Boston A-20 koneen
miehistö palasi ilmasodan

taivaalle marraskuussa 1944.
Sota Saksaa vastaan jatkui.
Osa koneen Suomenlahdella
pelastetuista neuvostolentäjistä kuoli myöhemmin
sotalennoilla.
Boston A-20 -kone makaa melko hyvin säilyneenä hylkynä Suomenlahden
pohjassa. Suomalaiset ovat
esitelleet koneen tarinan
myös ulkomaisille meriarkeologeille. Lentokoneen
nostamista Suomenlahdesta
ei ole suunnitteilla, koska se
on kallista puuhaa 100 metrin
syvyydestä ja koneen hylyn
tuhoutuminen alkaisi hapen
vaikutuksesta heti noston
jälkeen. Suojaaminen vaatisi
runsaasti varoja.
Lahden Ilmasilta -yhdistyksen tilaisuus oli 3.9.2020.

Meriarkeologi ja tutkimussukeltaja Matias Laitinen kertoi
Suomenlahden lentokonelöydöstä Lahden Ilmasilta -yhdistyksen tilaisuudessa.

PALVELUHAKEMISTO
Ilmalämpöpumppujen huoltoa

169

Automyyntiä

Kaihtimia

AUTOMYYNTI IMONE
n. 40 kpl hyväkuntoisia edullisia henkilöautoja
Kehräämön takapihan sisätiloissa.
www.nettiauto.com/yritys/autoimone/vaihtoautot
044 239 2551 - Pakaantie 1 - Kehräämö (takapiha)

puh. 03 782 7783

Polttoöljyä
Öljysäiliöiden huoltoa

Metsänhoitoa&
kotipalvelua
Metsänhoito & kotipalvelu

NIITTYLÄ
* siivoukset, kodinhoito
* puutarhatyöt
* mökkitalkkarintyöt
* metsänhoitopalvelut
Arja-Liisa p. 040 588 8003
Antti p. 0400 754 657
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NYT ON MUSTAA – BLACK HAIR WEEK 23.–28.11.
SÄÄSTÄ 50%

SÄÄSTÄ 70%

SÄÄSTÄ 50%

Redken Diamond
Oil Glow Dry 100 ml

Bio+ Special
shampoo 200 ml

- kiiltoa
ja lämpösuojaa

- hilseshampoo
päivittäiseen käyttöön

18,-

5,-

kpl

Goldwell
StyleSign
Roughman 100 ml

Fudge Blow Out paketti
Sis . Tri-Blo föönaussuihke 150 ml, Light
Hed-Ed Hair Oil
hiusöljy 50 ml

- voidevaha
mattamuotoiluun

kpl

sh. 36,00/kpl

SÄÄSTÄ 62%

90
kpl

90
pkt

9

sh. 16,90/kpl

17

sh. 19,90/kpl

sh. 48,00/pkt (89,50/l)

Laadukkaat lahjat ja lahjakortit Hiustalosta 10 €

Jokaiselle
asiakkaalle lahjaksi

Ylelliset Kérastase paketit

90
pkt

69

Nutritive – kosteuttava
sis. shampoo 250 ml, hoitoaine
200 ml, jätettävä hoito 150 ml

90
pkt

72

45

Blond Absolu – vaaleille hiuksille, Genesis – vahvistava,
Extentioniste – korjaava
sis. shampoo 250 ml, hoitoaine 200 ml/250 ml, jätettävä hoito 150 ml

Miehille

sh. 82,50/pkt (57,38/l)

2990

Redken
Brews
paketti

Seb Man
paketti
sis. 3 in 1
Wash 250 ml
(hiukset, parta,
vartalo), hius- ja
partaöljy 30 ml

1990

2990

3390

sh. 34,80/pkt (56,86/l)

sh. 42,80/pkt (106,78/l)

sh. 48,60/pkt (84,75/l)

pkt

4490
Moroccanoil paketti

Great Hair Day – kaikille hiustyypeille
Great Hair day Light – vaaleille ja hennoille hiuksille

Sp paketti
Luxeoil – jälleenrakentava
sis. Keratin protect shampoo 200 ml, hoitoaine 200 ml,
hiusöljy 30 ml

sh. 84,20/pkt (87,71/l)

14

99,-

kpl

BC paketit

Short Stuff sis. Small Talk jätettävä hoito, pohjatuki- ja
viimeistelytuote 200 ml, Joyride viimeistelyvoide 58 ml
Blonde Therapy sis. Dumple Blonde shampoo 400 ml, hoitoaine 200 ml
Pick Me Up sis. Recovery shampoo 250 ml, hoitoaine 200 ml

sis. shampoo 250 ml, hoitosuihke 200 ml, laukku

sh. 46,00-56,00/pkt (33,17-77,13/l)

sh. 26,80/pkt (33,11/l)

Moisture Kick – kosteuttava
Color Freeze – väriä suojaava

LAHJAKORTTI

66,-

sh. 77,60/pkt (90,47/l)

Kampaamo
HEMMOTTELULAHJAKORTTI

sis. hiusten leikkauksen ja hoitokäsittelyn hiuspohjan hieronnalla

Ammattilaisten suosikit

90
pkt

Ei koske valmiiksi
räätälöityjä palvelulahjakortteja

Lahjakortti
- paras lahja

Sebastian paketti
sis. shampoo 250m, hoitoaine 250 ml, hiusöljy 30 ml

Tigi paketit

KUPLA PAKETTI Valitse pakettiin neljä 500 ml Kupla
l tuotetta

4 TUOTTEEN PAKETTI

Mietoshampoo, Kevytbalsami, Proteiinishampoo, Elvytysbalsami, Hopeashampoo, Hair & Body,
Tervashampoo UUTUUDET Omenashampoo ja Mentholshampoo sh. 67,60/pkt (14,95/l)

Dark Oil – sileyttä ja ryhtiä

sh. 74,00/pkt

19

500 ml

pkt

sis. hiusöljy 100 ml, keraaminen laattaharja

90
pkt

ILMAISEKSI

3890

pkt

pkt

ETU LAHJAKORTIN OSTAJALLE
Vähintään 100€
lahjakortin ostajalle

sis. Daily
shampoo
300 ml, Work
Hard hiusvaha
100 ml

pkt

4390

VAIN HIUSTALOSTA Koko pperheelle kotimainen Kupla

pkt

sis. virkistävä
shampoo
250 ml, vahva
matta muotoiluvoide 100 ml
pkt

palveluun

All Soft – kosteuttava, Color Extend – väriä suojaava, Extreme – korjaava
sis. shampoo 300 ml, hoitoaine 250 ml, naamio 250 ml

sh. 103,50-122, 00/pkt (112,15-121,15/l)

Cutrin
Routa
paketti

ETUSETELI!

Laadukkaat Redken paketit

90
pkt

179,-

pkt

66,-

GHD

GHD

3 tuotteen paketti

Kreppirauta

Sis. rauta, harja, laukku

sh. 186,50/kpl

sh. 229,00/pkt

Parturi
LEIKKAUSLAHJAKORTTI

sis. 2 x hiusten leikkaus + fiksaus (osaleikkaus)
Tuotteita rajoitetusti. Tarjoukset ja valikoima voivat vaihdella liikkeittäin.

HI

20v.

FIKSAAMO

KARISTO (Citymarket)
p. 03 5899 313 ark. 9-20 la 8-18 su 12-18
38 HIUSTALOA
PALVELEE YMPÄRI
SUOMEN

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

U

J

OUTLET

U S TA L O

HL

SI

PARTURI-KAMPAAMO

AV U O

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

• 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

