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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!

Hollolan kukka &
Hautauspalvelu

Joulunajan aukioloajat
24.12.    8-13
25.12.    suljettu
26.12.    9-17
27.12.    9-17

Olemme avoinna ma- pe 9-18, la-su 9-17

Hollolan Kukka 
ja Hautauspalvelu
Keskuskatu 8, 
15870 Hollola
03/7802701
www.hollolankukka.fi

Joulukukat meiltä!
Voit myös muistaa 

yksinäistä vanhusta kauttamme.
Toimitamme joulukukan 

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

AAkkvvaarriioo--
hhaarrrraassttaajjaallllee!!

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!

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

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

- 5 0 % - 6 0 %- 4 0 %

WWW.DINOX.FI
hollola

friday
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diblack10

- 1 0 %

TUOTTEET

9.-27.11.

normaalihintaiset

lisäksi

kaikki 

KOODILLA:

- 7 0 %

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

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

www.hollolanrengasjaautokorjaamo.fi

- Renkaat ja vanteet
- Rengastyöt

- Renkaiden kausisäilytys
- Auton huollot ja korjaukset

- Ilmastointihuollot
Huomio

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 10-15.00Tiedustele joulumyyjäisten paikkavarauksia! 

Avoinna: ma-pe 10-19, la-su 10-15

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

RRaakkkkaauuddeessttaa

eellääiimmiiiinn!!
RRaakkkkaauuddeessttaa

eellääiimmiiiinn!!
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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

Lahjakortti jouluksi!

Perinteiset joulutervehdykset  
julkaistaan vkolla 51 lehdessämme

Varaa joulutervehdyspaikkasi viimeistään 11.12.2021!

Tiedustelut 
Niina Leskinen p. 041 5499 878 

Jorma Jokela p. 040 037 1996

- Fystek helpottaa 
  arjessa selviytymistä
- Apuvälinepalvelu
- Fysioterapiapalvelut
- Kotipalvelut
- Senioriskootterit

APUVÄLINEPALVELU
www.fystek.fi

Yhteystiedot:
Apuvälineet
Fysioterapia

Jan 040 842 6015
Liisa 044 239 5554
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Postiosoite: Riihelänkatu 15, 15810 LAHTI

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

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

Painopaikka: Lehtisepät Oy
Painos: 25 000 kpl

Ilmoitusmarkkinointi:  
Niina Leskinen, 
myyntipäällikkö, toimittaja
Puh. 041 5499 878
niina.a.leskinen@gmail.com 

Vesa Kurjonen, ilmoitusmyyjä
Puh. 040 9328 113
printtimainos@gmail.com

Jorma Jokela, ilmoitusmyyjä
Puh. 040 0371 996
jojo.jokela@gmail.com

Jakelualue: 
Länsi-Lahden ja Hollolan kotitaloudet

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

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

Lehti ilmestyy 
kahden viikon välein.

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

Ilmoitusten sisäänjättö keskiviikkona 
klo 12 mennessä.

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

Lahden Seudun Uutiset

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

�����������������������
��������������
�������������

�������������������������������
������������
���������� ���������� ��������������

�������������

��������������

�������������
�������������� �����������


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

Päijät-Hämeen 
Lokapalvelu Ky
puh. 0400 352 762
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KYSY TARJOUS 
UUSISTA RENKAISTA

RENGASTUONTI
Puh. 03-884 5151
Höylääjänkatu 2, LAHTI

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

Runsaasti merkkejä/kokoja.

Renkaiden kausisäilytys.
Renkaiden asennus ajanvarauksella 

/odottaessa.

AUTOMAALAAMOJA

sivu 1

 
Päijät-Hämeen Keltaiset Sivut

koko 100 %

Automaalaamo Paakkinen Oy, asiakasnumero 352818, ilmoitustunnus M000284

AUTOMAALAAMOJA, Graafinen ilmoitus 123x49 pmm

Päijät-Hämeen Keltaiset Sivut®

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

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

Keltaiset Sivut®

yhdistää ostajan ja myyjän – myös tabletissa.

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

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

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

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

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

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

Hammaslääkärit:
Seija Alatupa
Minna Fredriksson
Elena Gustafsson

Suuhygienisti:
Taru Tuomala

30.01.2012– 6 – 

Kuutamokeikkalaiset 
vapaamatkustajina

Erityisluokanopettaja
Juhani Melanen
jussi.melanen@phnet. 

Lahtelaisnäkökulma

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sunnuntaina 22.1 kilpail-
tiin yhteislähtökilpailut, jos-

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

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

Hollolan Urheilijoiden nuoret 
menestyivät SM -kisassa

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

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

-Koti on arvo ja meidän 
on myös otettava vastuuta 

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

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

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

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

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

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

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

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

Hollolan kokoomus 90 vuotta

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

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

Hiustenleikkaus
13 - 17 €

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

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

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

VINKKI 1: Tarkista oikeus-
turvavakuutus ennen tontti-
kauppoja

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

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

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

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

VINKKI 2: Rakennuksen 
vakuutus kerralla kuntoon 
täysarvovakuutuksella

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

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

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

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

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

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

VINKKI 3: Muista suojata 

rakennustarvikkeet ja työ-
välineet!

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

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

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

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

VINKKI 4: Turvaa työnte-
kijät ja etenkin itsesi!

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

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

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

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

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

VINKKI 5: Ennen kuin 
allekirjoitat sopimuksia, 
selvitä vastuut! 

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

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

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

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

Vältä nämä virheet omakotitalon 
rakentamisessa 
- voivat osoittautua kalliiksi myöhemmin

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

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

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

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

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

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

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

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

Koronaviruspandemian vaikutukset 
Lahden seurakuntien talouteen toistaiseksi vähäiset

Lah den en si lu men la tu on avat tu
Lahden perinteinen 1,5 kilometrin mittainen ensilumenladun reitti kulkee Suurmäeltä kohti vesisäiliöitä. Latu avattiin 
tänä vuonna tiistaina 24. marraskuuta. Ensilumenladun lähimmät pysäköintipaikat ovat Suurmäenkadun päässä 
hyppyrimäen juurella sekä Lahden vanhalla raviradalla.

Ympäri Lahtea ja Salpausse-
län harjumaastoon sijoittuvaa 
latuverkostoa on kaikkiaan 
noin 180 kilometriä, josta 
valaistuja reittejä noin 70 
kilometriä. Upea latu- ja 
retkeilyverkosto on helposti 
saavutettavissa oleva luon-
toliikunnan harrastuspaikka 
niin kesällä kuin talvellakin. 
Kuntoilijat, harrastajat ja per-
heet voivat valita mieleisensä 
hiihtolenkin oman kunto- ja 
taitotasonsa mukaisesti.

Talvisin ladut ovat vain 
hiihtäjien käytössä, kävely 
ja koirien ulkoiluttaminen 
laduilla on kielletty. Talvisin 
myös järvet tarjoavat olosuh-
teiden salliessa mahdollisuu-
den kävelyyn, luisteluun ja 
hiihtoon.

Hiihtäjien puku-  
ja pesutilat
Lahden urheilukeskuksen 
pukuhuoneet ja suihkutilat 

hyödyntää urheilukeskuksen 
läheisyydessä olevan Lahden 
uimahallin palveluita.

Urheilukeskuksen suk-
sivoitelutila on käytössä 
ma-pe klo 8–20 ja la-su klo 

9–15. Voitelutilat sijaitsevat 
Lahden Stadionin mäkikat-
somorakennuksessa.

Lähde: lahti.fi

ovat hiihtäjien käytettävissä. 
Pukutilat ovat avoinna ma-pe 
klo 8–20 ja la-su klo 9–15. 
Tilat sijaitsevat Lahden Sta-
dionin pääkatsomorakennuk-
sessa. Hiihtäjät voivat myös 

Maastoliikuntapolku Ra-
viksen Rento on noin 3,5 
kilometrin mittainen ren-
gasreitti, merkityistä maas-
topoluista lyhyin ja maaston 
vaativuudeltaan helpoin. 
Raviksen polku soveltuu 
kevyeen kävelylenkkeilyyn 
sekä aloitteleville polku-
juoksijoille ja maastopyöräi-
lijöille. Nimensä mukaisesti 
polun lähtöpiste on Vanhalla 
Raviradalla.

Maastoliikuntapolut mer-
kitään maastoon monikäyttöä 
osoittavilla merkeillä ja ku-
kin reitti oman tunnusvärinsä 
mukaisilla nuolimerkeillä. 
Reittimerkit ovat heijastavat, 
jotta ulkoilu onnistuu myös 
pimeän aikaan otsalampun 
tai pyörävalojen kanssa. 
Ensimmäisen valmiin polun, 
eli Raviksen Rennon reitti-
merkinnät saadaan maastoon 
lokakuun loppuun mennessä.

En sim mäi nen maas to lii kun ta pol ku 
val mis tu mas sa Sal paus se läl le

Merkittyjä polkuja tulee 
Salpausselän maastoon noin 
viisi. Rengasreittejä tulee 
kolme-neljä ja jana-/siirty-
märeittejä kaksi. Polkuja 
voi varovaisuutta noudattaen 
jo nyt käyttää jalkaisin ja 
maastopyöräilyyn, kunhan 
huomioi, että reittimerkinnät 
ovat keskeneräisiä ja poluilla 
saattaa edelleen olla tuulen-
kaatoja tai muita yllättäviä 
esteitä.

Reittitiedot tulossa 
nettiin ja puhelimeen
Maastoliikuntapolkuja on 
syksyn aikana siistitty ja 
kunnostettu osin Tiirismaan 
Ladun talkootyönä. Poluilta 
on raivattu oksia ja risteys-
näkyvyyden takia joitain ve-
sakoita. Muutamissa kohdissa 
on viety kevyt sorakerros 

suojaamaan puiden juuria. 
Alueella olevia vanhoja tais-
telupoteroita suojataan ohjaa-
malla kulkua maapuilla, jotta 
käytön lisääntyminen poluilla 
ei kuluttaisi muinaismuistoksi 
luokiteltavia poteroita.

Polkureitistön tiedot päi-
vitetään Lahden kaupungin 
sivuille. Sivustolle tulee 
reiteistä mm. reittiselostukset 
ja polkuetiketti. Myöhemmin 
sivustolle lisätään ladattavat 
gpx-jäljet. Reittien lähtöpis-
teille laitetaan QR-koodi-
merkit, joiden kautta tiedot 
saa nettisivulta myös suoraan 
omaan älypuhelimeen. Kaik-
kien maastopolkureittien 
valmistuttua käyttökuntoon 
polut merkitään myös Lah-
den sähköiseen karttapalve-
luun ja lähtöpisteille opas-
tauluihin.

Salpausselkä Trails -maas-
toliikuntapolut toteutetaan 

yhteistyössä kaupungin ja 
Tiirismaan Latu ry:n kanssa. 
Kyseessä on pilottihanke 
ja näillä nyt merkittävillä 
poluilla kerätään kokemusta 
myös talviulkoilun ja hiihdon 
yhteensovittamisesta lähiul-
koilualueella.

Lähde: lahti.fi

Salpausselkä Trails -hankkeen tulokset näkyvät jo Salpausselän metsissä. Luonnonläheiseen ulkoiluun  
tarkoitetuista maastoliikuntapoluista ensimmäisenä valmistuu rengasreitti Raviksen Rento.
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Kuutamokeikkalaiset 
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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
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SISUSTUS T&J Oy

HUONEISTOREMONTIT
LIIKETILAREMONTIT
TOIMISTOREMONTIT

//

OTA YHTEYTTÄ:

045 1162444

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

Selvänäkijä
Stiina Sahari
0700-9-3009

2,95€/min.+pvm. pl50 hki 25

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

OSINA – KOOTTUNA – ASENNETTUNA
JOPA VIIKOSSA

Keittiöunelmia vuodesta 2005

KOMEROT
LIUKUOVET

KODINKONEET
WC-KALUSTEET

EDULLINEN RAHOITUS

UNELMAKEITTIÖT KESÄMÖKISTÄ KIVILINNAAN!

VARAA SUUNNITTELUAIKA NYT!

Lahden Seudun Uutiset ilmestyy loppu vuonna 
poikkeuksellisesti viikoilla 49 ja 51

Lahden musiikkiopisto juh-
listaa Lapsen oikeuksien 
viikkoa järjestämällä Las-
tenmusiikkipäivän konsertin 
Kalevi Aho -salissa perjan-
taina 20.11.2020 klo 18.00.

Päivää vietetään lasten-
laulujen toivekonsertin mer-

keissä ja tilaisuuden taltiointi 
julkaistaan saman päivän 
iltana opiston nettisivuilla os. 
www.lahdenmusiikkiopisto.
fi .

Lapsen oikeuksien päi-
vän konsertilla on Lahden 
musiikkiopistossa jo pitkät 

perinteet ja tällä kertaa rie-
mukkaat lastenlaulut liitävät 
luoksenne netin välityksellä.

Konsertin sisältö on koottu 
Lahden musiikkiopiston op-
pilaiden 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 toivei-
den soivaan maailmaan!

VARAA OMA 
MYYTIPAIKKASI

Ahtialantie 37, 15170 Lahti

www.lanttila.fi

Lastenmusiikkipäivän konsertti 20.11.

Tämän vuoden kuusi kaadettiin Petsamosta länsi-lahdesta, tarkemmin Sompionkujalta, josta on hyvät kulkuyhteydet Kaup-
patorille, missä kuusi juhlistaa Joulunviettoa.

Joulun avausta ei torilla nähdä? Saattaa olla, että Joulunavaus nähdään virtuaalisena facebookissa lauantaina 21. marras-
kuuta klo 9 alkaen.

Kuvat: Roni Jokinen

Torille pystytettiin joulukuusi 

Suomen Nuorisoseurat on 
myöntänyt kulttuurisen nuo-
risotyön tunnustuspalkinnon 
Hollolan Nuorisoseuran Hol-
lo ja Martta -festivaalille.

Hollolan Nuorisoseura on 
yhdistys, joka perustettiin 
vuonna 1901. Toimintaa löy-
tyy niin nuorisotyöstä, kan-

Hollo ja Martta -festivaali palkittiin 
santanssista ja -musiikista. 
Myös kansainvälinen yhteis-
työ sekä näytelmätoiminta 
ovat tärkeitä toimintoja.

Hollo ja Martta on kan-
sainvälinen kansantanssi- ja 
musiikkifestivaali ja se jär-
jestettiin ensimmäisen kerran 
vuonna 2003. Hollo & Martta 

-festivaali on hyväksytty jäse-
neksi kansainvälisten CIOFF® 
-festivaalien joukkoon.

Tänä vuonna festivaali 
järjestettiin virtuaalisesti. 
Lähetyksille tuli 60 000 kat-
selukertaa ympäri maailmaa.

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

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

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

Romanttinen puutarha ym.  

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

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

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

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

Lomonosovin eläimiä.  Ja paljon muuta! 

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

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

Puuaskartelutarvikkeita:  Palloja, helmiä, pyöriä, tappeja ym. 

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

VANHAN TAVARAN KAUPPA 

OSTAMME KUOLINPESIÄ JA MUUTTOIRTAINTA! Valaisimia 

Arabian kahvikuppeja 

Lomonosovin eläimiä 

Arabian seinälautasia

Arabian astioita 

Riihimäen lasia

Lappilainen näkijä, parantaja

jo kolmannessa polvessa

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

0700-512411
Katariina

2,59€

 ★ Aito ★ Varma ★ Näkijä ★

2,34/min + pvm

Jenny
0700-51014

Myös luotettavat rakkaustulkinnat
2,59/min+pvm

Selvänäkijä
Stiina Sahari
0700-9-3009

2,95€/min.+pvm. pl50 hki 25

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

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

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

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

Perinteitä ja pitkän linjan 
kehitystyötä

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

-Olen ollut Salpausselkä 

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

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

Hollolan sunnuntairasteilla tutustutaan 
Salpausselkä Geopark -alueen geologiaan

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

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

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

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

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

Nostalgiaa huokuvia 
teemoja musiikin 
genrevinkkauksessa 

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

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

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

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

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

Näyttelyn julisteet/tekstit: 
Sauli Hirvonen

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

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

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

turahasto.

Kuvausrastin kautta 
sertifioidun 
savusaunan löylyihin

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

Hollolan Havukalliolla etsitään rasteja upeiden näköalojen kera. Kuva Päivi Tommola.
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ARABIAN ASTIOITA: 
Valencia, Sointu, Krokus, Faenza, Kirsikka, Gardenia, Kastanja, Ali, Myrna, Signapore, 

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

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

Romanttinen puutarha ym.  

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

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

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

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

Lomonosovin eläimiä.  Ja paljon muuta! 

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

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

Puuaskartelutarvikkeita:  Palloja, helmiä, pyöriä, tappeja ym. 

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

VANHAN TAVARAN KAUPPA 

OSTAMME KUOLINPESIÄ JA MUUTTOIRTAINTA! Valaisimia 

Arabian kahvikuppeja 

Lomonosovin eläimiä 

Arabian seinälautasia

Arabian astioita 

Riihimäen lasia

Lappilainen näkijä, parantaja

jo kolmannessa polvessa

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

0700-512411
Katariina

2,59€

 ★ Aito ★ Varma ★ Näkijä ★

2,34/min + pvm

Jenny
0700-51014

Myös luotettavat rakkaustulkinnat
2,59/min+pvm

Selvänäkijä
Stiina Sahari
0700-9-3009

2,95€/min.+pvm. pl50 hki 25

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

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

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

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

Perinteitä ja pitkän linjan 
kehitystyötä

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

-Olen ollut Salpausselkä 

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

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

Hollolan sunnuntairasteilla tutustutaan 
Salpausselkä Geopark -alueen geologiaan

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

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

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

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

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

Nostalgiaa huokuvia 
teemoja musiikin 
genrevinkkauksessa 

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

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

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

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

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

Näyttelyn julisteet/tekstit: 
Sauli Hirvonen

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

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

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

turahasto.

Kuvausrastin kautta 
sertifioidun 
savusaunan löylyihin

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

Hollolan Havukalliolla etsitään rasteja upeiden näköalojen kera. Kuva Päivi Tommola.
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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 
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vuotta sitten alueelta vetäyty-
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muotoonsa.
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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 
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-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

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

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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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

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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TÄSSÄ SUPEREDUT: aerodiggarit.fi  HUOM! VAIN TÄLLÄ ILMOITUKSELLA 20.12.20 ASTI!

RYHMÄLIIKUNTA-OHJELMA 14h/vko - jokaiseen makuun! 
http://tmijarik.simplesite.com/440099544

LIIKUNTASETELIT & TYKYRAHAA VIELÄ KÄYTTÄMÄTTÄ!?                                                  
Onko sinulla liikuntaseteleitä ym. liikunta-/ tykyrahaa käyttämättä, jotka vanhenevat 
vuoden lopussa!? Hanki meiltä loistava joululahja itselle!                                                    
Meillä käy Smartum, EazyBreak, Virike/Edenred, Tyky, E-passi ym.

VARAA AIKA HOITOIHIN!                                                                                                      
Työfysioterapeutti - Kuntohoitaja - Personal Trainer -  Jari Kotkansalo 041-5077919         
Kuntokeskus Loisto, Keskuskatu 4, Hollola. p. 040-1402849

Kuntosali
Ryhmäliikunta
Fysioterapia

Hieronta
Personal Training

Footbalance
Painonhallinta

Solarium

KOVIMMAT JOULULAHJAT MEILTÄ!

Kuntokeskus Loisto
040-1402849
aerodiggarit.fi

-25%KUNTOSALI - FITNESS-kortit (sis.k-sali, ryhmäliikunta, hierontatuoli)  

PERSONAL TRAINING / INTENSIIVI-PAINONPUDOTUS                   
http://tmijarik.simplesite.com/417107298

HIERONTA - FYSIOTERAPIA (4+1 hoito) - FOOTBALANCE             

-30%
-20%

Vietimme 27.11. taas suur-
ta myyntijuhlaa. Hinnat-
han piti olla alennuksella 
oikein viimosen päälle! 
Moiseen villitykseen en itse 
ollut hirveän  innokkaasti 
osallistumassa, mutta kun 
pyydettiin niin mikä ettei. 
Menin sitten kauppaan heti 
kun tarjoukset alkoivat 
ja ovet avattiin. Olihan 
minua pyydetty ostamaan 
keittiöön talouskone, josta 
oli oikein kuvat ja tekniset 
tiedot valmiiksi puhelimes-
sani. Marssin ensimmäisten 
joukossa myymälään ja 
opastajia oli sitten parikin 
kappaletta kun esittelin 
puhelimesta ko. tuotetta, 
mutta kumpikaan ei ollut 
myyjiä, vaan vain opastajia, 
jotka neuvoivat missä voin 
suorittaa tärkeän ostokseni. 
Kummaltakin tuli sama 
opastus "tuosta eteenpäin, 
niin kyllä se sieltä löytyy".

Vihdoin sitten vapautui 
myyjä ja näytin hänelle ku-
van, joka oli otettu kyseisen 
ketjun ilmoituksesta. No 
per... eihän myyjä tiennyt 
mitään siitä, että heillä oli 
sellainen tarjous menossa. 

Hän lähti kysymään van-
hemmalta myyjältä, mistä 
tämä minun etsimäni tuote 
mahtaa löytyä? Vanhempi 
myyjä sanoi, "ei niitä ko-
neita ole meille tullut ol-
lenkaan". Toinen ärräpää... 
tehän mainostitte tuotetta 
ilman mitään varausta tai 
rajoitusta! No ei se mitään, 
tilataan tällä hinnalla yksi 
kpl, niin noudan sen sitten 
jälkeenpäin myymälästä. 
Mutta minulle sanottiin, 
ettei tuotetta ole keskusva-
rastollakaan!? Kymmenen 
minuuttia oli kulunut tar-
jouksen alkamisesta, ja kes-
kusvarasto oli tyhjentynyt!?

Seuraavaksi myyjä nro 3 
sanoi, "mene kotiin ja katso 
netistä". Siinä vaiheessa 
olin jo sen verran täynnä 
hyvää palvelua, että ajoin 
kotiin takaisin ja tarkistin 
mistä saan tuotteen. Jes! 
Kouvolassa oli tarjolla yksi 
kappale! Mutta jos lähtisin 
sinne ajelemaan olisi tuokin 
kappale myyty ennen kuin 
olisin perillä...

Maanantaina soitin asia-
kaspalveluun ja ensimmäi-
senä tuli lause, "puhelu 

maksaa 8,4 cnt /minuutti". 
Aikaa kului n. 4 minuut-
tia, kun Anniina vastasi. 
Sukunimeä ei kuulemma 
tarvitse ilmoittaa, joten se 
sama taso palvelussa säilyi, 
jonka olin jo saanut Lahden 
myymälässä. En myöskään 
saanut Lahden myymälän 
puhelinnumeroa, enkä oi-
keastaan saanut mihinkään 
kysymykseeni vastausta. 
Ainostaan vastauksen, että 
tehkää sähköpostiin vali-

tus asiasta. Minähän olin 
jo valittanut ja kysellyt 
viideltä henkilöltä, mistä 
näitä tuotteita saa, tai kuka 
voi oikeasti neuvoa minua? 
Ainoa selkeä neuvo oli, 
MENE KOTIIN ja katso 
netistä...

Sinne jäi minun Black 
Friday ostokseni.

Kivijalkamyymälät ar-
voonsa!!!

Raimo Jokinen

Black Friday, kokemuksia Gigantissa



Viikko 49 / 2020– 4 – Viikko 49 / 2020 – 5 –Lahden Seudun Uutiset Lahden Seudun Uutiset

Einari Vidgren syntyi Vie-
remällä vuonna 1943. Hän 
aloitti metsätyöt nuorena 
poikana Jooseppi-isän-
sä mukana. Iida-äiti hoiti 
karjataloutta ja perhettä. 
Ensimmäiset kömpelöt ja 
painavat moottorisahat tu-
livat mukaan metsätöihin. 
Jooseppi ei niihin luotta-
nut, vaan uskoi perinteisiin 
käsityökaluihin. Poika oli 
tietenkin nuorena miehenä 
toista mieltä.

Vidgrenin perheeseen 
ostettiin kuitenkin Val-
met-traktori. Einari kehitti 
sen jatkeeksi kuorma-auton 
rungosta vetävin pyörin toi-
mivan kuormalavan. Silloin 
elettiin vuotta 1961. Sen 
jälkeen Einari osti toisenkin 
metsätraktorin ja palkkasi 
kuljettajan. Einarista kas-
voi 1960-luvun puolenvälin 
jälkeen Suomen suurin met-
säurakoitsija koneineen ja 
miehineen. 

Pankin ”rukoushuoneelta” 
piti hakea lainaa. Takauksia 
ja lainoja piti pyytää myös 
Vieremän isojen talojen isän-
niltä. Yksi nimensä Einarin 
vekselin takuuksi pistänyt 
isäntä esitteli kamarinsa sei-
nällä olevaa kahta pyhää 
taulua. Toinen oli hänen 
emäntänsä ristipistotyö Jee-
sus Golgatalla ja toinen kuva 
esitti Veikko Vennamoa. 

Einari osti kihlat Liisan 
kanssa. Vihkiminen tapah-
tui Sonkajärven kirkossa. 
Ensimmäinen koti löytyi 
Einarin kotitalon ullakko-
huoneesta. Se ei aivan ollut 
sitä, mitä Liisa-vaimo odotti. 
Miniä osallistui maatalon 
töihin ja kävi Einarin Ii-
da-äidin kanssa lypsämässä 
lehmät. Kesällä 1968 syntyi 

Suur-Hollola -ajoissa voiton juossut E. V. Elysee, Jarmo ja Einari Vidgren (oik.) ja ohjastaja- valmentaja Åke Svanstedt Lahden Jokimaalla vuonna 2001.
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Pokasahametsurista tuli miljonääri
Einari Vidgren vei Ponssen 
huipulle

Janne-poika. Myöhemmin 
syntyi kaksi poikaa lisää.

Einarin siskon mies oli 
perustanut pajansa kupee-
seen pienen autokorjaamon. 
Einari ryhtyi siellä työstä-
mään Valmetista omaa met-
säkoneen prototyyppiään.  
Lankomiehellä oli kaksi 
teknistä taitajaa apuna, kun 
Einarin malli syntyi ja vielä 
toinenkin ja sille piti keksiä 
nimi. Tutun koiran nimi oli 
Ponsse. Siitä löytyi nimi 
myös uudelle metsäkoneelle. 
Silloin elettiin vuotta 1969. 

Einari haaveili omasta 
metsäkonetehtaasta. Hän 
pyysi Vieremän kuntaa ra-
kentamaan käyttöönsä 300 
neliön hallin. Teollistamis-
lautakunta ja kunnanhallitus 
hyväksyivät suunnitelman. 
Kunnanvaltuusto äänesti 
asiasta äänin 17-6. Einarin 
hallihanke sai enemmistön 
taakseen. Ensimmäinen uusi-
mallinen Ponsse luovutettiin 
tilaajille vuoden 1971 syys-
kuun lopussa. 

Einarin tehtaan sähkömies 
oli keksijä. Hän kehitti jär-
jestelmän, jolla sai kotinsa 
uunin syttymään puhelinsoi-
tolla. Vieremän puhelinkes-
kuksella oli talviaikana tarkat 
ohjeet, ettei sähkömiehen 
kotiin saanut välittää muita 
puheluita kuin hänen itsensä. 
Silloin elettiin vielä käsivä-
litteisten lankapuhelimien 
aikaa, joten sähkömies oli 
aikaansa edellä. 

Einari harrasti ralliautoi-
lua. Hän antoi Liisa-vaimol-
leen lupauksen luopua siitä. 
Tilalle tuli ravihevoshar-
rastus. Kesällä 1980 Einari 
Vidgrenin omistama ja oh-
jastama lämminveriori Barbo 
Assassin juoksi Mikkelin 
raveissa uuden SE:n mailin 
matkalla, ajalla 1.13.3. Einari 
Vidgren tunnettiin pitkään 

enemmän ravimiehenä kuin 
metsäkonetehtailijana.

Einari Vidgren myi Pons-
se-yhtiön 16. joulukuuta 
1988. Ponsse siirtyi tytäryh-
tiönä Norcar-yhtiön omis-
tukseen. Se toimi Vaasassa. 
Silloin Einari oli 44-vuotias 
ja väsynyt pinnistelemään. 
Velkakierre oli hellittänyt 
vasta uuden S15-mallin myö-
tä. Vuonna 1985 oli tullut 
valtakunnallinen yrittäjäpal-
kinto. Ponssen kauppa tuotti 
40 miljoonaa markkaa. Eina-
rista tuli varakas miljonääri.

Heinäkuussa 1992 levisi 
uutinen, jonka mukaan Nor-
car oli hakeutumassa kon-
kurssiin. SKOP osti Ponssen 
koko osakekannan saatavien-
sa turvaamiseksi. Einari saa-
pasteli kotiinsa helmikuisena 
päivänä 1993. Hän ilmoitti 
ostaneensa Ponssen takaisin. 
Ponssesta tuli perheyhtiö, jos-
sa sijoittajina olivat mukana 
Kera ja OP-pankki. Pääomis-
taja oli Einari. Esa-veljestä 
tuli toimitusjohtaja ja Ei-
narista hallituksen puheen-
johtaja. Ponssesta kehittyi 
pörssiyhtiö.

Einari alkoi 2000-luvulla 
hieman irrotella. Hän osti he-
likopterin ja Bentley-merk-
kisen loistoauton. Auto-
kaupoissa konsulttina toimi 
rallimestari Tommi Mäki-
nen. Ponssen tuotemerkit 
näkyivät Kerttu ja Iivo Nis-
kasen sekä Tero Pitkämäen 
urheiluasuissa. Kun Bentley 
ilmestyi Ponssen pihalle, niin 
Einari jätti avaimet autoon 
ja kehotti kaikkia halukkaita 
kokeilemaan.  

Einarista tuli teollisuus-
neuvos ja hän oli perusta-
nut nimissään säätiön, joka 
palkitsee koneellisen met-
sänkorjuun kehittäjiä. Par-
haimmillaan Ponssen pörs-
siarvo oli miljardin markan 
luokkaa. Einarilla oli joukko 
tunnettuja ravihevosia. Ei-
nari myönsi onnistuneensa 
yrityselämässä, mutta epä-
onnistuneensa yksityiselä-
mässä, kun Liisa-vaimosta 
tuli avioero.  

Lokakuussa 2010 Ponssen 
hallituksen kokous järjestet-
tiin Seinäjoella. Yhtiön tulos 
näytti kelvollisia kasvulu-
kuja. Seuraavana aamuna 
Juha-poika odotti isäänsä 
aamiaiselle. Einari löytyi ho-
tellihuoneestaan kuolleena. 
Einarin hautajaiset olivat 17. 
marraskuuta 2010 Iisalmes-
sa. Se oli Einarin nimipäivä. 
Hautakiveen kaiverrettiin 
metsäkoneen kuva. Pons-
se-yrityksessä juodaan edel-
leen Einarin päivän kahveja.

Einari Vidgrenin tarinan 
kirjoitti tietokirjailija Antti 
Heikkinen, joka on kirjoitta-
nut elämäkerrat myös Kari 
Tapiosta, Juice Leskisestä, 
Heikki Turusesta, Jaakko 
Teposta ja Kalle Päätalosta. 
Heikkinen kirjoittaa sujuvaa 
tekstiä Einarista, perheestä ja 
Ponssesta.

Antti Heikkinen: EINARI – 
Ponssen perustajan Einari 
Vidgrenin elämä, WSOY 
2020.

Lasse Koskinen

Einari Vidgren ja testiajaja Seppo Kiiskilä koeajossa vuonna 1986.

Lahden keskusta-alueelta 
johdetaan hulevesiä 
puhdistettavaksi Länsi-Hennalaan
Lahden kaupungin kes-
kusta-alueelta Vesijärveen 
kohdistuvan hulevesikuor-
mituksen vähentämiseksi 
osa siellä muodostuvista 
hule- eli sade- ja sulamisve-
sistä siirretään käsiteltäviksi 
noin 3 km päähän Hennalan 
kaupunginosaan. Puhdistetut 
hulevedet johdetaan edelleen 
laimennusvesiksi Porvoonjo-
keen. Siirto on mahdollinen 
olemassa olevaa varaviemä-
riyhteyttä hyödyntämällä, 
ja se aloitettiin 7.10.2020. 
Lahden kaupunki on saanut 
valtionavustusta sekä hule-
vesien siirron toteuttamiseen 
että Hennalassa sijaitsevan 
hulevesien käsittelyjärjestel-
män rakentamiseen.

Länsi-Hennalan alue on 
osa entistä Hennalan varus-
kuntaa, joka ennen lakkautta-
mistaan käytti rakentamaton-
ta aluetta harjoituskenttänä. 
Vuonna 2018 alueelle ra-
kennettiin hulevesien käsit-
telyjärjestelmä osana Uudet 
hulevesien hallinnan Smart 
& Clean ratkaisut – hanket-
ta. Järjestelmässä käsitel-
lään sekä Lahden keskus-
ta-alueelta johdettavia että 
kohteen oman luonnollisen 
valuma-alueen hulevesiä. 
Keskustan hulevedet ovat 
kuormittaneet Vesijärveä 
etenkin rehevöitymistä ai-

heuttavalla fosforilla sekä 
raskasmetalleilla, joiden te-
hokas poistaminen on nyt 
mahdollista Hennalan hule-
vesijärjestelmällä. Vastaa-
vanlaisen käsittelyjärjestel-
män perustaminen Lahden 
keskusta-alueelle ei käytän-
nössä olisi ollut mahdollista 
sen vaatiman tilan vuoksi.

Hennalan hulevesijärjes-
telmä koostuu kiintoaines-
ta poistavasta laskeutusal-
taasta, biosuodatuskentästä, 
kosteikkoaltaasta sekä niitä 
yhdistävästä uomastosta. 
Järjestelmän ytimen muo-
dostava biosuodatuskenttä 

on jaettu kolmeen toisistaan 
eristettyyn, erilaisella bio-
suodatusmateriaalilla varus-
tettuun ja erillissalaojitettuun 
lohkoon. Ennen järjestelmän 
rakentamista Helsingin yli-
opiston Lahden yksikössä 
tehtyjen laboratoriokokeiden 
perusteella biosuodatusma-
teriaaleilla saavutetaan yli 
90 % puhdistusteho keskei-
sille hulevesien sisältämille 
haitta-aineille. Järjestelmän 
toimintaa käytännössä tutki-
taan tulevina vuosina seuran-
tanäyttein.

Lähde: vesijärvi.fi

Hennalaan rakennettu hulevesien käsittelyjärjestelmä. 
(Kuva: Lahden kaupunki)

Perinteinen käsityöliike 
torin laidalla Lahdessa.

Neppinapista 
lahjakortit ja 
muut ihanat 

lahjaideat 
pukinkonttiin!

Avoinna MA-PE 9.30–17 LA 10–14  

Vapaudenkatu 2, Lahti    |    www.neppinappi.fi

Tervetuloa ostoksille!
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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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Varaa aika 040 751 3774

Laaja 
labrapaketti

B12-vitamiini/eturauhassyöpäkoe, 
kolesteroolit (KOL, HDL, LDL, Trigly), 

sokeri, munuaiskoe, maksakoe, 
kilpirauhaskoe, kalium, natrium, pieni 
verenkuva (Hb, Hkr, Eryt, MCV, MCH, 

MCHC), valkosolut ja verihiutaleet.

95€Yhteensä 18 eri koetta. 
Lääkäri arvioi koetulokset.

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

Akvario-
harrastajalle!

Akvario-
harrastajalle!

Akvaariot ja akvaariopaketit
Akvaariokalat ja -kasvit
Kaikki tarvikkeet ja ruoat

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

Sadehatut asennettuna
Päijät-Hämeessä ja
lähiympäristössä
TARJOUSHINTAAN alkaen

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

129€
Ovh. 180-250€

KYSY LISÄÄ

Kaikkien kotisi katolla
tehtävien töiden mestari

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

Koronasta huolimatta ulkona 
tehtävät työt voidaan tehdä!

KAJALON SORAKAJALON SORA
– ORIMATTILA – NASTOLA – VILLÄHDE – LAHTI

• Sorat ja murskeet • Laadukas puutarhamulta 
• Kaivinkonetyöt

Laadukkaat kiviainekset – Täsmälliset toimitukset

kajalonsora.fi    040 501 5771

-KIVIAINEKSET

ORIMATTILA - NASTOLA - VILLÄHDE - LAHTI - HOLLOLA

Suur äk ryllä noudettunasäkeissä ja per är

Tilaukset: www a.fi.vihant

Multaa - kuorikatett siaa - kiviainek

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

B-henkilöautokurssi 899€
sis. (EAS) 4 teoriatuntia verkossa, jos ei ole aikaisempaa ajo-

korttia. 10 ajotuntia oikealla henkilöautolla.
(RTK) riskikoulutuksen 4 teoriatuntia verkossa ja 3 ajotuntia 

oikealla henkilöautolla + 1 ajotunti simulaattorilla.
Sähköisen oppimateriaalin sekä auton käytön 1 ajokokeessa.

Rahoitusmahdollisuus 74,95€/kk 
12 kk maksuajalla ilman korkoja ja kuluja.

Opetuslupakurssi 299€
sis. (EAS) 4 teoriatuntia verkossa, 
jos ei ole aikaisempaa ajokorttia.

(RTK) riskikoulutuksen 3 ajotuntia oikealla henkilöautolla
+ 1 ajotunti simulaattorilla.

DIANAN 
AUTOKOULU
Syystarjous

DIANAN AUTOKOULU
Rauhankatu 7
15110 Lahti

p. 040 1313 050
www.diananautokoulu.fi
asiakaspalvelu@diananautokoulu.fi

Tarjoukset ovat voimassa 1.9.-15.9.2020
Toimistomme on avoinna maanantaisin klo 14-18

Meillä ajat 

kaikki ajotuntisi 

aidolla henkilö-

autolla!

Ajotunnit myös automaattivaihteisella autolla.

Painonpudotusta arkiruoalla!
Ti 10.00, Ke 11.00, To 16.00 ja La 10.00

To 18.00 Miesten ryhmä
Kauppakatu 2 A, LAHTI

puh. 044-515 4414, painonpudottajat.fi
posti@painonpudottajat.fi

VARAA OMA 
MYYTIPAIKKASI

Ahtialantie 37, 15170 Lahti

www.lanttila.fiHuomio
äijät / miehet, että

kirpputorillamme on
myös ns. ”äijien” osasto
johon ei tule hameita,

eikä huulipunia
myyntiin....

Varaa oma pöytäsi.

Osoite: Keijutie 31 (Vanha Puuilo)
Navigaattoriin osoite:

Mustamäenkatu 95, 15700 Lahti
info.uusiokeskus@gmail.com

p. 050 408 8760

KEIJUKIRPPIS
on avattu

Paljon odotettu

Tervetuloa!!

Pöytävarauksia otetaan vastaan

paikanpäällä klo 10-15.00Avoinna: ma-pe 10-19, 

la-su 10-15

www.lahdenseudunuutiset.fi
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NIINAN NIKSIT Niina Ojansivu
Keittiöpäällikkö

Piparkakkujen tuoksu valtaa keittiön
Joulukuu on alkanut ja nyt voidaan ruveta fiilistelemään joulun tulemista. Tämä resepti 
on kulkenut mukana jo kokkikoulusta lähtien ja siitä on jo jokunen vuosi vierähtänyt. 
Mitä sitä hyviä reseptejä vaihtamaan, kun ne vaan toimii. Piparkakut ovat siitä mukavia, 
että ne voi tehdä hyvissä ajoin etukäteen ja säilyttää mieluiten purkissa, jotta säilyttävät 
rapeutensa. Mukavaa joulun odotusta ja nautitaan keittiön tuoksuista.

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

Paraisten piparkakut
1 1/2 dl siirappia 
2 1/3 dl sokeria 
250 g voita 
2 tl kanelia 
2 tl inkivääriä 
2 tl neilikkaa 
1 rkl pomeranssinkuorta 
2 munaa 
3 tl soodaa 
1/2 kg vehnäjauhoja

Kiehauta siirappi, sokeri, 
voi ja kaikki mausteet. Lisää 
jäähtyneeseen seokseen 
munat yksitellen, sitten 
sooda-vehnäjauhoseos. Anna 
taikinan kovettua seuraavaan 
päivään. Kauli taikina mah-
dollisimman ohueksi levyksi. 
Ota taikinalevystä piparkak-
kumuotilla kakkuja ja paista 
200 asteessa 5-8 minuuttia.

Piparkakkujen kuorrute
2 dl tomusokeria 
1-2 rkl vettä tai 
2 dl tomusokeria
1 kananmunan valkuainen

Voit valita kummalla kuor-
rutteella koristelet. Jos laitat 
kananmunan valkuaisella, 
silloin kuorrutteesta tulee 
kovempi kuivuessaan ja 
voit kuorruttaa paremmin 
koristetarkoitukseen tulevia 
piparkakkuja tai taloja.
Mittaa tomusokeri kulhoon. 
Sekoita joukkoon kylmää vettä 
pikkuhiljaa, kunnes tahna on 
sopivan paksuista. Jos kuorru-
tuksesta tulee liian löysää, lisää 
tomusokeria. Lusikoi kuorrute 
esimerkiksi pieneen pakas-
tepussiin ja leikkaa sen yksi 
kulma auki. Piparkakkujen 
koristelu voi alkaa!

Keilailu-uutisia
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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 
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Hyödynnä 
kotitalousvähennys.

NYT PORAKAIVOPUHDISTUKSET 
TALVIETU HINTAAN

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

* Puhdistukset ja huollot
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LAMMINRANTA
PORAKAIVOJEN HUOLTOLIIKE

Asiakaspalvelusivuillamme voit hoitaa asioita juuri silloin, 
kun sinulle sopii:

Asiakaspalvelusivumme löydät verkkopalvelumme 
oikeasta yläreunasta Asiakas-valikon alta.
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OVAT TOISTAISEKSI SULJETTUINA 
Noudatamme maan hallituksen ohjeistusta. 

Palvelemme normaalisti verkkopalvelussa ja puhelimitse.
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Asiakaspalvelu: 
asiakaspalvelu@
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p. 03 7575 700
ma-pe 8.30-16.30

Yritysasiakkaat: 
yritysasiakkaat@
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
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alkaen
175/65  R14 ......179€
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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
 

Viikko 36 / 2020 – 7 –Lahden Seudun Uutiset

PALVELUHAKEMISTO

Öljysäiliöiden huoltoa

Automyyntiä

AUTOMYYNTI IMONE
n. 40 kpl hyväkuntoisia edullisia henkilöautoja

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

Polttoöljyä

Ilmalämpöpumppujen huoltoa

169

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

Ostetaan asuntoauto

Seuralaispalvelua

ÄLÄ OLE YKSIN!
SEURAA TARJOLLA!

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

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

Seksi & parisuhde
Luotet tavaa apua seksi- ja 

parisuhdeasioissa.
2,21€ min+pvm

KAHDEN 
KESKEN
KAHDEN 
KESKEN

0700-416 0600700-416 060

❤

st erc PL 169 TRE 10  2€/min

Kaihtimia

puh. 03 782 7783

Metsänhoito & kotipalvelu

NIITTYLÄ

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

* siivoukset, kodinhoito
* puutarhatyöt
* mökkitalkkarintyöt
* metsänhoitopalvelut

Metsänhoitoa&
kotipalvelua

LAADUKASTA SIIRTONURMEA LAMMILTA!

www.lamminsiirtonurmi.fi • info@lamminsiirtonurmi.fi

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

Uutiset 

17

Perunkirjoitukset, testamentit ja
edunvalvontavaltakirjat ammattitaidolla

Perunkirjoitus
Varpu  Välimaa  Oy

puh. 045 343 1888
Rauhankatu 17 B,  15110  Lahti

varpu.valimaa@perunkirjoitukset.fi

Hyödynnä 
kotitalousvähennys.

NYT PORAKAIVOPUHDISTUKSET 
TALVIETU HINTAAN

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

* Puhdistukset ja huollot
* Porakaivopumppujen myynti

LAMMINRANTA
PORAKAIVOJEN HUOLTOLIIKE

Asiakaspalvelusivuillamme voit hoitaa asioita juuri silloin, 
kun sinulle sopii:

Asiakaspalvelusivumme löydät verkkopalvelumme 
oikeasta yläreunasta Asiakas-valikon alta.

ASIAKASPALVELUPISTEEMME 
OVAT TOISTAISEKSI SULJETTUINA 
Noudatamme maan hallituksen ohjeistusta. 

Palvelemme normaalisti verkkopalvelussa ja puhelimitse.

ASIAKASPALVELUA ILMAN JONOJA 24/7 OTA YHTEYTTÄ

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

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

▶ Kuluttajailmoitukset
▶  Jakelupalautteet
▶  Juttuvinkit

▶  Noutopisteet
▶  Yhteystiedot

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

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

MYÖS RENKAIDEN
KAUSISÄILYTYS

Seutu4

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

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

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

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

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

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

4H-YHDISTYSTEN ja nuor-

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

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

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

kalliseen K-Supermarkettiin.
– Olen saanut rohkeut-

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

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

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

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

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

”Nuorena 
hankittu 

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

”Halusin kesä-
töihin, jotta 

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

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

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

Opetusluvalla tai autokou-
lussa harjoittelevaan kuljet-
tajaan kannattaa suhtautua 
kärsivällisesti. Harjoittelijan 
tunnistaa valkoisesta kol-
miosta ajoneuvon perässä. 
Liikenneturva muistuttaa 
kokeneempia kuljettajia 
ottamaan nuoret ja koke-
mattomammat kuskit hyvin 
huomioon ja muistamaan, 
että ajokortin saamisen jäl-
keenkin he vielä kartuttavat 
taitojaan. 

Ajokorttilain muututtua 
kesällä 2018 on henkilöauton 
ajo-opetuksen saanut aloittaa 
jo 16-vuotiaana. Liikenteessä 
voi siis olla yhä nuorempia 
kuljettajia, jotka vielä opet-
televat turvallista ajamista 
muun liikenteen seassa. Lii-
kenneturvan kyselyn mukaan 
kaksi kolmesta nuoresta on 
sitä mieltä, että aikuisten 
tulisi suhtautua nuoriin kul-
jettajiin myönteisemmin ja 
huomioida heidät paremmin. 
Kokeneempien kuljettajien 
tuleekin huomioida harjoit-
televat kuskit ja suhtautua 

heihin kärsivällisesti.
Ymmärrä kokemattomam-

paa kuljettajaa
Kohdatessaan ajo-opissa 

olevan kuljettajan kannattaa 
ajaa entistä tarkkaavaisem-
min ja hiljentää tarvittaes-
sa vauhtia. Älä hermostu, 
jos kuski tekee virheen tai 
ajaa muuta liikennettä hi-
taammin, vaan muista, että 
kuljettaja vasta harjoittelee. 
Ensimmäisiä kertoja liiken-
teessä liikkuvaa kuljettajaa 
todennäköisesti jännittää 
ilman muiden autoilijoiden 
hötkyilyäkin.

”Harjoittelevaan kuljet-
tajaan kannattaa suhtautua 
ymmärtäväisesti. Yksinker-
taisetkin tilanteet saattavat 
olla hänelle stressaavia”, Lii-
kenneturvan koulutusohjaaja 
Tomi Niemimuistuttaa.

Jos edessä ajaa valkoisella 
kolmiolla varustettu ajoneu-
vo, kannattaa esimerkiksi 
turvaväli pitää tavallista pi-
dempänä. Vilkun käyttö tai 
kaistan vaihto voi harjoittele-
valta tulla hieman myöhään. 

Moni taidoistaan epävarma 
kuljettaja haluaakin pitää yli-
määräistä tilaa ympärillään 
virheiden varalta. Hiillosta-
malla takapuskuria toden-
näköisesti vain hermostutat 
kuskia entisestään.

Älä yllätä opetusajoneuvoa

Vältä yllättäviä liikkeitä ja 
toimintoja, joita harjoitteleva 
kuljettaja ei osaa tilanteessa 
odottaa. Mieti myös todelli-
nen ohitustarve. Esimerkiksi 
taajama-alueella ei useinkaan 
ole tarpeellista lähteä ohitta-
maan opetusajoneuvoa.

”Toivoisin, että opetuslu-
palaisille ja muillekin aja-
maan opetteleville annettai-
siin aikaa ja tilaa harjoitella. 
Välillä liikenteessä näkee 
täysin turhia opetusajoneu-
vojen ohituksia. Siinä ope-
tettavakin ryhtyy miettimään, 
miksi hänet ohitetaan”, sanoo 
Liikenneturvan yhteyspääl-
likkö Mari Voutilainen, joka 
parhaillaan opettaa 16-vuoti-
asta nuortaan opetusluvalla.

Kokenut kuljettaja, 
näytä mallia

Näytä harjoittelevalle kul-
jettajalle hyvää esimerkkiä 
omalla toiminnallasi. Har-
joitteleva kuljettaja omaksuu 
asenteita muuta liikennettä 
kohtaan tarkkailemalla sekä 
opettajan että muiden tiel-
lä liikkujien reaktioita ja 
toimintaa. Käyttäytymällä 
huonosti nuoria tai harjoitte-
levia kuljettajia kohtaan ko-
keneempi kuljettaja näyttää 
kehnoa mallia siitä, miten 
liikenteessä virheen tekeviin 
tai nuoriin on hyväksyttävää 
suhtautua.

”Toivoisin autoilijoilta 
koko kylä opettaa -henkeä. 
Myös muut autoilijat antavat 
liikenteessä harjoittelevalle 
asennekasvatusta”, Voutilai-
nen muistuttaa.

Muistatko itse, miltä tuntui 
harjoitella ajamaan muun 
liikenteen seassa?

Kohtaa harjoitteleva kuski 
ymmärtäväisesti
 

Valkoisella kolmiolla varustetun auton kuljettaja vasta harjoittelee turvallista liikkumista. Anna opetusajoneuvolle tilaa ja 
aikaa. Kuva: Liikenneturva/Nina Mönkkönen
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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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Ostan asuntoauton. Vuosimallilla ei väliä,
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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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NIITTYLÄ

Arja-Liisa p. 040 588 8003
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oikeasta yläreunasta Asiakas-valikon alta.

ASIAKASPALVELUPISTEEMME 
OVAT TOISTAISEKSI SULJETTUINA 
Noudatamme maan hallituksen ohjeistusta. 

Palvelemme normaalisti verkkopalvelussa ja puhelimitse.
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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
 

Sunnuntaina 22.11. kilpail-
tiin Bayn Autolasikeskuksen 
Syysrysäyksen finaali, joka 
alun perin piti kilpailla jo 
8.11. Loppukilpailuun sel-
viytyi yhteensä 28 keilaajaa. 
Finaalissa keilattiin 7 sarjaa 
amerikkalaisittain. 

Finaali oli jännittävä ja 
tiukka alusta alkaen. TP-
S:n Juuso Rikkola ja Bayn 
Roni Leskinen vuorottelivat 

kärkipaikalla. Lopulta Rik-
kola vei voiton ainoastaan 
5 pisteen turvin (1595). Hän 
keilasi finaalin upealla 228 
keskiarvolla. Toiseksi sijoit-
tui Roni Leskinen (1590). 
Kolmanneksi kiri Bayn Kris-
ta Pöllänen häviten Leski-
selle vain 2 pisteellä (1588). 

Teksti ja kuvat: 
Niina Leskinen

Bayn 
Autolasikeskuksen 
Syysrysäyksen 
finaalista tuli 
jännitysnäytelmä

Krista Pöllänen, Juuso Rikkola ja Roni Leskinen
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PALVELUHAKEMISTO

Öljysäiliöiden huoltoa

Automyyntiä

AUTOMYYNTI IMONE
n. 40 kpl hyväkuntoisia edullisia henkilöautoja

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

Polttoöljyä

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

Ostetaan asuntoauto

Seuralaispalvelua

ÄLÄ OLE YKSIN!
SEURAA TARJOLLA!

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

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

Seksi & parisuhde
Luotet tavaa apua seksi- ja 

parisuhdeasioissa.
2,21€ min+pvm

KAHDEN 
KESKEN
KAHDEN 
KESKEN

0700-416 0600700-416 060

❤

st erc PL 169 TRE 10  2€/min

Kaihtimia

puh. 03 782 7783

Metsänhoito & kotipalvelu

NIITTYLÄ

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

* siivoukset, kodinhoito
* puutarhatyöt
* mökkitalkkarintyöt
* metsänhoitopalvelut

Metsänhoitoa&
kotipalvelua

LAADUKASTA SIIRTONURMEA LAMMILTA!

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

Perunkirjoitus
Varpu  Välimaa  Oy

puh. 045 343 1888
Rauhankatu 17 B,  15110  Lahti

varpu.valimaa@perunkirjoitukset.fi

Hyödynnä 
kotitalousvähennys.

NYT PORAKAIVOPUHDISTUKSET 
TALVIETU HINTAAN

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

* Puhdistukset ja huollot
* Porakaivopumppujen myynti

LAMMINRANTA
PORAKAIVOJEN HUOLTOLIIKE

Asiakaspalvelusivuillamme voit hoitaa asioita juuri silloin, 
kun sinulle sopii:

Asiakaspalvelusivumme löydät verkkopalvelumme 
oikeasta yläreunasta Asiakas-valikon alta.

ASIAKASPALVELUPISTEEMME 
OVAT TOISTAISEKSI SULJETTUINA 
Noudatamme maan hallituksen ohjeistusta. 

Palvelemme normaalisti verkkopalvelussa ja puhelimitse.

ASIAKASPALVELUA ILMAN JONOJA 24/7 OTA YHTEYTTÄ

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

Yritysasiakkaat: 
yritysasiakkaat@
mediataloesa.fi
p. 03 7575 710
ma-pe klo 8-16
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maan opetteleville annettai-
siin aikaa ja tilaa harjoitella. 
Välillä liikenteessä näkee 
täysin turhia opetusajoneu-
vojen ohituksia. Siinä ope-
tettavakin ryhtyy miettimään, 
miksi hänet ohitetaan”, sanoo 
Liikenneturvan yhteyspääl-
likkö Mari Voutilainen, joka 
parhaillaan opettaa 16-vuoti-
asta nuortaan opetusluvalla.

Kokenut kuljettaja, 
näytä mallia

Näytä harjoittelevalle kul-
jettajalle hyvää esimerkkiä 
omalla toiminnallasi. Har-
joitteleva kuljettaja omaksuu 
asenteita muuta liikennettä 
kohtaan tarkkailemalla sekä 
opettajan että muiden tiel-
lä liikkujien reaktioita ja 
toimintaa. Käyttäytymällä 
huonosti nuoria tai harjoitte-
levia kuljettajia kohtaan ko-
keneempi kuljettaja näyttää 
kehnoa mallia siitä, miten 
liikenteessä virheen tekeviin 
tai nuoriin on hyväksyttävää 
suhtautua.

”Toivoisin autoilijoilta 
koko kylä opettaa -henkeä. 
Myös muut autoilijat antavat 
liikenteessä harjoittelevalle 
asennekasvatusta”, Voutilai-
nen muistuttaa.

Muistatko itse, miltä tuntui 
harjoitella ajamaan muun 
liikenteen seassa?

Kohtaa harjoitteleva kuski 
ymmärtäväisesti
 

Valkoisella kolmiolla varustetun auton kuljettaja vasta harjoittelee turvallista liikkumista. Anna opetusajoneuvolle tilaa ja 
aikaa. Kuva: Liikenneturva/Nina Mönkkönen
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MYYDÄÄN
koivu- ja sekaklapia kotiinkuljetuksella
p. 040 520 0782 / Klapitalo Jokinen

Lappilainen näkijä, parantaja

jo kolmannessa polvessa

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

0700-512411
Katariina

2,59€

 ★ Aito ★ Varma ★ Näkijä ★

2,34/min + pvm

Jenny
0700-51014

Myös luotettavat rakkaustulkinnat
2,59/min+pvm

Selvänäkijä
Stiina Sahari
0700-9-3009

2,95€/min.+pvm. pl50 hki 25

Autohuolto Janne A Tmi
VÄÄKSY (toimialueena Päijät-Häme)

www.autohuoltojanne.fi

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

Rengasmyynti ja -vaihdot 
asiakkaan luona!

p. 0400 467 595 24 h joka päivä!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lahden kaupunginkirjaston 
syksyn tapahtumaesite 
on julkaistu

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

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

Lahdessa havaittu 
poikkeuksellisen paljon rottia 

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

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

Rottahavainnoista
ilmoitettava 
kiinteistönomistajalle 
tai alueen haltijalle

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

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

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

Ennaltaehkäisevillä 
toimenpiteillä estetään 
rottapopulaation 
muodostuminen

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

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

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

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

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

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

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

Lahden kaupunki jakaa 
henkilökunnalleen kangasmaskit

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

seen nenäliinaan sekä välttää 
kasvojen koskettelua.

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

THL:n ohjeen mukaan 

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

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

VARAA OMA 
MYYTIPAIKKASI

Ahtialantie 37, 15170 Lahti

www.lanttila.fi
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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

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

Nykypäättäjillä ei ehkä ole 
enää kaikkea tietoa tai muis-
tikuvaa siitä, mitä Lahden oi-
korataa koskevan päätöksen 
aikaansaamisessa aikanaan 
1990 - 2004 tapahtui. Mi-
nulla sitä on toisen polven 
ministerinä ja kansanedus-
tana suhteellisen paljon, 
mutta monilla nyt jo eläköi-
tyneillä tai edesmenneillä 
vaikuttajilla olisi sitä toki 
vielä enemmän. Hankkeen 
onnistuminen, eli päätöksen 
saaminen Lahti - Kerava 
ratayhteydestä oli vahvan 
yhteisen näkemyksen saavu-
tus, joka sai taakseen lopulta 
koko itäisen Suomen. Kaikki 
alueet ja toimijat pystyivät 
organisoitumaan yhteisen 
asian taakse ja toimimaan yli 
10 vuotta samansuuntaisesti 
asiassa, joka ei ollut lain-
kaan yksiselitteinen, koska 
mukana oli monia erilaisista 
paikallisia tavoitteita. Näistä 
vaihtoehdoista tehtiin selvi-
tyksiä isolla rahalla. Nähtiin 
tarpeelliseksi tehdä kaksi 
rinnakkaista laajaa selvitystä 
vaihtoehdoista: toinen val-
tion rahalla, toinen maakun-
tien ja kaupunkien varoilla. 
Näin alueet saattoivat var-
mistua, että selvitykset olivat 
tarpeeksi kattavia. Keskei-
nen peruste oli se, että radan 
varteen piti saada riittävästi 
taajamia ja niin suuri väes-
töpohja, että syntyy matkus-
tajamäärä, jolle voi tarjota 
tarpeellisen palvelutason ja 

uutta raidetta Porvoosta Kou-
volaan. Teollisuus tarvitsee 
ruuhkautuvan Vainikkalan 
raja-aseman rinnalle varsin 
kohtuullisen investoinnin 
itärajalle Imatralle. Se pois-
taa pullonkaulat, kun tava-
raliikenne tulee kasvamaan 
edelleen Suomesta Venäjälle 
ja edelleen Kazakstanin kaut-
ta Kiinaan.   

Ja mistä rahat tulisivat 
hankeyhtiöiden pyörittä-
miseen? Hankeyhtiöiden ja 
suunnittelun käynnistämi-
nen on perusteltua vain, jos 
voidaan riittävästi luottaa 
rakentamisen käynnistyvän 
suunnittelun jälkeen. Uusien 
ratayhteyksien rakentami-
sen vaatimien investointien 
on perustuttava uskottaviin 
laskelmiin. Nyt niitä ei ole 
olemassa. Tulevaisuuden 
erillisrahoitteisia suuria ra-
tahankkeita on ollut esillä 
kaikkiaan yli 15 miljardin 
euron edestä. Samaan ai-
kaan nykyisen rataverkon 
investointivelka on valtava. 
Ratainvestointitarve on suuri 
ja erillisrahoitushankkeiden 
talousvaikutukset (mm. lai-
nojen takaisinmaksut) vai-
kuttavat kymmeniä vuosia 
eteenpäin. Tulevaisuuden 
kaikkien suurten ratahank-
keiden toteutus tulee arvioida 
realistisesti ja priorisoida 
alustavasti suuret investoin-
nit. Nykytilanteessa toteu-
tusaikataulut ovat vaarassa 
venyä useisiin vuosikym-

Kunta on aloittanut hoitotyöt 
Vähä-Tiilijärven pohjois-
puolella. Tavoitteena on ko-
rottaa ja tasata maata kahden 
Tiilijärven väliseltä väylältä 
Vähä-Tiilijärven pohjois-
rantaa pitkin juoksuportaille 
asti. Ongelmia kuitenkin 
ilmeni sateiden jatkuessa.

Vähä-Tiilijärven poh-
jois puoli on haasteellinen 
kulkijoille, sillä sateiden 
jälkeen maa on hyvin mär-
kää. Mutaisia alueita kier-
retään, mikä aiheuttaa itse 
kulkuväylänkin levenemistä. 
Lisäksi jatkuva maan kulu-
minen on tuonut monessa 
kohtaa puiden juuret esiin. 
Alueella liikkuu monia ih-
misiä ja huonot maapohjan 
vaikuttavat kaikkiin, oli tapa 
sitten kävely, hölkkäys tai 
pyöräily.

Kunta aloitti kunnostuk-
sen tavoitteenaan toteuttaa 
noin 150 metrin tasoitettu 
ja korotettu väylä pohjois-
rannan juoksuportaille asti. 
Matkan varrelle asetettujen 
penkkien luokse ja järven 
rantamaisemiin pääsisi näin 
kuivin jaloin ja tasaisempaa 
maapintaa pitkin. Toimella 
pyritään ottamaan kaikki 
huomioon ja edesauttaa es-
teettömämpää kulkua luon-
non pariin. 

Vesiolosuhteiden tasaan-
nuttua ja tilanteen selvittyä 
jatketaan toimia pidemmälle 
Tiilikankaalle päin mahdol-
lisuuksien mukaan.

Vähä-Tiilijärven 
pohjoisrannan kulkua 
helpotetaan

Säät viivästyttävät 
toteutumista

Työt aloitettiin viikolla 
47, mutta jouduttiin lo-
pettamaan ennen kohteen 
valmistumista runsaiden 
sateiden takia. Käytettävä 
työkone ei pysty toimi-
maan kunnolla pehmeässä 
maastossa vaan uppoa ja 
näin maapohjalle aiheu-
tettaisiin enemmän haittaa 
kuin hyötyä. Työt aloitetaan 
uudestaan heti kun maa on 
jäätynyt ja kestää koneiden 
liikkumisen. 

Lähde: hollola.fi
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ARABIAN ASTIOITA: 
Valencia, Sointu, Krokus, Faenza, Kirsikka, Gardenia, Kastanja, Ali, Myrna, Signapore, 

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

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

Romanttinen puutarha ym.  

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

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

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

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

Lomonosovin eläimiä.  Ja paljon muuta! 

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

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

Puuaskartelutarvikkeita:  Palloja, helmiä, pyöriä, tappeja ym. 

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

VANHAN TAVARAN KAUPPA 

OSTAMME KUOLINPESIÄ JA MUUTTOIRTAINTA! Valaisimia 

Arabian kahvikuppeja 

Lomonosovin eläimiä 

Arabian seinälautasia

Arabian astioita 

Riihimäen lasia

Lappilainen näkijä, parantaja

jo kolmannessa polvessa

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

0700-512411
Katariina

2,59€

 ★ Aito ★ Varma ★ Näkijä ★

2,34/min + pvm

Jenny
0700-51014

Myös luotettavat rakkaustulkinnat
2,59/min+pvm

Selvänäkijä
Stiina Sahari
0700-9-3009

2,95€/min.+pvm. pl50 hki 25

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

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

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

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

Perinteitä ja pitkän linjan 
kehitystyötä

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

-Olen ollut Salpausselkä 

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

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

Hollolan sunnuntairasteilla tutustutaan 
Salpausselkä Geopark -alueen geologiaan

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

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

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

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

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

Nostalgiaa huokuvia 
teemoja musiikin 
genrevinkkauksessa 

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

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

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

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

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

Näyttelyn julisteet/tekstit: 
Sauli Hirvonen

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

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

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

turahasto.

Kuvausrastin kautta 
sertifioidun 
savusaunan löylyihin

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

Hollolan Havukalliolla etsitään rasteja upeiden näköalojen kera. Kuva Päivi Tommola.
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SISUSTUS T&J Oy

HUONEISTOREMONTIT
LIIKETILAREMONTIT
TOIMISTOREMONTIT

//

OTA YHTEYTTÄ:

045 1162444

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

Selvänäkijä
Stiina Sahari
0700-9-3009

2,95€/min.+pvm. pl50 hki 25

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

OSINA – KOOTTUNA – ASENNETTUNA
JOPA VIIKOSSA

Keittiöunelmia vuodesta 2005

KOMEROT
LIUKUOVET

KODINKONEET
WC-KALUSTEET

EDULLINEN RAHOITUS

UNELMAKEITTIÖT KESÄMÖKISTÄ KIVILINNAAN!

VARAA SUUNNITTELUAIKA NYT!

Lahden Seudun Uutiset ilmestyy loppu vuonna 
poikkeuksellisesti viikoilla 49 ja 51

Lahden musiikkiopisto juh-
listaa Lapsen oikeuksien 
viikkoa järjestämällä Las-
tenmusiikkipäivän konsertin 
Kalevi Aho -salissa perjan-
taina 20.11.2020 klo 18.00.

Päivää vietetään lasten-
laulujen toivekonsertin mer-

keissä ja tilaisuuden taltiointi 
julkaistaan saman päivän 
iltana opiston nettisivuilla os. 
www.lahdenmusiikkiopisto.
fi .

Lapsen oikeuksien päi-
vän konsertilla on Lahden 
musiikkiopistossa jo pitkät 

perinteet ja tällä kertaa rie-
mukkaat lastenlaulut liitävät 
luoksenne netin välityksellä.

Konsertin sisältö on koottu 
Lahden musiikkiopiston op-
pilaiden 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 toivei-
den soivaan maailmaan!

VARAA OMA 
MYYTIPAIKKASI

Ahtialantie 37, 15170 Lahti

www.lanttila.fi

Lastenmusiikkipäivän konsertti 20.11.

Tämän vuoden kuusi kaadettiin Petsamosta länsi-lahdesta, tarkemmin Sompionkujalta, josta on hyvät kulkuyhteydet Kaup-
patorille, missä kuusi juhlistaa Joulunviettoa.

Joulun avausta ei torilla nähdä? Saattaa olla, että Joulunavaus nähdään virtuaalisena facebookissa lauantaina 21. marras-
kuuta klo 9 alkaen.

Kuvat: Roni Jokinen

Torille pystytettiin joulukuusi 
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Lasse Koskinen
Teksti ja kuvat

Kuntatekniikan rakentami-
sessa ei aina onnistuta, vaik-
ka kokemusperäistä tietoa 
pitäisi olla alan suunnit-
telijoilla ja työnjohtajilla. 
Tällainen epäonnistuminen 
on tapahtunut Lahden ja 
Hollolan rajan tuntumassa 
Lahden Likolammella. Kor-
jaustoimiakaan ei ole saatu 
toistaiseksi aikaan.

Riihelän-Pirttiharjun ul-
koilureitti tulee etelän suun-
nasta Reunakadun alittavaan 
tunneliin ja yhtyy sen jälkeen 
parinsadan metrin päässä 
Salpausselän liikuntareitis-
töön. Viime keväänä tunnelin 
eteen valmistui pyörätien 
risteys. Pyörätie tulee Salpa-
kankaan suunnalta ja suun-
tautuu kohti Likolammen 
aluetta ja keskussairaalaa. 
Tunnelin eteen muodostuu 
neljän kevyenliikenteen väy-
län risteys. Tulosuunta on 
suhteellisen jyrkkä kaikista 
suunnista.

Tunneliristeyksen tuntu-
maan on tehty vedenpoistoa 
varten rumpuputken aukko. 
Likolammen suunnasta ra-
kennettiin avo-oja ohjaa-
maan vedet putkeen. Ihme-
tystä kulkijoissa herätti, että 
jyrkän ojan pohja tehtiin 
hiekasta, joka alkoi valua 
kohti poistoputkea jo en-
simmäisten sateiden aikana. 
Poistoputki peittyi lopulta 
hiekkaan niin ettei se enää 
täytä tehtäväänsä.

Putken hukuttua hiek-
kaan, valumavedet alkoivat 
virrata kohti tunnelia. Sen 
betonipohja on peitetty ir-
rallisella puupurulla, jotta 
talvikaudella hiihtäjät voivat 
käyttää tunnelia. Valuma-
vedet 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 liiken-
teen väylän poikki ei ole 
tehty vesiuraa tai muuta 
vedenpoistojärjestelmää,
joten asvalttiväylää pitkin 
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Likolammen suunnasta ojan pohjalle levitetty hiekka on 
haudannut poistoputken aukon kokonaan.

sadevedet valuvat vapaasti 
suoraan tunneliin, liettäen 
etelän puoleisen suuaukon 
hyllyväksi mudaksi. 

Lisäksi Riihelän suunnasta 
tultaessa risteys on vaaralli-
nen talven hiihtäjille, kesän 
rullasuksijoille ja juoksijoil-
le, koska siitä suunnasta ei 
ole minkäänlaista varoitus-
kilpeä risteävästä liikentees-
tä. Likolammen suunnasta 
lähestyville pyöräilijöille 
sellainen toki on.

Suunnittelun ja raken-
tamisen virheet olisi ollut 
mahdollista havaita jo heti 
rakentamisen varhaisvai-
heissa. 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 Rii-
helän suunnasta vedet valu-
vat tunneliin asvalttia pitkin, 
kun kulkusuunnan katkaise-
vaa vedenpoistojärjestelmää 
ei ole välitetty tehdä. 

Tilanteesta on valitettu 
Lahden kaupungin kunnal-
listekniikalle. Samoin on 

tehty käyttäjämuistutus siitä, 
että Riihelän tulosuunnas-
ta tuleville on asennettava 
varoituskilpi risteävästä lii-
kenteestä. Vasemmalta ja 
oikealta tuleva pyöräliikenne 
voi olla kovavauhtista ja 
yhteentörmäys hiihtäjän tai 
jalankulkijan kanssa muo-
dostuu kohtalokkaaksi. 

Lahden kaupungin pa-
lautetyönjohtajilta on tullut 
kahdenlaista viestiä. Toises-
sa vähätellään tilannetta ja 

toisessa se on luvattu kor-
jata. Mitään korjaustoimia 
ei kesäkauden aikana ole 
kuitenkaan tehty, joten syk-
syn sateet ovat liettäneet 
tunnelin aluetta lisää ja Rii-
helän suunnasta tulijat ovat 
ilman varoituskilpeä. Tal-
vella hiihtoväylällä liikkuu 
myös Messilään majoittuvia 
matkailijoita, jotka käyvät 
kääntymässä Riihelän Jank-
karinkadun äärellä takaisin 
Messilään.
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Lasse Koskinen
Teksti ja kuvat

Kuntatekniikan rakentami-
sessa ei aina onnistuta, vaik-
ka kokemusperäistä tietoa 
pitäisi olla alan suunnit-
telijoilla ja työnjohtajilla. 
Tällainen epäonnistuminen 
on tapahtunut Lahden ja 
Hollolan rajan tuntumassa 
Lahden Likolammella. Kor-
jaustoimiakaan ei ole saatu 
toistaiseksi aikaan.

Riihelän-Pirttiharjun ul-
koilureitti tulee etelän suun-
nasta Reunakadun alittavaan 
tunneliin ja yhtyy sen jälkeen 
parinsadan metrin päässä 
Salpausselän liikuntareitis-
töön. Viime keväänä tunnelin 
eteen valmistui pyörätien 
risteys. Pyörätie tulee Salpa-
kankaan suunnalta ja suun-
tautuu kohti Likolammen 
aluetta ja keskussairaalaa. 
Tunnelin eteen muodostuu 
neljän kevyenliikenteen väy-
län risteys. Tulosuunta on 
suhteellisen jyrkkä kaikista 
suunnista.

Tunneliristeyksen tuntu-
maan on tehty vedenpoistoa 
varten rumpuputken aukko. 
Likolammen suunnasta ra-
kennettiin avo-oja ohjaa-
maan vedet putkeen. Ihme-
tystä kulkijoissa herätti, että 
jyrkän ojan pohja tehtiin 
hiekasta, joka alkoi valua 
kohti poistoputkea jo en-
simmäisten sateiden aikana. 
Poistoputki peittyi lopulta 
hiekkaan niin ettei se enää 
täytä tehtäväänsä.

Putken hukuttua hiek-
kaan, valumavedet alkoivat 
virrata kohti tunnelia. Sen 
betonipohja on peitetty ir-
rallisella puupurulla, jotta 
talvikaudella hiihtäjät voivat 
käyttää tunnelia. Valuma-
vedet 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 liiken-
teen väylän poikki ei ole 
tehty vesiuraa tai muuta 
vedenpoistojärjestelmää,
joten asvalttiväylää pitkin 
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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

Liikennepolitiikkakin on 
tosiasioiden tunnistamista
Liikennepolitiikka on Suomen kilpailukyvyn ydintä ja siksi sen on aina perustuttava 
tosiasioiden tunnustamiseen ja tunnistamiseen sekä pohjauduttava puolueettomasti 
tutkittuun tietoon.

vuorovälin. Eli radan varrella 
piti olla taajamia ja radan 
molemmin puolin piti olla 
asutusta. Teollisuus ja yh-
teys Vuosaareen satamaan 
tuki myös hanketta vahvasti. 
Aluemaantieteen asiantuntija 
Tervamäki teki selvityksen, 
jonka mukaan ratkaisuksi 
nousi Lahti - Kerava rata. 
Syntyi itärata, joka valmistui 
vuonna 2006. Matka-ajat 
idänsuuntaan kotimaassa ja 
Venäjälle lyhenivät merkit-
tävästi. 

Hallitusohjelmassa on si-
touduttu rataverkon ja rai-
deliikenteen kehittämiseen 
niin itään, länteen kuin poh-
joiseen. Asiaa selvitettiin ja 
Väyläviraston laatima sel-
vitys valmistui idänsuun-
nalle toukokuun lopulla. 
Parhaat arvosanat sai nykyi-
nen ratalinja, joka perustuu 
Kerava-Lahti oikorataan. 
Sen hyötysuhde oli 0,66. 
Toiseksi paras oli itärata 
Porvoo-Kouvola (0,37) ja 
kolmanneksi jäi itäinen ran-
tarata (0,20). Lahden kautta 
kulkevaa yhteyttä ei tarvitse 
enää suunnitella vaan se 
on olemassa. Kohtuullisilla 
lisäinvestoinneilla yhteydet 
nopeutuvat huomattavasti 
niin Kuopion kuin Joen-
suun suuntaan ja yli rajojen 
Venäjälle. Uuden Itäradan 
rakentamista Porvoon kautta 
Kouvolaan eivät tue mitkään 
selvitykset tai faktat, eikä 
myöskään teollisuus tarvitse 

meniin, jolloin hankkeiden 
aikataulutus hankaloituu ja 
suunnitelmat vanhenevat 
ennenaikaisesti. Radanpi-
toon käytetään nyt noin 600 
miljoona euroa vuodessa eli 
jos rahoitus ratoihin kak-
sinkertaistetaan nykytasos-
ta, voitaneen seuraavan 10 
vuoden aikana investoida 
noin 5-6 miljardin euron 
hankkeet eli vain kolmasosa 
esillä olleista hankkeista. 
Etenkin suunnitteluresurssit 
ovat kriittisiä. Ja onko 15 
miljardin euron sijoittami-
nen ratayhteyksiin pienen 
kansakunnan juuri se tärkein 
ja ratkaisevin tekijä kilpai-
lukyvyn ja hyvinvoinnin 
parantamisen näkökulmasta? 
Ei ole. Itä-Suomen tulee nyt 
investoida koulutukseen, 
osaamiseen, yliopistoon ja 
uusien asukkaiden ja inves-
tointien eli työpaikkojen ja 
veronmaksajien houkutte-
luun. Asukasmäärä on se tär-
kein mittari. Porvoo – Kou-
vola raideväliin toivotulla 70 
miljoonan suunnittelurahalla 
tekee todella paljon fiksua 
ja järkevää elinvoimapo-
litiikkaa ja siihen alueen 
puolestapuhujien voimat ja 
energiat tulisi nyt käyttää. 
Muuten syntyy vain Suomen 
kallein suunnittelumappi 
raidevälistä, jota ei koskaan 
kuitenkaan julkisella rahalla 
tulla rakentamaan.   

Ville Skinnari
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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

 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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Niinan niksitNiinan 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.

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

Hämeen eläkeläisjärjestöjen 
neuvottelukunta vaatii koti-
talousvähennyksen suuren-
tamista! Lisäksi esitämme, 
että yli 75-vuotilaille koti-
talousvähennys maksetaan 
korotettuna!

Suomi ikääntyy vauhdilla 
ja siitä väistämättä seuraa 
lisääntyvää vanhuspalvelu-
jen tarvetta. Samaan aikaan 
yhteiskunnan tavoitteena on, 
että ikääntyneet asuvat mah-
dollisimman pitkään omissa 
kodeissaan. Monella ikään-
tyneellä itselläänkin on tuo 
sama toive. Jotta tuo tavoite 
voisi toteutua, on järkevää 
suunnata siihen myös tukea

Ikääntyneiden suoma-
laisten itsenäistä asumista 
omassa kodissaan tulee tukea 
kotitalousvähennystä korot-
tamalla ja uudistamalla. Tällä 
tuodaan myönteisiä vaiku-
tuksia ikäihmisten arkeen ja 
itsenäiseen selviytymiseen 

mm. kotipalveluiden käytön 
lisääntymisen ja palveluasu-
misen mahdollisen lykkään-
tymisen myötä.

Tämän vuoden alusta tehty 
kotitalousvähennyksen leik-
kaus 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 vuo-
dessa.

Kotitalousvähennyksen
käyttäjistä noin 175 000 on 
eläkeläisiä. Pienituloisil-
la eläkeläisillä ei aina ole 
mahdollisuutta kotitalous-
vähennykseen negatiivisen 
verotuksen takia. Näille elä-
keläisille tulee luoda talou-
dellinen avustus Sitran esit-
tämällä tavalla, joka vastaisi 
perusteiltaan ja määrältään 
kotitalousvähennystä, mutta 

KannanottoKannanotto
Kotitalousvähennys tukee 
ikääntyneiden kotona asumista

RENGASTUONTI
Puh. 03-884 5151
Höylääjänkatu 2, LAHTI

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

KYSY TALVIRENGAS-
TARJOUSTA.

LOPUT KESÄRENKAAT 
ULOSHEITTOHINNOIN!

Asennuspalvelu | Kausisäilytys

 
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 

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

Koverra kaalin kova kanta 
pois veitsellä. Keitä kaali 
isossa kattilassa suolalla 
maustetussa vedessä viitisen-
toista minuuttia. Irrota lehtiä 
sitä mukaan kun ne kypsyvät.

Valuta lehdet ja ohen-
na lehtiruodit. Hienonna 
lehtiruodit ja pienemmät 
sisälehdet täytteeseen. Keitä 
riisi kaalin keitinliemessä 20 
minuuttia ja kaada ylimääräi-
nen vesi pois

Levitä kaalinlehdet työ-

laudalle ja pane jokaiselle 
pari ruokalusikallista täy-
tettä. Kääri lehdet paketiksi.

Lado kääryleet voideltuun 
uunivuokaan vieri viereen 

saumakohta alaspäin. Valuta 
valeluliemi päälle. Laita pin-
nalle voinokareita. Kypsennä 
175-asteisessa uunissa 2 tun-
tia. Valele muutaman kerran 

liemellä paiston aikana.
Tarjoile puolukkahillon 

kanssa.

olisi verotuksellisesti netto-
määräinen.

Myös Eläkeläisliittojen 
etujärjestö EETU ry vaatii 
kotitalousvähennysjärjestel-
män kehittämistä, leikkaus-
ten perumista ja esittää, että 
yli 75-vuotiaille suomalai-
sille kotitalousvähennys voi-
taisiin myöntää korotettuna.

Tärkeää on myös, että 
ikääntyneille tiedotetaan 
riittävästi mahdollisuudesta 
ostaa tietyin edellytyksin ko-
tipalveluita ja niiden tukipal-
veluita yksityisiltä palvelun-
tuottajilta ilman 24 prosentin 
suuruista arvonlisäveroa.

Kotitalousvähennys on ol-
lut monelle ikääntyneelle toi-
miva tuki arjessa tarvittavien 
palveluiden hankkimiseksi. 
Kotitalousvähennyksellä
ihminen voi itse valita tarvit-
semansa palvelut, jotka kuu-
luvat kotitalousvähennyksen 
piiriin. Kotitalousvähennys 
on työllistänyt erityisesti pie-
niä yrityksiä ja vahvistanut 
kotitalouspalvelualan syntyä. 
Tällä on suurta merkitystä 
erityisesti hajaasutusalueil-
la, joilla palveluntuottajien 
määrä on vähäinen.

Hämeen eläkeläisjärjestöjen 
neuvottelukunta
Katriina Haapakangas
puheenjohtaja
Marja Leena Leinonen
varapuheenjohtaja

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

- Kylmäsavuporoa ja hevosta
- Luomuhapankaalia
- Nastolan kotijuustoa

JOULUNODOTUKSEEN!

Vanhan-
ajan
suomi-
makkara
Hakala
Suomi

10,90
/kg

Maalais-
kanan-
munat
isot XL
Suomi

8,90
/kg

Possun
savupotka
hernesoppaan
tuore
Suomi

6,90
/kg

3,50
/kg

Suola-
sienet
Haaparouskua
Suomi

19,90
/kg

Hyvä 
sikanauta-
jauheliha
70%/30%
tuore
Suomi

18,90
/kg

Hevosen
kulmapaisti
myös jauhettuna 
tuore, Suomi

6,50
/kg

Viljapossun
makurasvalla
tuoresuolattu
Suomi

Hirvi-
sikajauheliha
70%/30%
tuore
EU/Suomi

19,90
/kg

Hirven
keittoliha
makuluulla
tuore
EU

MUISTATHAN 
TEHDÄ
JOULUTILAUKSESI!

8,90
/kg
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OSINA – KOOTTUNA – ASENNETTUNA
JOPA VIIKOSSA

Keittiöunelmia vuodesta 2005

KOMEROT
LIUKUOVET

KODINKONEET
WC-KALUSTEET

EDULLINEN RAHOITUS

UNELMAKEITTIÖT KESÄMÖKISTÄ KIVILINNAAN!

VARAA SUUNNITTELUAIKA NYT!


