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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!

Lahjakortti jouluksi!

Hyvää Joulua  
ja Onnellista  

Uutta Vuotta!
Toivottaa 

Toimituksen väki:
Raimo, Tero, Niina L, Niina O, 

Niina T, Jojo ja Vesku

- 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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• Huollot • Korjaukset
• Ilmastointilaitehuollot
• Pakokaasumittaukset 
   – OBD + Diesel-savu
• Ohjainkulmien mittaukset 
   – 4-pyöräsuuntaus

• Ajovalojen myllytykset

• H
•
•

•
 

•

LT-AUTOKORJAAMO KY
Kärrytie 17, Orimattila, puh. (03) 777 4498, 044 700 4498

ltautokorjaamo@gmail.comwww.ltautokorjaamo.fi 

Lahjakortit
pukinkonttiin!

Tiilikankaantie 1 
15880 Hollola 

puh. 03 7802 625

- Kasvohoidot
- Jalkahoidot
- Sokerointi
- Intialainen 
  päähieronta
- Kestovärjäykset ym.

Ostathan lahjakortin 
20.12. klo 16 mennessä.

Hyvää joulua
toivottaa apteekkari ja 

henkilökunta

Palvelemme jouluna:
        24.12.      9 – 13

25.12.     suljettu
26.12.      12 – 16Hollolan Prismassa

Lahjakortti 
Lahjakortti jouluksi!jouluksi!

Tule Lahden musiikkiopistoon! 
Meillä opit soittamaan, laulamaan ja  
tanssimaan. Ilmoittaudu nyt, kevätkauden  
opetus alkaa 7.1.2020. 

● Ammattitaitoiset opettajat  
● Erinomaiset tilat keskellä kaupunkia 
● Klassisen ja rytmimusiikin opiskelu 
● Tanssilinja: baletti ja nykytanssi (3-20v) 
● Muskarit Lahdessa Hämeenkatu 4:ssä 
    ja Hollolassa Heinsuon koululla 
● Tällä hetkellä lähes 700 oppilasta 
● Klassinen ja pop&jazz-laulu 
● Orkesterit, yhtyeet ja bändit 
● Upeita elämyksiä Kalevi Aho -salissa 

● Täytä sähköinen hakulomake internetsivulla 
● Ilmoittaudu puhelimitse opiston kansliaan 

Lisätietoja musiikkiopiston kansliasta 
puh. 041 319 0070 
Hämeenkatu 4, 15110 Lahti 
www.lahdenmusiikkiopisto.fi

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

JJoouulluuiillooaa  lleemmmmiikkiilllleessii
llööyyddäätt  FFaauunnaattttaarreessttaa!!
Jouluiloa lemmikillesi
löydät Faunattaresta!

PILATES-KURSSI ALKAA!
TANKOTANSSI-KURSSIT 
TULOSSA!                                                
Alkeet & Jatkot.   
http://tmijarik.simplesite.com/440135227

KAIKKI PALVELUT & YO. SUPEREDUT 
30.12.19 ASTI! OLE NOPEA!
PÄIVYSTYS: MA-TO 15-17.30, PE 15-17, 
myös ma-ke-pe klo 9.45-11.15.
INFO / PALVELUT joulunaika ym. 
www.tmijarik.simplesite.com

KUNTOKESKUS LOISTO
/ AERODIGGARIT 
Keskuskatu 4, 15870 Hollola. 
Puh. 041-5077919

KUNTOSALI tai RYHMÄLIIKUNTA
6 tai 12kk (alk.31€/kk)
KAUPAN PÄÄLLE NYT 119€ ETU!
Etu: 1kk XTRA treenit + hieronta 45 + kehonkoost.mittaus!

FITNESS (sis.kuntosali+ryhmäliikunta) 6 tai 12kk (alk.49€/kk)

KAUPAN PÄÄLLE NYT 207€ ETU!
Etu: yksilöllinen kunto-ohjelma (laadinta+PT-ohjaus), 
hieronta 45min + kehonkoost.mittaus, hierontatuolihoidot)

HYVINVOINTIA LAHJAKSI - SUPERHINNOILLA!
LAHJAKORTIT KAIKKIIN PALVELUIHIN!

SUPEREDUT KAIKKIIN HOITOIHIN!
FYSIOTERAPIA & HIERONTA 
& FASKIAKÄSITTELY  
Klassinen & urheiluhieronta tutustumishoito -25% tai 
3X hoitosarjaan 4.KAUPAN PÄÄLLE! (uusi hoitoasiakas, 45-60min hoidot) 

FOOTBALANCE -pohjalliset (Medical, Sport)   -20%
KUUMAKIVIHIERONTA & KUIVAKUPPAUS   -30%
AMMATTITAITOISET TERAPEUTIT PALVELUKSESSASI!
Jari 041-5077919 & Khoa 045-8641641
Työfysioterapeutti - Kuntohoitaja - Personal Trainer – Urheiluhieroja

UUSI RYHMÄLIIKUNTA n.13-15h/vkossa! 
- jokaiseen makuun! 
TSEKKAA KOKO OHJELMA: tmijarik.simplesite.com/440099544
UUTUUKSIA! SPINNING, JOOGA, FASKIA-RULLAUS, PUMP UP, 
HYVÄ RYHTI ym.

Body for LIFE- 
INTENSIIVI PAINONPUDOTUS 
3-6KG/KK! 
KE 15.1.2020 alk.klo 19.15 (n.75min) 
– kesto 10 vkoa! (Normi 239€)
SUPERHALPAAN 
ENNAKKOHINTAAN 

179€
10.NOPEIMMALLE!
KURSSIN SISÄLTÖ: 
tmijarik.simplesite.com/438911937

-25%

Lahden Seudun UutisetLahden Seudun Uutiset
toivottaa nautinnollista toivottaa nautinnollista 
Joulunaikaa Joulunaikaa 
 ja Onnellista Uutta Vuotta! ja Onnellista Uutta Vuotta!
Raimo, Niina L., Vesa, Niina O.,Raimo, Niina L., Vesa, Niina O.,
Tero ja RoniTero ja Roni

Seuraava lehtemme ilmestyy Seuraava lehtemme ilmestyy 
ensi vuonna viikolla 2ensi vuonna viikolla 2

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 10-15.00Olemme suljettuna 24.-25.12. ja 1.1. Hyvää Joulua! 

Avoinna: ma-pe 10-19, la-su 10-15
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Varaa aika 040 751 3774

Laaja 
labrapaketti

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

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

MCHC), valkosolut ja verihiutaleet.

95€Yhteensä 18 eri koetta. 
Lääkäri arvioi koetulokset.

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

Akvario-
harrastajalle!

Akvario-
harrastajalle!

Akvaariot ja akvaariopaketit
Akvaariokalat ja -kasvit
Kaikki tarvikkeet ja ruoat

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

Sadehatut asennettuna
Päijät-Hämeessä ja
lähiympäristössä
TARJOUSHINTAAN alkaen

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

129€
Ovh. 180-250€

KYSY LISÄÄ

Kaikkien kotisi katolla
tehtävien töiden mestari

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

Koronasta huolimatta ulkona 
tehtävät työt voidaan tehdä!

KAJALON SORAKAJALON SORA
– ORIMATTILA – NASTOLA – VILLÄHDE – LAHTI

• Sorat ja murskeet • Laadukas puutarhamulta 
• Kaivinkonetyöt

Laadukkaat kiviainekset – Täsmälliset toimitukset

kajalonsora.fi    040 501 5771

-KIVIAINEKSET

ORIMATTILA - NASTOLA - VILLÄHDE - LAHTI - HOLLOLA

Suur äk ryllä noudettunasäkeissä ja per är

Tilaukset: www a.fi.vihant

Multaa - kuorikatett siaa - kiviainek

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

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

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

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

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

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

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

DIANAN 
AUTOKOULU
Syystarjous

DIANAN AUTOKOULU
Rauhankatu 7
15110 Lahti

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

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

Meillä ajat 

kaikki ajotuntisi 

aidolla henkilö-

autolla!

Ajotunnit myös automaattivaihteisella autolla.

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

To 18.00 Miesten ryhmä
Kauppakatu 2 A, LAHTI

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

VARAA OMA 
MYYTIPAIKKASI

Ahtialantie 37, 15170 Lahti

www.lanttila.fiHuomio
äijät / miehet, että

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

eikä huulipunia
myyntiin....

Varaa oma pöytäsi.

Osoite: Keijutie 31 (Vanha Puuilo)
Navigaattoriin osoite:

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

p. 050 408 8760

KEIJUKIRPPIS
on avattu

Paljon odotettu

Tervetuloa!!

Pöytävarauksia otetaan vastaan

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

la-su 10-15
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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)
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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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ARABIAN ASTIOITA: 
Valencia, Sointu, Krokus, Faenza, Kirsikka, Gardenia, Kastanja, Ali, Myrna, Signapore, 

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

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

Romanttinen puutarha ym.  

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

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

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

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

Lomonosovin eläimiä.  Ja paljon muuta! 

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

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

Puuaskartelutarvikkeita:  Palloja, helmiä, pyöriä, tappeja ym. 

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

VANHAN TAVARAN KAUPPA 

OSTAMME KUOLINPESIÄ JA MUUTTOIRTAINTA! Valaisimia 

Arabian kahvikuppeja 

Lomonosovin eläimiä 

Arabian seinälautasia

Arabian astioita 

Riihimäen lasia

Lappilainen näkijä, parantaja

jo kolmannessa polvessa

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

0700-512411
Katariina

2,59€

 ★ Aito ★ Varma ★ Näkijä ★

2,34/min + pvm

Jenny
0700-51014

Myös luotettavat rakkaustulkinnat
2,59/min+pvm

Selvänäkijä
Stiina Sahari
0700-9-3009

2,95€/min.+pvm. pl50 hki 25

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

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

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

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

Perinteitä ja pitkän linjan 
kehitystyötä

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

-Olen ollut Salpausselkä 

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

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

Hollolan sunnuntairasteilla tutustutaan 
Salpausselkä Geopark -alueen geologiaan

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

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

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

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

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

Nostalgiaa huokuvia 
teemoja musiikin 
genrevinkkauksessa 

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

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

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

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

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

Näyttelyn julisteet/tekstit: 
Sauli Hirvonen

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

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

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

turahasto.

Kuvausrastin kautta 
sertifioidun 
savusaunan löylyihin

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

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

Viikko 36 / 2020 – 3 –Lahden Seudun Uutiset

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

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

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

Romanttinen puutarha ym.  

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

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

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

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

Lomonosovin eläimiä.  Ja paljon muuta! 

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

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

Puuaskartelutarvikkeita:  Palloja, helmiä, pyöriä, tappeja ym. 

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

VANHAN TAVARAN KAUPPA 

OSTAMME KUOLINPESIÄ JA MUUTTOIRTAINTA! Valaisimia 

Arabian kahvikuppeja 

Lomonosovin eläimiä 

Arabian seinälautasia

Arabian astioita 

Riihimäen lasia

Lappilainen näkijä, parantaja

jo kolmannessa polvessa

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

0700-512411
Katariina

2,59€

 ★ Aito ★ Varma ★ Näkijä ★

2,34/min + pvm

Jenny
0700-51014

Myös luotettavat rakkaustulkinnat
2,59/min+pvm

Selvänäkijä
Stiina Sahari
0700-9-3009

2,95€/min.+pvm. pl50 hki 25

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

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

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

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

Perinteitä ja pitkän linjan 
kehitystyötä

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

-Olen ollut Salpausselkä 

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

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

Hollolan sunnuntairasteilla tutustutaan 
Salpausselkä Geopark -alueen geologiaan

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

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

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

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

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

Nostalgiaa huokuvia 
teemoja musiikin 
genrevinkkauksessa 

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

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

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

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

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

Näyttelyn julisteet/tekstit: 
Sauli Hirvonen

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

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

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

turahasto.

Kuvausrastin kautta 
sertifioidun 
savusaunan löylyihin

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

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

Viikko 36 / 2020 – 3 –Lahden Seudun Uutiset

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

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

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

Romanttinen puutarha ym.  

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

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

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

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

Lomonosovin eläimiä.  Ja paljon muuta! 

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

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

Puuaskartelutarvikkeita:  Palloja, helmiä, pyöriä, tappeja ym. 

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

VANHAN TAVARAN KAUPPA 

OSTAMME KUOLINPESIÄ JA MUUTTOIRTAINTA! Valaisimia 

Arabian kahvikuppeja 

Lomonosovin eläimiä 

Arabian seinälautasia

Arabian astioita 

Riihimäen lasia

Lappilainen näkijä, parantaja

jo kolmannessa polvessa

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

0700-512411
Katariina

2,59€

 ★ Aito ★ Varma ★ Näkijä ★

2,34/min + pvm

Jenny
0700-51014

Myös luotettavat rakkaustulkinnat
2,59/min+pvm

Selvänäkijä
Stiina Sahari
0700-9-3009

2,95€/min.+pvm. pl50 hki 25

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

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

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

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

Perinteitä ja pitkän linjan 
kehitystyötä

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

-Olen ollut Salpausselkä 

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

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

Hollolan sunnuntairasteilla tutustutaan 
Salpausselkä Geopark -alueen geologiaan

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

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

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

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

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

Nostalgiaa huokuvia 
teemoja musiikin 
genrevinkkauksessa 

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

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

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

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

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

Näyttelyn julisteet/tekstit: 
Sauli Hirvonen

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

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

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

turahasto.

Kuvausrastin kautta 
sertifioidun 
savusaunan löylyihin

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

Hollolan Havukalliolla etsitään rasteja upeiden näköalojen kera. Kuva Päivi Tommola.
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HAMMASHOITO OY S. ALATUPA
- Hammaskiven poisto 
  eläkeläisille -10% 
  suuhygienistillä!
- Särkypotilaat 
  nopeasti
- Ilta- ja 
  viikonloppuaikoja
- Myös proteesityöt

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

Hammaslääkärit:
Seija Alatupa
Minna Fredriksson
Elena Gustafsson

Suuhygienisti:
Taru Tuomala
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Kuutamokeikkalaiset 
vapaamatkustajina

Erityisluokanopettaja
Juhani Melanen
jussi.melanen@phnet. 

Lahtelaisnäkökulma

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sunnuntaina 22.1 kilpail-
tiin yhteislähtökilpailut, jos-

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

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

Hollolan Urheilijoiden nuoret 
menestyivät SM -kisassa

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

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

-Koti on arvo ja meidän 
on myös otettava vastuuta 

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

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

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

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

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

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

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

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

Hollolan kokoomus 90 vuotta

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

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

Hiustenleikkaus
13 - 17 €

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

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

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

VINKKI 1: Tarkista oikeus-
turvavakuutus ennen tontti-
kauppoja

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

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

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

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

VINKKI 2: Rakennuksen 
vakuutus kerralla kuntoon 
täysarvovakuutuksella

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

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

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

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

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

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

VINKKI 3: Muista suojata 

rakennustarvikkeet ja työ-
välineet!

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

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

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

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

VINKKI 4: Turvaa työnte-
kijät ja etenkin itsesi!

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

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

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

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

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

VINKKI 5: Ennen kuin 
allekirjoitat sopimuksia, 
selvitä vastuut! 

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

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

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

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

Vältä nämä virheet omakotitalon 
rakentamisessa 
- voivat osoittautua kalliiksi myöhemmin

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

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

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

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

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

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

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

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

Koronaviruspandemian vaikutukset 
Lahden seurakuntien talouteen toistaiseksi vähäiset
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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

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
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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

Jouluvisa
Jollei jouluna ole lunta,  
voiko joulupukki tullakaan…

(Vastaukset sivulla 10)

1. Missä julistetaan vuosittain 
joulurauha?

2. Mistä glögi saapui Suomeen?

3. Mitä Adventti tarkoittaa?

4. Riisipuuro on 1800-luvulta peräisin. 
Mistä joulupuuro sitä ennen keitettiin?

5. Missä sijaitsee Joulupukin pääposti?
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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

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

M-Lasi | Kirjavakatu 2, 15300 Lahti | www.m-lasi.fi
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MYYDÄÄN
koivu- ja sekaklapia kotiinkuljetuksella
p. 040 520 0782 / Klapitalo Jokinen

Lappilainen näkijä, parantaja

jo kolmannessa polvessa

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

0700-512411
Katariina

2,59€

 ★ Aito ★ Varma ★ Näkijä ★

2,34/min + pvm

Jenny
0700-51014

Myös luotettavat rakkaustulkinnat
2,59/min+pvm

Selvänäkijä
Stiina Sahari
0700-9-3009

2,95€/min.+pvm. pl50 hki 25

Autohuolto Janne A Tmi
VÄÄKSY (toimialueena Päijät-Häme)

www.autohuoltojanne.fi

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

Rengasmyynti ja -vaihdot 
asiakkaan luona!

p. 0400 467 595 24 h joka päivä!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lahden kaupunginkirjaston 
syksyn tapahtumaesite 
on julkaistu

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

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

Lahdessa havaittu 
poikkeuksellisen paljon rottia 

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

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

Rottahavainnoista
ilmoitettava 
kiinteistönomistajalle 
tai alueen haltijalle

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

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

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

Ennaltaehkäisevillä 
toimenpiteillä estetään 
rottapopulaation 
muodostuminen

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

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

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

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

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

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

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

Lahden kaupunki jakaa 
henkilökunnalleen kangasmaskit

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

seen nenäliinaan sekä välttää 
kasvojen koskettelua.

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

THL:n ohjeen mukaan 

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

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

Päijät-Hämeen kokoontumisrajoitukset 
jatkuvat 4.1. asti - yli 10 hengen 
tilaisuudet kielletty
Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin alue on alueellisen koronakoordinaatioryhmän tuoreen arvion mukaan edelleen 
koronaepidemian leviämisvaiheessa. Etelä-Suomen aluehallintovirasto jatkaa tämän vuoksi alueen yleisötilaisuuksia ja 
yleisiä kokouksia koskevia rajoituksia 4.1.2021 asti.

Etelä-Suomen aluehallinto-
viraston 9.12. tekemän pää-
töksen mukaan kaikki yli 10 
(kymmenen) hengen yleisö-
tilaisuudet ja yleiset kokouk-
set sisä- ja ulkotiloissa on 
kielletty Päijät-Hämeen sai-
raanhoitopiirin alueella. Pää-
tös on voimassa 15.12.2020-
4.1.2021, ja sillä jatketaan 
kokoontumisrajoituksia, 
jotka ovat olleet alueella 
voimassa 30.11. alkaen.

Enintään 10 hengen ko-
koontumisia voi järjestää, 
mutta tällöinkin on nouda-
tettava ehdottoman tarkasti 
ja kaikilta osin Terveyden 
ja hyvinvoinnin laitoksen 
ja opetus- ja kulttuurimi-
nisteriön ohjetta turvaetäi-
syyksistä ja hygieniakäy-
tännöistä, (Avautuu uudessa 
välilehdessä). Näistäkin ti-
laisuuksista tulisi järjestää 
ainoastaan aivan välttämät-

tömimmät kokoontumiset, 
kuten lakisääteiset ja sääntö-
määräiset yhtiöiden ja yhdis-
tysten kokoukset. Kokouksia 
suositellaan järjestettäväksi 
etäyhteydellä aina kun se on 
mahdollista. Aluehallintovi-
rasto suosittelee painokkaasti 
välttämään kaikkia fyysisiä 
kokoontumisia, joita ei ole 
pakko järjestää.

Kokoontumisrajoitukset 
perustuvat epidemiologiseen 
tilannearvioon ja Terveyden 
ja hyvinvoinnin laitoksen 
lausuntoon suositeltavista 
toimista epidemian eri vai-
heissa. Päijät-Hämeen sai-
raanhoitopiirin koordinoima 
koronatilanneryhmä ilmoitti 
7.12. alueen olevan edelleen 
epidemian leviämisvaihees-
sa, minkä vuoksi nykyisiä 
kokoontumisrajoituksia on 
välttämätöntä jatkaa. Jos 
alueen tautitilanne muuttuu 

merkittävästi, aluehallin-
tovirasto voi tehdä uusia 
päätöksiä kokoontumisra-
joituksista.

Kaikkia ylimääräisiä 
lähikontakteja tulisi 
välttää

Etelä-Suomen aluehallin-
toviraston päätös koskee 
yleisötilaisuuksia, kuten 
markkinoita, konsertteja, 
teatterinäytöksiä ja urhei-
luotteluja, joissa on yleisöä. 
Aluehallintoviraston toi-
mivalta ei ulotu yksityisiin 
tilaisuuksiin, kuten illanviet-
toihin tai perhejuhliin, eikä 
normaaliin, jatkuvaluon-
teiseen palvelutoimintaan. 
Myöskään viranomaisten 
kokoukset, kuten kunnan-
valtuuston, -hallituksen ja 
lautakuntien kokoukset, eivät 

kuulu rajoitusten piiriin. Nä-
mäkin suositellaan järjestet-
tävän etäkokouksina.

Sairaanhoitopiirit ja kun-
nat ovat antaneet eri toimi-
joille ja yksityishenkilöille 
suosituksia mm. aluehallin-
toviraston määräysten ulko-
puolelle jäävien tilaisuuksien 
ja palvelutoiminnan järjestä-
misestä sekä maskien käy-
töstä, joita jokaisen on syytä 
noudattaa omalta osaltaan. 
On erittäin tärkeää, että jo-
kainen meistä noudattaa eri-
tyistä varovaisuutta ja huo-
mioi viranomaisten antamat 
suositukset ja ohjeet, jotta 
epidemiatilanne saadaan hal-
lintaan. Kaikki lähikontaktit 
toisiin ihmisiin, jotka eivät 
ole välttämättömiä, on syytä 
jättää tässä tilanteessa pois.

Lähde: sttinfo.fi

Valtatie 12:sta eteläinen ke-
hätieosuus on valmistunut. 
Hollolan kunnan elinkeino-
päällikkö Sari-Anna Vilan-
der ajaa päivittäin työmat-
kansa Lahdesta Hollolaan 
vanhaa valtatietä pitkin. Hän 
toteaa, että uuden kehätien 
ansiosta Hollolan tavoitetta-
vuus paranee. 

Hän huokaisee helpotuk-
sesta. Uuden kehätien myötä 
vanhaa valtatietä vaivannees-
ta vilkkaasta rekkaliikentees-
tä ja onnettomuusherkistä 
risteyksistä päästään. Hän on 
laskenut, että vanhalla valta-
tiellä on ainakin 24 valoriste-
ystä ja liukkailla keleillä saa 
jännittää, ennättävätkö rekat 
pysähtyä niihin ajoissa. 

Vilander sanoo, että Kukon-
koivuun sijoittuvien yhtiöi-
den kannalta kehätien yhteys 
on merkittävä etu. Neuvot-
teluja on menossa sinne 
tähyävien uusien yritysten 
kanssa. Kahdesta Hopeakal-
lion tontista on neuvottelut 
myös käynnissä. Vilander 
korostaa, ettei Nostavan lo-
gistiikka-alueen kanssa olisi 
voitu edetä ilman kehätietä. 
Nyt aluetta päästään vihdoin 
kehittämään.

Hollolan projektipäällikkö 
Ari Rinkinen on ollut tie-
hankkeessa mukana suunnit-
teluvaiheesta saakka. Hän oli 
myötävaikuttamassa siihen, 
että Hopeakallion alueen 
kaavamuutoksessa huomi-
oitiin Soramäen eritasoliit-
tymän vaatima lisätilantarve.

- Soramäen eritasoliitty-
män rampin alueelle jäänyt 
korkea kallioseinämä olisi 
peittänyt Paassillan alueen 
näkyvistä. Sovimme Väylä-
viraston kanssa, että kunta 
saa louhia kallioseinämän 
pois, jotta näkymä avautuu. 
Samankaltainen ratkaisu teh-
tiin Hopeakallion puolella. 

Hollolan kunnanjohtaja 
Päivi Rahkonen on tyyty-
väinen. Kehätien rakenta-
minen oli kunnan alueella 
pitkä puristus. Hän sanoo 
tieprosessin olleen hyvin 
hallinnassa, koska valituksia 
töiden aikana ei ole juurikaan 
kuulunut. Liikenneruuhkiin 
uusi väylä vaikuttaa heti ja 
Rahkonen toteaa, että parin 
vuoden päästä nähdään sen 
vaikutuksista elinkeinoelä-
mään.

Valtatie 12 eteläinen ke-
hätiehanke maksaa noin 275 
miljoonaa, kun kaikki vii-
meistelytkin on ensi vuonna 
tehty. Itse kehätie maksaa 
258 miljoonaa ja Lahden 
eteläinen sisääntulotie 17 
miljoonaa. Valtion rahoi-
tusosuus on 72 prosenttia 
hankkeesta, eli 198 miljoo-
naa ja Lahden sekä Hollolan 
yhteinen rahoitusosuus 28 
prosenttia, joka muodostaa 
77 miljoonan euron osuuden 
kustannuksista. Tiehanke on 
pysynyt suunnitellun rahoi-
tuksen sisällä.

Lasse Koskinen

Hollolan elinkeinopäällikkö Sari-Anna Vilander uskoo Vt12:s-
ta kehätien tuovan lisää yrityksiä tien vaikutusalueelle.

Hollolan kunnanjohtaja Päivi Rahkonen on ollut tyytyväinen 
tietöiden sujuvuuteen. Kuvat: Väylävirasto

70-vuo tiaan Lah den tai de mu seon juh la- 
  va lais tus ta jat ke taan Kirk ko puis tos sa 4.1.2021 as ti
Väinö Hovilan puistotie Kirkkopuistossa jatkaa juhlavalaistuna vielä koko loppuvuoden aina 4.1.2021 asti. Puistotien 
tuntumasta löytyy Flowers of Life -taiteilijaryhmän suurikokoisia valotaideteoksia, jotka ovat nähtävillä kellon ympäri

Taide-, juliste- ja muotoi-
lumuseon projektijohtaja 
Marita Kajanderin mukaan 
on ollut ilo huomata, kuinka 
suuren suosion valotaidete-
okset ovat saaneet kaupun-
kilaisten keskuudessa.

– Tavallaan tämä ei yllätä-
kään, koska koronatilantees-
ta johtuen kaikki tapahtumat, 
taide- ja kulttuuririennot on 
peruttu. Niinpä viikonlopun 
aikana teimme tarvittavat 
selvitykset sekä päätöksen 
jatkosta. Nyt pimeänä vuo-
denaikana korostuu kaikki 
mahdollinen valo ja sen 
tuoma piristys.

– Tässä ajassa ihmiset 
suuntaavat askeleita helposti 
luontoon ja pihalle, joten mi-
käpä sen mukavampaa kuin 
nauttia visuaalisesti upeasta 
valotaiteesta ulkoilun lomas-
sa, toteaa projektinjohtaja 
Marita Kajander.

Teoksia ja juhlavalo-
ja ihastelemaan saapuvien 
suositellaan noudattavan 
turvavälejä ja käyttävän suo-
situsten mukaisesti kasvo-
maskeja.

Lahden museoissa ja 
museokaupassa voi 
piipahtaa turvaväli-, 
hygienia- ja kasvo-
maskisuositusten 
mukaisesti
Lahden taidemuseon merk-
kivuoden juhlallisuudet siir-
tyvät myöhempään ajan-
kohtaan koronatilanteesta 
johtuen, näin myös taide-
museon tilahistoriaa käsit-
televä ’Taloton taidemuseo’ 
-tutkimuksen julkaisutilai-
suus.  Taloton taidemuseo’ 
-tutkimusjulkaisu on ostetta-
vissa Pop up -museokauppa 

Malskilla, jonka viimeinen 
aukiolopäivä Malskin vä-
liaikaistiloissa on lauantai 
19.12.2020.

Museokaupan muut toi-
mipisteet ovat  Radio- ja 
tv-museo Mastolassa ja Hiih-
tomuseossa. Myös näissä 
toimipisteissä ja museoissa 
voi turvallisesti piipahtaa 

noudattaen yleisiä turvaväli-, 
hygienia- ja kasvomaski-
suosituksia. Asiakasmääriä 
rajoitetaan viranomaisten 
ohjeiden mukaisesti. Lahden 
museoiden sisältöjä on saata-
villa myös verkossa.

Lähde: lahti.fi

Mainosta sinäkin tässä!
www.lahdenseudunuutiset.fi

Seuraava Lahden Seudun 
Uutiset ilmestyy viikolla 2.

Jokainen viettää joulua 
omalla tavallaan, nauttien 
joulun rauhasta. Mutta nyt 
olemme aivan erilaisessa 
tilanteessa. Koronavirus 
ei helpota, vaan päinvas-
toin kiristää otettaan kaik-
kialla. Ei riitä, että joku 
maanosa olisi koronan 
kohteena, vaan kyse on 
koko maapallolla riehu-
vasta epidemiasta, joka ei 
katso onko joulu tai juhan-
nus! Mitä suurempi juhla, 
sitä parempi koronalle ja 
taudin leviämiselle.

Onneksi on merkille 
pantavaa, että kaupoissa 
pidetään maskia miltei 99 
prosenttisesti ja asenteet 
ovat muuttuneet niin, että 
jos jollain ei ole maskia, 
niin hänen peräänsä vil-
kuillaan, aikaisemmin oli 
päinvastoin.

Ihmisillä alkaa varmasti 
olemaan kyllästymistä 
koronaan, mutta per... kun 
se virus ei näytä mitään 
kyllästymisen merkkejä. 
Meillä Suomessa on onnel-
linen tilanne, kun olemme 
harvaan asuttu kansakunta 
ja suht. koht. itsenäisiä ja 

ei niin seuranhakuisia kuin 
muissa länsimaissa. Tämä 
on meidän etumme!

Keväällä pistin merkil-
le, kun kävin Oululaisen 
tehtaanmyymälässä, oli 
ovella vartija joka las-
ki, että myymälässä oli 
korkeintaan 10 henkilöä 
kerrallaan asiakkaana ja 
homma toimi ja kaikki 
olivat tyytyväisiä. Tässä 
nähtiin kuinka silloin suh-
tauduttiin vastuullisesti 
yritystoimintaan ja asiak-
kaiden terveyteen.

Tällä hetkellä on aivan 
käsittämätöntä, kuinka 
esimerkiksi ministeri Lin-
tilä on huudellut Lapin 
matkailun puolesta, että 
"Lisää lentoja Lappiin"...
yksi viikko Lintilän ohjei-
ta noudattaen, voi aiheut-
taa vuosien tuhon Lapin 
matkailulle.

 Eihän Jokisen pitänyt 
pilata joulumieltä kenel-
täkään, mutta näin tässä 
vaan kävi. Toivotan kui-
tenkin kaikille lukijoille 
Hyvää Joulua!

Raimo Jokinen

Joulunvietto 
koronan varjossa

Erkki Nieminen
erkki.nieminen@lh.lahti.fi

Hyvää Joulua!
 Puuro maistuu 

edelleen...

Hollolan kukka &
Hautauspalvelu

Joulunajan aukioloajat
24.12.    8-13
25.12.    suljettu

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

26.12.    9-17
27.12.    9-17
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Varaa aika 040 751 3774

Laaja 
labrapaketti

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

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

MCHC), valkosolut ja verihiutaleet.

95€Yhteensä 18 eri koetta. 
Lääkäri arvioi koetulokset.

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

Akvario-
harrastajalle!

Akvario-
harrastajalle!

Akvaariot ja akvaariopaketit
Akvaariokalat ja -kasvit
Kaikki tarvikkeet ja ruoat

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

Sadehatut asennettuna
Päijät-Hämeessä ja
lähiympäristössä
TARJOUSHINTAAN alkaen

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

129€
Ovh. 180-250€

KYSY LISÄÄ

Kaikkien kotisi katolla
tehtävien töiden mestari

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

Koronasta huolimatta ulkona 
tehtävät työt voidaan tehdä!

KAJALON SORAKAJALON SORA
– ORIMATTILA – NASTOLA – VILLÄHDE – LAHTI

• Sorat ja murskeet • Laadukas puutarhamulta 
• Kaivinkonetyöt

Laadukkaat kiviainekset – Täsmälliset toimitukset

kajalonsora.fi    040 501 5771

-KIVIAINEKSET

ORIMATTILA - NASTOLA - VILLÄHDE - LAHTI - HOLLOLA

Suur äk ryllä noudettunasäkeissä ja per är

Tilaukset: www a.fi.vihant

Multaa - kuorikatett siaa - kiviainek

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

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

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

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

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

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

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

DIANAN 
AUTOKOULU
Syystarjous

DIANAN AUTOKOULU
Rauhankatu 7
15110 Lahti

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

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

Meillä ajat 

kaikki ajotuntisi 

aidolla henkilö-

autolla!

Ajotunnit myös automaattivaihteisella autolla.

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

To 18.00 Miesten ryhmä
Kauppakatu 2 A, LAHTI

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

VARAA OMA 
MYYTIPAIKKASI

Ahtialantie 37, 15170 Lahti

www.lanttila.fiHuomio
äijät / miehet, että

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

eikä huulipunia
myyntiin....

Varaa oma pöytäsi.

Osoite: Keijutie 31 (Vanha Puuilo)
Navigaattoriin osoite:

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

p. 050 408 8760

KEIJUKIRPPIS
on avattu

Paljon odotettu

Tervetuloa!!

Pöytävarauksia otetaan vastaan

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

la-su 10-15
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Toivotamme Hyvää Joulua
ja Onnellista Uutta Vuotta!

Päijät-Hämeen 

Venemoottoripurkamo

Kylmänen 105, 17110 Kalliola • www.venemoottoripurkamo.fi
Suti, p. 0400 490 303 • suti@venemoottoripurkamo.fi

Stefa, p. 0400 606 239 • stefa@venemoottoripurkamo.fi

PERÄMOOTTOREIDEN 
KÄYTETYT VARAOSAT

UUDET VARAOSAT 
JA POTKURIT

Kyläkunnantie 28, 15700 Lahti
Puh. (03) 751 0535, fax 752 0435

Lahden Sos. Dem.
Kunnallisjärjestö ry

toivottaa
lahtelaisille

Hyvää Joulua!

JÄRVISEN LIIKENNE OY
Toivottaa matkustajilleen Hyvää Joulua! 

Sysmäntie 17, 19700 Sysmä, Puh. 03-7172 651

www.jarvisenliikenne.fi, jarvisen.liikenne@saunalahti.fi

www.messila.fi

puh. 03 - 7822 060 
www.juustokellarirasanen.fi

KAMPAAMO
TARJA ALHO
Vapaudenkatu 14 B, 15110 LAHTI

Puh. 03-7828 150

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta 2021

Auto Sorsa Oy
Riihimäki p. 019 716 620 Hyvinkää p. 019 268 0800

Puh. 050 5361 726 
Tuula Valtonen

www.deebetti.fi

Hyvää joulua
ja menestyksekästä
vuotta 20172020

Vartiopolku 5 
17200 Vääksy

www.hollolanruosteenesto.fi

HOLLOLAN RUOSTEENESTO

Hyvää Joulua 
ja menestystä 
uudelle 
vuodelle!

Päijät-Hämeen 
Automaalaus

Mestarinkatu 24, Lahti
Puh. 050 5511 330

Henkilö- ja pakettiautojen kolarityöt,
muovityöt, peltioikaisut ja maalaukset

FORD varaosat ja huollot

Laaksotie 55
Heinola

Puh. (03) 715 2800, 040 585 7431FORD varaosat ja huollot

Laaksotie 55
Heinola

Puh. (03) 715 2800, 040 585 7431

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

Toivotamme Hyvää Joulua
ja Onnellista Uutta Vuotta!

SILK &
SHINE

Sim Sensitive logot ja tuotemerkit, sekä muut Sim Finland Oy:n käytössä olevat logot ja tuotemerkit ovat Sim Finland Oy:n 
oikeutta. Kaikenlainen kopiointi ja muokkaus muuhun kuin kyseisen tuotteen mainontaan on kielletty. 

Sim Finland Oy
Pallotie 2, 33470 Ylöjärvi, Finland
Tel. 0207 444 700
info@simfinland.com
www.sim.fi

Hiustenleikkaus
13 - 17 € Keskikankaantie 4, HOLLOLA

Puh. (03) 764 2716  GSM 040 545 0312

Tulostetarra 2m x 40 cm, 55 eur +alv

Siirtokalvotarra 650 x 206mm

Jyrkänmäentie 4, 15880 Hollola

Siunattua Vapahtajan
syntymäjuhlaaHämeen aluetoimisto

toivottaa jäsenilleen ja 
yhteistyökumppaneilleen
Hyvää joulua!

Launeenkatu 5  | puh. 0440 420 300
info@lahdenkeilahalli.fi

Tarkista vapaat vuorot:
www.lahdenkeilahalli.fi

Ma – To 11.00 – 21.00

Pe– La 11.00 – 23.00

Su 11.00 – 18.00

Hohtokeilailu  |  Pe – La 18.00 – 23.00

näHdään LauneeLLa!
Startti-ilta
Hyvät vinkit aloittelevalle keilaajalle pallon

valinnasta seuraan liittymiseen

-  Keskiviikkoisin .,  klo 18-20

- 10 €/hlö/ilta

Peruskurssi
Aloittelijan lähtöpaketti keilailun maailmaan

- Tiistaisin klo 18-20

-  Kesto 

- 95 €/hlö/kurssi, sis. seurajäsenyyden ja

todistuksen peruskurssin suorittamisesta

HOHTOKeILaILua
perjantaisin ja lauantaisin kello 18–23

kuun loppuun saakka:
hohtokeilaa 2 tuntia,
saat jälkimmäisen tunnin
PuOLeen HInTaan!

12.1 2.2., 9.3. ja 6.4.

viisi viikkoa, alkaa 26.1. ja 8.3.

TammiStartti-ilta
Hyvät vinkit aloittelevalle keilaajalle pallon
valinnasta seuraan liittymiseen.
- Keskiviikkoisin, 12.1., 2.2., 9.3. ja 6.4. klo 18-20
- 10 €/hlö/ilta

Peruskurssi
Aloittelijan lähtöpaketti keilailun maailmaan
- Tiistaisin klo 18-20
-
- 95 €/hlö/kurssi, sis. seurajäsenyyden ja

todistuksen peruskurssin suorittamisesta

Launeenkatu 5  | puh. 0440 420 300
info@lahdenkeilahalli.fi

Tarkista vapaat vuorot:
www.lahdenkeilahalli.fi

Ma – To 11.00 – 21.00

Pe– La 11.00 – 23.00

Su 11.00 – 18.00

Hohtokeilailu  |  Pe – La 18.00 – 23.00

näHdään LauneeLLa!
Startti-ilta
Hyvät vinkit aloittelevalle keilaajalle pallon

valinnasta seuraan liittymiseen

-  Keskiviikkoisin .,  klo 18-20

- 10 €/hlö/ilta

Peruskurssi
Aloittelijan lähtöpaketti keilailun maailmaan

- Tiistaisin klo 18-20

-  Kesto 

- 95 €/hlö/kurssi, sis. seurajäsenyyden ja

todistuksen peruskurssin suorittamisesta

HOHTOKeILaILua
perjantaisin ja lauantaisin kello 18–23

25 € 
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kuun loppuun saakka:
hohtokeilaa 2 tuntia,
saat jälkimmäisen tunnin
PuOLeen HInTaan!

12.1 2.2., 9.3. ja 6.4.

viisi viikkoa, alkaa 26.1. ja 8.3.
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PUOLEEN HINTAAN

Pe 7.1. harraste-teema vedos 4x140. Korj. puhelimitse 7575 339/Tarja Saari, ke 5.1. klo 13 mennessä, kiitos.

Kesto viisi viikkoa alkaa 25.1. ja 8.3.

Koulutettu hieroja Marjo Keipi
Tuhkatie 12, 15880 Hollola
Ajanvaraus p. 044 238 1796 tai 
marjokeipi.fi
Myös hierontalahjakortit jouluksi!

Iloista joulua ja hyvää terveyttä vuodelle 2020!
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Ilmoittautuminen 
kevätkaudelle 
alkaa 16.12., 
osassa ryhmistä 
on vielä tilaa. 
Ilmoittaudu 
mukaan!

Hollolan Voimistelu ry 
kiittää harrastajia 
syyskaudesta ja 
toivottaa rentouttavaa 
joulun aikaa!

Ryhmämaksusta 
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Katso lisätiedot 
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Jouluaattona suljettu
salpausselanapteekki.fi
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ja Onnellista Uutta Vuotta!

SILK &
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Ma – To 11.00 – 21.00
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KAIVINLIIKE S. ja J. SUOJÄRVI OY

Herrala

TAITOSANEERAUS OY
- kun taitoa tarvitaan -

Vesa 040-6820402 - Joonas 044-0998885

rakennusjapeltityokoskinen@gmail.com

Lahden Ykkösapteekki 
ABC Renkomäki 
avoinna: ma 23.12. klo 9-18, 
ti 24.12. klo 9-12, ke-to suljettu,
pe 9-18, la 28.12. klo 10-17
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   kausisäilytys
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   ja korjaukset
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kaikki merkit
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saneerauskohteet
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2020!

KEITTIÖASIANTUNTIJASI

JUSSI MELKKO
040 541 1070
www.jussi-melkko.com

SOITA
HETI!

ILMAINEN 
SUUNNITTELUPALVELU!!!

Kiitämme menneestä vuodesta
ja toivotamme

Rauhallista Joulun aikaa

PALVELUTUKKU
KOLMIO

Palvelutukku Kolmio
puh. 03-871 370

myynti@palvelutukkukolmio.fi
www.palvelutukkukolmio.fi

2017!
p. 050 3844 230

2020!

Löydat meidät
Lanun aukiolta
Rautatienkatu 26

puh. 03 - 881 0081
kampaamoliike.com
TERVETULOA!
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Launeen Prisma 2. krs
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Ark. 10-20, la 10-18
www.faunatar.fi

Parhaat  joululahjat

lemmikillesi  löydät

Faunattaresta!
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Keskustie 25, 17500 Padasjoki
Puh. (03) 551 2342

Palvelemme: ma-pe 9-17, la 9-13
Jouluaattona 9-12, sunnuntait ja pyhät suljettu

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

Parhaat  joululahjat

lemmikillesi  löydät

Faunattaresta!

Parhaat  joululahjat

lemmikillesi  löydät

Faunattaresta!

Toivotamme Hyvää Joulua
ja Onnellista Uutta Vuotta!

SILK &
SHINE

Sim Sensitive logot ja tuotemerkit, sekä muut Sim Finland Oy:n käytössä olevat logot ja tuotemerkit ovat Sim Finland Oy:n 
oikeutta. Kaikenlainen kopiointi ja muokkaus muuhun kuin kyseisen tuotteen mainontaan on kielletty. 

Sim Finland Oy
Pallotie 2, 33470 Ylöjärvi, Finland
Tel. 0207 444 700
info@simfinland.com
www.sim.fi

Hiustenleikkaus
13 - 17 € Keskikankaantie 4, HOLLOLA

Puh. (03) 764 2716  GSM 040 545 0312

Tulostetarra 2m x 40 cm, 55 eur +alv

Siirtokalvotarra 650 x 206mm

Jyrkänmäentie 4, 15880 Hollola

Siunattua Vapahtajan
syntymäjuhlaaHämeen aluetoimisto

toivottaa jäsenilleen ja 
yhteistyökumppaneilleen
Hyvää joulua!

Launeenkatu 5  | puh. 0440 420 300
info@lahdenkeilahalli.fi

Tarkista vapaat vuorot:
www.lahdenkeilahalli.fi

Ma – To 11.00 – 21.00

Pe– La 11.00 – 23.00

Su 11.00 – 18.00

Hohtokeilailu  |  Pe – La 18.00 – 23.00

näHdään LauneeLLa!
Startti-ilta
Hyvät vinkit aloittelevalle keilaajalle pallon

valinnasta seuraan liittymiseen

-  Keskiviikkoisin .,  klo 18-20

- 10 €/hlö/ilta

Peruskurssi
Aloittelijan lähtöpaketti keilailun maailmaan

- Tiistaisin klo 18-20

-  Kesto 

- 95 €/hlö/kurssi, sis. seurajäsenyyden ja

todistuksen peruskurssin suorittamisesta

HOHTOKeILaILua
perjantaisin ja lauantaisin kello 18–23

kuun loppuun saakka:
hohtokeilaa 2 tuntia,
saat jälkimmäisen tunnin
PuOLeen HInTaan!

12.1 2.2., 9.3. ja 6.4.

viisi viikkoa, alkaa 26.1. ja 8.3.

TammiStartti-ilta
Hyvät vinkit aloittelevalle keilaajalle pallon
valinnasta seuraan liittymiseen.
- Keskiviikkoisin, 12.1., 2.2., 9.3. ja 6.4. klo 18-20
- 10 €/hlö/ilta

Peruskurssi
Aloittelijan lähtöpaketti keilailun maailmaan
- Tiistaisin klo 18-20
-
- 95 €/hlö/kurssi, sis. seurajäsenyyden ja

todistuksen peruskurssin suorittamisesta

Launeenkatu 5  | puh. 0440 420 300
info@lahdenkeilahalli.fi

Tarkista vapaat vuorot:
www.lahdenkeilahalli.fi

Ma – To 11.00 – 21.00

Pe– La 11.00 – 23.00

Su 11.00 – 18.00

Hohtokeilailu  |  Pe – La 18.00 – 23.00

näHdään LauneeLLa!
Startti-ilta
Hyvät vinkit aloittelevalle keilaajalle pallon

valinnasta seuraan liittymiseen

-  Keskiviikkoisin .,  klo 18-20

- 10 €/hlö/ilta

Peruskurssi
Aloittelijan lähtöpaketti keilailun maailmaan

- Tiistaisin klo 18-20

-  Kesto 

- 95 €/hlö/kurssi, sis. seurajäsenyyden ja

todistuksen peruskurssin suorittamisesta

HOHTOKeILaILua
perjantaisin ja lauantaisin kello 18–23

25 € 
rata / h

kuun loppuun saakka:
hohtokeilaa 2 tuntia,
saat jälkimmäisen tunnin
PuOLeen HInTaan!

12.1 2.2., 9.3. ja 6.4.

viisi viikkoa, alkaa 26.1. ja 8.3.

Tammi

25 €
RATA / H

HOHTOKEILAILUA
Perjantaisin ja lauantaisin
kello 18–23

Tammikuun loppuun asti.
Hohtokeilaa 2 tuntia,
saat jälkimmäisen tunnin

PUOLEEN HINTAAN

Pe 7.1. harraste-teema vedos 4x140. Korj. puhelimitse 7575 339/Tarja Saari, ke 5.1. klo 13 mennessä, kiitos.

Kesto viisi viikkoa alkaa 25.1. ja 8.3.

Koulutettu hieroja Marjo Keipi
Tuhkatie 12, 15880 Hollola
Ajanvaraus p. 044 238 1796 tai 
marjokeipi.fi
Myös hierontalahjakortit jouluksi!

Iloista joulua ja hyvää terveyttä vuodelle 2020!

puh. 040 5055 884

Puh. Mikko 040-709 0158
mikko.salonen2@phnet.fi

SISUSTUS T&J Oy

HUONEISTOREMONTIT // LIIKETILAREMONTIT
TOIMISTOREMONTIT

045 1162444 / www.sisustustj.fi

Ilmoittautuminen 
kevätkaudelle 
alkaa 16.12., 
osassa ryhmistä 
on vielä tilaa. 
Ilmoittaudu 
mukaan!

Hollolan Voimistelu ry 
kiittää harrastajia 
syyskaudesta ja 
toivottaa rentouttavaa 
joulun aikaa!

Ryhmämaksusta 
-50% ale

Katso lisätiedot 
holvo.fi  

Jouluaattona suljettu
salpausselanapteekki.fi

Palvelemme
Ma-pe 9-19
La 9-16 
 

2019!

Jouluaattona ja  
joulun pyhinä  
apteekki on suljettu

Palvelemme
su 27.12. klo 11–15
uudenvuodenaattona klo 9–18

Koulutettu hieroja Marjo Keipi
Tuhkatie 12, 15880 Hollola
Ajanvaraus p. 044 238 1796 tai 
marjokeipi.fi
Myös hierontalahjakortit jouluksi!

Hyvää joulua ja terveyttä vuodelle 2021!

Lah den kau pun gin  
ur hei lu- ja kult tuu ri-  
tun nus tuk set 2020

sikirjoittaja-ohjaaja Timo 
Taulo (2018) ja Tuubakima-
lainen-duo (2017).

Vuoden lahtelainen 
urheiluteko -tun-
nustus liikunta- ja 
urheiluseuratoimin-
nalle selviytymisestä 
koronakriisistä 2020
Liikunta- ja urheiluseurojen 
palkitseminen suoritetaan 
vuoden 2021 käyttösuunni-
telmaan kirjattavalla seuro-
jen korotetulla avustusmää-
rärahalla. Määräraha jaetaan 
seurojen vuosiavustusjaon 
yhteydessä viime kevään 
tapaan, vastaavalla tasolla ja 
kriteereillä.

Vuoden lahtelaisen ur-
heiluteon valintakriteereitä 
ovat merkittävä menestys 
kilpailuissa kansallisesti ja 
kansainvälisesti tai muun-
lainen lahtelaista urheilukult-
tuuria myönteisesti edistävä 
ja uudistava toiminta.

Vuoden lahtelainen urhei-
luteko palkitaan nyt 14. ker-
taa. Viime vuosien palkitut 
ovat karaten huipputuomari 
Pirkko Heinonen (2019), pai-
nija Arvi Savolainen (2018) 
ja lahtelainen vapaaehtoistyö 
kaupunkiseudulla järjeste-
tyissä urheilutapahtumissa 
(2017).

Nuoret lahtelaiset 
Jesse Nykänen ja 
Kaisa Jäntti palkittiin 
stipendillä
Vuoden nuori urheilija 
on painnonnostaja Jesse 
Nykänen. Lahden Atomin 
24-vuotias painnonnostaja 
voitti Pohjoismaiden mes-
taruuden -96-kiloisten sar-
jassa ja teki myös Suomen 
ennätyksen tempauksessa 
(152 kg). Nykänen opiske-
lee tradenomiksi Lahdessa 
ja toimii myös yrittäjänä 
vetäen painnonostokursseja 
asiakkailleen.

St ipendi  myönnetään 
nuorelle lahtelaista seuraa 

Kuntalaiset saivat jälleen 
ehdottaa, kenelle kaupungin 
myöntämät urheiluteko- ja 
kulttuurialan tunnustuspal-
kinnot heidän mielestään 
kuuluvat. Toista kertaa sai 
ehdottaa myös vuoden nuorta 
lahtelaista urheilijaa ja kult-
tuurintekijää.

Eri kategorioihin saatiin 
useita kymmeniä eri ehdo-
tuksia. Ehdotuksia sai antaa 
kaupungin verkkosivujen 
tai Lahti-Pisteen kautta. Lii-
kunta- ja kulttuurilautakunta 
päätti palkittavista kokouk-
sessaan 10.12.2020.

Tunnustuspalkinnot jae-
taan erikseen järjestettävässä 
tilaisuudessa, joka järjeste-
tään v. 2021 alussa korona-
tilanteen sen salliessa.

Kulttuurialan 
tunnustuspalkinto 
näyttelijä Ritva 
Sorvalille
Näyttelijä Ritva Sorvali on 
Teatteri Vanhan Jukon pe-
rustajajäsen ja toimi sen 
kantava voimana pitkän to-
vin. Sorvali on tehnyt mo-
nia mieleenpainuvia rooleja 
Lahden kaupunginteatterin 
näyttelijänä. Sorvali eläköi-
tyi Lahden kaupunginteat-
terista tänä vuonna. Lahden 
kaupunginteatterin ja Teat-
teri Vanhan Jukon lisäk-
si hän on näytellyt muun 
muassa Helsingin ja Turun 
kaupunginteattereissa sekä 
useissa elokuvissa. Näytte-
lijäntyönsä ohella Sorvali 
teki laulukonsertteja, joista 
tunnetuin on yhteistyössä 
Kaj Chydeniuksen kanssa 
tehty Älä elämää pelkää.

Kulttuurialan tunnustus-
palkinto myönnetään ansi-
oituneesta, uutta luovasta ja 
usein myös pitkäaikaisesta 
lahtelaisen kulttuurielämän 
hyväksi tehdystä työstä.

Kulttuurialan tunnus-
tuspalkinto on myönnetty 
vuodesta 1981. Viime vuo-
sien kulttuurialan palkitut 
ovat muusikko ja näyttelijä 
Minja Koski (2019), kä-

edustavalle urheilijalle tai 
ryhmälle valtakunnallises-
ta ja/tai kansainvälisestä 
menestyksestä. Huomion-
osoituksen tarkoituksena on 
kannustaa nuoria urheilijoita 
urallaan eteenpäin.

Vuoden nuori kulttuu-
rintekijä –stipendi myön-
nettiin muotoilija Kaisa 
Jäntille. Jäntti on suunni-
tellut muun muassa Han-
garound-keinukalusteen ja 
Eden-viherkalusteen Nie-
men uudelle kampukselle. 
Jäntti käyttää ekologisesti ja 
innovatiivisesti erilaisia ma-
teriaaleja. Tällä hetkellä työn 
alla on rakentamisen sivuvir-
tana ylijäävästä CLT-levystä 
valmistettavan kalustetuote-
perheen suunnitteleminen. 
Jäntti on valmistunut Lahden 
Muotoiluinstituutista ja jat-
kaa opintojaan Aalto-yli-
opistossa.

Stipendi myönnetään nuo-
relle lahtelaiselle taiteilijalle 
tai työryhmälle mielenkiin-
toisesta ja taiteellisesti kor-
keatasoisesta toiminnasta 
kuluvana vuonna. Huomion-
osoituksen tarkoituksena on 
nostaa esiin nousevia lahte-
laisia kykyjä.

Nuoren urheilijan palkit-
seminen siirtyi viime vuonna 
2019 Nastolan aluejohto-
kunnalta Lahden liikunta- ja 
kulttuurilautakunnalle. Sa-
massa yhteydessä liikunta- 
ja kulttuurilautakunta otti 
käyttöön uutena Vuoden 
nuori kulttuurintekijä –pal-
kintokategorian. Viime vuo-
den 2019 nuoret palkittavat 
olivat keilaaja Jesse Ahokas 
ja kuva-artesaani Pinja Sy-
dänmaa.Vuoden lahtelaise-
na urheilutekona palkittiin 
liikunta- ja urheiluseura-
toiminnan selviytyminen 
koronakriisistä 2020. Kult-
tuurialan tunnustuspalkinto 
myönnettiin näyttelijä Ritva 
Sorvalille. Nuoret lahtelaiset 
painnonnostaja Jesse Nykä-
nen ja muotoilija Kaisa Jäntti 
palkitaan stipendein.

Lähde: lahti.fi

Vuoden lahtelaisena urheilutekona palkittiin liikunta- ja urheiluseuratoiminnan 
selviytyminen koronakriisistä 2020. Kulttuurialan tunnustuspalkinto myönnettiin 
näyttelijä Ritva Sorvalille. Nuoret lahtelaiset painnonnostaja Jesse Nykänen ja muotoilija 
Kaisa Jäntti palkitaan stipendein.

Ko ti ta lous jät teen  
mää rä las kus sa ja  
kier rä ty sas te nou sus sa
Lahden seudulla laskennallinen kotitalousjätteen määrä on laskenut. Arvion mukaan 
kotitalousjätteen määrä asukasta kohden väheni 7 kiloa vuonna 2019.

Lahden seudulla ja Päi-
jät-Hämeen Jätehuolto Oy:n 
(PHJ) alueella laskennalli-
nen kotitalousjätteen määrä 
on laskenut ja kierrätysaste 
noussut vuosina 2018-2019. 
Kotitalousjätteen määrän ja 
kierrätysasteen ovat arvi-
oineet yhteistyössä PHJ:n 
asiantuntijat Suomen ympä-
ristökeskus SYKE:n asian-
tuntijoiden kanssa.

Arvion mukaan kotitalous-
jätteen määrä asukasta koh-
den väheni 7 kiloa. Vuonna 
2018 kotitalousjätettä syntyi 
290 kg/asukas ja vuonna 
2019 283 kg/asukas. Koti-
talousjätteen kierrätysaste 
nousi 54 %:sta 56 %:iin. 
Vaikka tulos on arvio, on 
kehityssuunta oikea.

Kotitalousjätelaskenta pe-
rustuu PHJ:n vastaanotta-
miin jätemääriin, joista on 
arvioitu kotitalousjätteiden 
osuus sekä tätä täydentävistä 
tiedoista. Täydentäviä tietoja 
on koottu muista lähteistä 
selvitysten ja kansallisten 
tilastotietojen pohjalta.

– Kuljetusjärjestelmän 
osalta eroamme Päijät-Hä-

meessä monesta muusta 
alueesta Suomessa. Keski-
tetyllä kuljetusratkaisulla 
voisimme täälläkin kehittää 
ja tehostaa entisestään työ-
tä jätteiden kierrätyksen 
ja materiaalihyötykäytön 
lisäämiseksi. Myös jättei-
den tilastointi helpottuisi 
merkittävästi, jos tieto kul-
jetuksista olisi meillä, toteaa 
Päijät-Hämeen Jätehuolto 
Oy:n toimitusjohtaja Johan-
na Rusanen.

Biojäte sotkee 
jätepussin sisällön
Lahden seudulla sekajätteen 
sekaan laitetaan lähes 40 
kiloa biojätettä asukasta 
kohti vuodessa. Biojäte pilaa 
sekajätteen seassa kierrä-
tyskelpoisen materiaalin ja 
siksi biojäte tulisi joko kom-
postoida kiinteistöllä tai lait-
taa omaan keräysastiaansa. 
Lahdessa on käynnissä bio-
jätteen erilliskeräyskokeilu 
usealla pientaloalueella. 
Kokeilu jatkuu ensi vuoden 
syksyyn saakka ja siihen 

voi tutustua kokeilun verk-
kosivuilla.

Kotitalousjäte  
syntyy asumisessa
Kotitalousjätteellä tarkoi-
tetaan kotitalouksissa asu-
misessa syntynyttä jätettä. 
Tähän ei lasketa esimerkiksi 
kotien remonttijätteitä, kun-
nan hallinto- ja palvelutoi-
minnasta syntyvää jätettä tai 
liikehuoneistoista syntyvää 
jätettä, vaikka se kerätään 
yhdessä asumisen jätteiden 
kanssa.

Kotitalousjätteen valta-
kunnallisen seurannan ovat 
tehneet Suomen ympäristö-
keskus SYKE ja Circwas-
te – kohti kiertotaloutta 
-hanke. Circwaste – Kohti 
kiertotaloutta -hankkeessa 
kehitetään kiertotaloutta ja 
jätteiden tehokkaampaa hyö-
dyntämistä. Lahti on mukana 
hankkeessa kiertotalouden 
edelläkävijäkuntana.

Lähde: lahti.fi

Joulukuuset on nyt haettu! 
Onneksi omalta maalta, ettei 
rapsahda joulukorttia, vaikka 
sakon muodossa. Kuusen 
noutajat, Roni, Raimo ja Kari 
löysivät tuuheat joulupuut 
hetken maastossa liikuttuaan. 
Vanhat perinteiset korkeat 

kinokset on tällä erää taak-
se jäänyt muisto. Ei muuta 
kuin kuusen ympäriltä heinät 
ja oksat pois, niin sulassa 
maassa kasvava kuusi oli 
sahattavissa poikki.

Perinteet lumisesta met-
sästä suksilla hiihtäen, olivat 

tipotiessään. Mutta tärkeintä-
hän on, että pari perhettä saa 
aidon joulukuusen, luomaan 
aitoa joulun tunnelmaa ko-
teihinsa.

Raimo Jokinen Roni heti kuusenhakureissun jälkeen, maskit nytkin kunnossa.

Joulukuusen haku 
perinteiseen tapaan
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Toivotamme Hyvää Joulua
ja Onnellista Uutta Vuotta!

Päijät-Hämeen 

Venemoottoripurkamo

Kylmänen 105, 17110 Kalliola • www.venemoottoripurkamo.fi
Suti, p. 0400 490 303 • suti@venemoottoripurkamo.fi

Stefa, p. 0400 606 239 • stefa@venemoottoripurkamo.fi

PERÄMOOTTOREIDEN 
KÄYTETYT VARAOSAT

UUDET VARAOSAT 
JA POTKURIT

Kyläkunnantie 28, 15700 Lahti
Puh. (03) 751 0535, fax 752 0435

Lahden Sos. Dem.
Kunnallisjärjestö ry

toivottaa
lahtelaisille

Hyvää Joulua!

JÄRVISEN LIIKENNE OY
Toivottaa matkustajilleen Hyvää Joulua! 

Sysmäntie 17, 19700 Sysmä, Puh. 03-7172 651

www.jarvisenliikenne.fi, jarvisen.liikenne@saunalahti.fi

www.messila.fi

puh. 03 - 7822 060 
www.juustokellarirasanen.fi

KAMPAAMO
TARJA ALHO
Vapaudenkatu 14 B, 15110 LAHTI

Puh. 03-7828 150

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta 2021

Auto Sorsa Oy
Riihimäki p. 019 716 620 Hyvinkää p. 019 268 0800

Puh. 050 5361 726 
Tuula Valtonen

www.deebetti.fi

Hyvää joulua
ja menestyksekästä
vuotta 20172020

Vartiopolku 5 
17200 Vääksy

www.hollolanruosteenesto.fi

HOLLOLAN RUOSTEENESTO

Hyvää Joulua 
ja menestystä 
uudelle 
vuodelle!

Päijät-Hämeen 
Automaalaus

Mestarinkatu 24, Lahti
Puh. 050 5511 330

Henkilö- ja pakettiautojen kolarityöt,
muovityöt, peltioikaisut ja maalaukset

FORD varaosat ja huollot

Laaksotie 55
Heinola

Puh. (03) 715 2800, 040 585 7431FORD varaosat ja huollot

Laaksotie 55
Heinola

Puh. (03) 715 2800, 040 585 7431

Puh. (03) 715 2800, 040-585 7431
LAAKSOTIE 55, HEINOLAToivotamme Hyvää Joulua
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LAAKSOTIE 55, HEINOLA
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muovityöt, peltioikaisut ja maalaukset

FORD varaosat ja huollot

Laaksotie 55
Heinola

Puh. (03) 715 2800, 040 585 7431FORD varaosat ja huollot

Laaksotie 55
Heinola

Puh. (03) 715 2800, 040 585 7431

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

www.hollolanruosteenesto.fi

HOLLOLAN RUOSTEENESTO

Hyvää Joulua 
ja Onnellista 
Uutta Vuotta!

Hyvää joulua
toivottaa apteekkari ja 

henkilökunta

Palvelemme jouluna:
        24.12.      9 – 13

25.12.     suljettu
26.12.      12 – 16Hollolan Prismassa

Hyvää Joulua 
ja Onnellista 
Uutta Vuotta!

Tuo matot pesuun
vko:lla 16 ja 
hae ennen

vappua, saat
ALENNUSTA

-15%
Myös tasopestävätMyös tasopestävät

ja kuljetetut
Kulj. hinnasta 
ei alennusta

Tiilikankaantie 6
HOLLOLA
Avoinna

Ark. klo 9 - 17

P. 03-7806862
www.nastapesu.fi

Avoinna ma-to 10-17, pe 10-14. Puh 03-7806862
Tiilikankaantie 6, 15880 Hollola

Kiitos kuluneesta 
vuodesta ja 
Rauhaisaa 
Joulun aikaa.

Toivotamme Hyvää Joulua
ja Onnellista Uutta Vuotta!

VesanRakennus&Maalaus

Vesa Rajavuori
+358 (0) 400 886 798

vesanrakennus@phnet.fi

Tikkalantie 828, 19700 Sysmä

www.vesanrakennus.fi

Rakennusalan työt 
perustuksista vesikattoon

Uudisrakennus sekä 
saneerauskohteet

Icopal_Valtuutettu asentaja_LOGO_300x930mm_1_LR.indd   1 11.2.2017   17:28:35

Rakennusalan työt perustuksista vesikattoon
Uudisrakennukset sekä saneerauskohteet

VesanRakennus&Maalaus
Vesa Rajavuori • p. 0400 886 798

vesanrakennus@phnet.fi
Tikkalantie 828, 19700 Sysmä

www.vesanrakennus.fi
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Rakennusalan työt perustuksista vesikattoon
Uudisrakennukset sekä saneerauskohteet

VesanRakennus&Maalaus
Vesa Rajavuori • p. 0400 886 798

vesanrakennus@phnet.fi
Tikkalantie 828, 19700 Sysmä

www.vesanrakennus.fi

SYSMÄN KOLARIKORJAAMO
Auvinen Oy

Rankoontie 17, Sysmä
p. 0500 921 656

- RENGASMYYNTI - HINAUSPALVELU - KOLARIKORJAUKSET

2020!

KEITTIÖASIANTUNTIJASI

JUSSI MELKKO
040 541 1070
www.jussi-melkko.com

SOITA
HETI!

ILMAINEN 
SUUNNITTELUPALVELU!!!

Kiitämme menneestä vuodesta
ja toivotamme

Rauhallista Joulun aikaa

PALVELUTUKKU
KOLMIO

Palvelutukku Kolmio
puh. 03-871 370

myynti@palvelutukkukolmio.fi
www.palvelutukkukolmio.fi

2017!
p. 050 3844 230

2020!

Löydat meidät
Lanun aukiolta
Rautatienkatu 26

puh. 03 - 881 0081
kampaamoliike.com
TERVETULOA!

Keskustie 25, 17500 Padasjoki
Puh. (03) 551 2342

Palvelemme: ma-pe 9-17, la 9-13
Jouluaattona 9-12, sunnuntait ja pyhät suljettu

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

Parhaat  joululahjat

lemmikillesi  löydät

Faunattaresta!

Parhaat  joululahjat

lemmikillesi  löydät

Faunattaresta!

Toivotamme Hyvää Joulua
ja Onnellista Uutta Vuotta!

SILK &
SHINE

Sim Sensitive logot ja tuotemerkit, sekä muut Sim Finland Oy:n käytössä olevat logot ja tuotemerkit ovat Sim Finland Oy:n 
oikeutta. Kaikenlainen kopiointi ja muokkaus muuhun kuin kyseisen tuotteen mainontaan on kielletty. 

Sim Finland Oy
Pallotie 2, 33470 Ylöjärvi, Finland
Tel. 0207 444 700
info@simfinland.com
www.sim.fi

Hiustenleikkaus
13 - 17 € Keskikankaantie 4, HOLLOLA

Puh. (03) 764 2716  GSM 040 545 0312

Tulostetarra 2m x 40 cm, 55 eur +alv

Siirtokalvotarra 650 x 206mm

Jyrkänmäentie 4, 15880 Hollola

Siunattua Vapahtajan
syntymäjuhlaaHämeen aluetoimisto

toivottaa jäsenilleen ja 
yhteistyökumppaneilleen
Hyvää joulua!

Launeenkatu 5  | puh. 0440 420 300
info@lahdenkeilahalli.fi

Tarkista vapaat vuorot:
www.lahdenkeilahalli.fi

Ma – To 11.00 – 21.00

Pe– La 11.00 – 23.00

Su 11.00 – 18.00

Hohtokeilailu  |  Pe – La 18.00 – 23.00

näHdään LauneeLLa!
Startti-ilta
Hyvät vinkit aloittelevalle keilaajalle pallon

valinnasta seuraan liittymiseen

-  Keskiviikkoisin .,  klo 18-20

- 10 €/hlö/ilta

Peruskurssi
Aloittelijan lähtöpaketti keilailun maailmaan

- Tiistaisin klo 18-20

-  Kesto 

- 95 €/hlö/kurssi, sis. seurajäsenyyden ja

todistuksen peruskurssin suorittamisesta

HOHTOKeILaILua
perjantaisin ja lauantaisin kello 18–23

kuun loppuun saakka:
hohtokeilaa 2 tuntia,
saat jälkimmäisen tunnin
PuOLeen HInTaan!

12.1 2.2., 9.3. ja 6.4.

viisi viikkoa, alkaa 26.1. ja 8.3.

TammiStartti-ilta
Hyvät vinkit aloittelevalle keilaajalle pallon
valinnasta seuraan liittymiseen.
- Keskiviikkoisin, 12.1., 2.2., 9.3. ja 6.4. klo 18-20
- 10 €/hlö/ilta

Peruskurssi
Aloittelijan lähtöpaketti keilailun maailmaan
- Tiistaisin klo 18-20
-
- 95 €/hlö/kurssi, sis. seurajäsenyyden ja

todistuksen peruskurssin suorittamisesta

Launeenkatu 5  | puh. 0440 420 300
info@lahdenkeilahalli.fi
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www.lahdenkeilahalli.fi
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-  Keskiviikkoisin .,  klo 18-20

- 10 €/hlö/ilta

Peruskurssi
Aloittelijan lähtöpaketti keilailun maailmaan

- Tiistaisin klo 18-20

-  Kesto 

- 95 €/hlö/kurssi, sis. seurajäsenyyden ja

todistuksen peruskurssin suorittamisesta

HOHTOKeILaILua
perjantaisin ja lauantaisin kello 18–23

25 € 
rata / h

kuun loppuun saakka:
hohtokeilaa 2 tuntia,
saat jälkimmäisen tunnin
PuOLeen HInTaan!

12.1 2.2., 9.3. ja 6.4.

viisi viikkoa, alkaa 26.1. ja 8.3.

Tammi

25 €
RATA / H

HOHTOKEILAILUA
Perjantaisin ja lauantaisin
kello 18–23

Tammikuun loppuun asti.
Hohtokeilaa 2 tuntia,
saat jälkimmäisen tunnin

PUOLEEN HINTAAN

Pe 7.1. harraste-teema vedos 4x140. Korj. puhelimitse 7575 339/Tarja Saari, ke 5.1. klo 13 mennessä, kiitos.

Kesto viisi viikkoa alkaa 25.1. ja 8.3.

Koulutettu hieroja Marjo Keipi
Tuhkatie 12, 15880 Hollola
Ajanvaraus p. 044 238 1796 tai 
marjokeipi.fi
Myös hierontalahjakortit jouluksi!

Iloista joulua ja hyvää terveyttä vuodelle 2020!

puh. 040 5055 884

Puh. Mikko 040-709 0158
mikko.salonen2@phnet.fi

SISUSTUS T&J Oy

HUONEISTOREMONTIT // LIIKETILAREMONTIT
TOIMISTOREMONTIT

045 1162444 / www.sisustustj.fi

Ilmoittautuminen 
kevätkaudelle 
alkaa 16.12., 
osassa ryhmistä 
on vielä tilaa. 
Ilmoittaudu 
mukaan!

Hollolan Voimistelu ry 
kiittää harrastajia 
syyskaudesta ja 
toivottaa rentouttavaa 
joulun aikaa!

Ryhmämaksusta 
-50% ale

Katso lisätiedot 
holvo.fi  

Jouluaattona suljettu
salpausselanapteekki.fi

Palvelemme
Ma-pe 9-19
La 9-16 
 

2019!

Toivotamme Hyvää Joulua
ja Onnellista Uutta Vuotta!

SILK &
SHINE
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oikeutta. Kaikenlainen kopiointi ja muokkaus muuhun kuin kyseisen tuotteen mainontaan on kielletty. 

Sim Finland Oy
Pallotie 2, 33470 Ylöjärvi, Finland
Tel. 0207 444 700
info@simfinland.com
www.sim.fi

Hiustenleikkaus
13 - 17 € Keskikankaantie 4, HOLLOLA

Puh. (03) 764 2716  GSM 040 545 0312

Tulostetarra 2m x 40 cm, 55 eur +alv

Siirtokalvotarra 650 x 206mm

Jyrkänmäentie 4, 15880 Hollola

Siunattua Vapahtajan
syntymäjuhlaaHämeen aluetoimisto

toivottaa jäsenilleen ja 
yhteistyökumppaneilleen
Hyvää joulua!

Launeenkatu 5  | puh. 0440 420 300
info@lahdenkeilahalli.fi

Tarkista vapaat vuorot:
www.lahdenkeilahalli.fi

Ma – To 11.00 – 21.00

Pe– La 11.00 – 23.00

Su 11.00 – 18.00

Hohtokeilailu  |  Pe – La 18.00 – 23.00

näHdään LauneeLLa!
Startti-ilta
Hyvät vinkit aloittelevalle keilaajalle pallon

valinnasta seuraan liittymiseen

-  Keskiviikkoisin .,  klo 18-20

- 10 €/hlö/ilta

Peruskurssi
Aloittelijan lähtöpaketti keilailun maailmaan

- Tiistaisin klo 18-20

-  Kesto 

- 95 €/hlö/kurssi, sis. seurajäsenyyden ja

todistuksen peruskurssin suorittamisesta

HOHTOKeILaILua
perjantaisin ja lauantaisin kello 18–23

kuun loppuun saakka:
hohtokeilaa 2 tuntia,
saat jälkimmäisen tunnin
PuOLeen HInTaan!

12.1 2.2., 9.3. ja 6.4.

viisi viikkoa, alkaa 26.1. ja 8.3.

TammiStartti-ilta
Hyvät vinkit aloittelevalle keilaajalle pallon
valinnasta seuraan liittymiseen.
- Keskiviikkoisin, 12.1., 2.2., 9.3. ja 6.4. klo 18-20
- 10 €/hlö/ilta

Peruskurssi
Aloittelijan lähtöpaketti keilailun maailmaan
- Tiistaisin klo 18-20
-
- 95 €/hlö/kurssi, sis. seurajäsenyyden ja

todistuksen peruskurssin suorittamisesta

Launeenkatu 5  | puh. 0440 420 300
info@lahdenkeilahalli.fi

Tarkista vapaat vuorot:
www.lahdenkeilahalli.fi

Ma – To 11.00 – 21.00

Pe– La 11.00 – 23.00

Su 11.00 – 18.00

Hohtokeilailu  |  Pe – La 18.00 – 23.00

näHdään LauneeLLa!
Startti-ilta
Hyvät vinkit aloittelevalle keilaajalle pallon

valinnasta seuraan liittymiseen

-  Keskiviikkoisin .,  klo 18-20

- 10 €/hlö/ilta

Peruskurssi
Aloittelijan lähtöpaketti keilailun maailmaan

- Tiistaisin klo 18-20

-  Kesto 

- 95 €/hlö/kurssi, sis. seurajäsenyyden ja

todistuksen peruskurssin suorittamisesta

HOHTOKeILaILua
perjantaisin ja lauantaisin kello 18–23

25 € 
rata / h

kuun loppuun saakka:
hohtokeilaa 2 tuntia,
saat jälkimmäisen tunnin
PuOLeen HInTaan!

12.1 2.2., 9.3. ja 6.4.

viisi viikkoa, alkaa 26.1. ja 8.3.

Tammi

25 €
RATA / H

HOHTOKEILAILUA
Perjantaisin ja lauantaisin
kello 18–23

Tammikuun loppuun asti.
Hohtokeilaa 2 tuntia,
saat jälkimmäisen tunnin

PUOLEEN HINTAAN

Pe 7.1. harraste-teema vedos 4x140. Korj. puhelimitse 7575 339/Tarja Saari, ke 5.1. klo 13 mennessä, kiitos.

Kesto viisi viikkoa alkaa 25.1. ja 8.3.

Koulutettu hieroja Marjo Keipi
Tuhkatie 12, 15880 Hollola
Ajanvaraus p. 044 238 1796 tai 
marjokeipi.fi
Myös hierontalahjakortit jouluksi!

Iloista joulua ja hyvää terveyttä vuodelle 2020!

puh. 040 5055 884

Puh. Mikko 040-709 0158
mikko.salonen2@phnet.fi

SISUSTUS T&J Oy

HUONEISTOREMONTIT // LIIKETILAREMONTIT
TOIMISTOREMONTIT

045 1162444 / www.sisustustj.fi

Ilmoittautuminen 
kevätkaudelle 
alkaa 16.12., 
osassa ryhmistä 
on vielä tilaa. 
Ilmoittaudu 
mukaan!

Hollolan Voimistelu ry 
kiittää harrastajia 
syyskaudesta ja 
toivottaa rentouttavaa 
joulun aikaa!

Ryhmämaksusta 
-50% ale

Katso lisätiedot 
holvo.fi  

Jouluaattona suljettu
salpausselanapteekki.fi

Palvelemme
Ma-pe 9-19
La 9-16 
 

2019!

Toivotamme Hyvää Joulua
ja Onnellista Uutta Vuotta!

SILK &
SHINE

Sim Sensitive logot ja tuotemerkit, sekä muut Sim Finland Oy:n käytössä olevat logot ja tuotemerkit ovat Sim Finland Oy:n 
oikeutta. Kaikenlainen kopiointi ja muokkaus muuhun kuin kyseisen tuotteen mainontaan on kielletty. 

Sim Finland Oy
Pallotie 2, 33470 Ylöjärvi, Finland
Tel. 0207 444 700
info@simfinland.com
www.sim.fi

Hiustenleikkaus
13 - 17 € Keskikankaantie 4, HOLLOLA

Puh. (03) 764 2716  GSM 040 545 0312

Tulostetarra 2m x 40 cm, 55 eur +alv

Siirtokalvotarra 650 x 206mm

Jyrkänmäentie 4, 15880 Hollola

Siunattua Vapahtajan
syntymäjuhlaaHämeen aluetoimisto

toivottaa jäsenilleen ja 
yhteistyökumppaneilleen
Hyvää joulua!

Launeenkatu 5  | puh. 0440 420 300
info@lahdenkeilahalli.fi

Tarkista vapaat vuorot:
www.lahdenkeilahalli.fi

Ma – To 11.00 – 21.00

Pe– La 11.00 – 23.00

Su 11.00 – 18.00

Hohtokeilailu  |  Pe – La 18.00 – 23.00

näHdään LauneeLLa!
Startti-ilta
Hyvät vinkit aloittelevalle keilaajalle pallon

valinnasta seuraan liittymiseen

-  Keskiviikkoisin .,  klo 18-20

- 10 €/hlö/ilta

Peruskurssi
Aloittelijan lähtöpaketti keilailun maailmaan

- Tiistaisin klo 18-20

-  Kesto 

- 95 €/hlö/kurssi, sis. seurajäsenyyden ja

todistuksen peruskurssin suorittamisesta

HOHTOKeILaILua
perjantaisin ja lauantaisin kello 18–23

kuun loppuun saakka:
hohtokeilaa 2 tuntia,
saat jälkimmäisen tunnin
PuOLeen HInTaan!

12.1 2.2., 9.3. ja 6.4.

viisi viikkoa, alkaa 26.1. ja 8.3.

TammiStartti-ilta
Hyvät vinkit aloittelevalle keilaajalle pallon
valinnasta seuraan liittymiseen.
- Keskiviikkoisin, 12.1., 2.2., 9.3. ja 6.4. klo 18-20
- 10 €/hlö/ilta

Peruskurssi
Aloittelijan lähtöpaketti keilailun maailmaan
- Tiistaisin klo 18-20
-
- 95 €/hlö/kurssi, sis. seurajäsenyyden ja

todistuksen peruskurssin suorittamisesta

Launeenkatu 5  | puh. 0440 420 300
info@lahdenkeilahalli.fi

Tarkista vapaat vuorot:
www.lahdenkeilahalli.fi

Ma – To 11.00 – 21.00

Pe– La 11.00 – 23.00

Su 11.00 – 18.00

Hohtokeilailu  |  Pe – La 18.00 – 23.00

näHdään LauneeLLa!
Startti-ilta
Hyvät vinkit aloittelevalle keilaajalle pallon

valinnasta seuraan liittymiseen

-  Keskiviikkoisin .,  klo 18-20

- 10 €/hlö/ilta

Peruskurssi
Aloittelijan lähtöpaketti keilailun maailmaan

- Tiistaisin klo 18-20

-  Kesto 

- 95 €/hlö/kurssi, sis. seurajäsenyyden ja

todistuksen peruskurssin suorittamisesta

HOHTOKeILaILua
perjantaisin ja lauantaisin kello 18–23

25 € 
rata / h

kuun loppuun saakka:
hohtokeilaa 2 tuntia,
saat jälkimmäisen tunnin
PuOLeen HInTaan!

12.1 2.2., 9.3. ja 6.4.

viisi viikkoa, alkaa 26.1. ja 8.3.

Tammi

25 €
RATA / H

HOHTOKEILAILUA
Perjantaisin ja lauantaisin
kello 18–23

Tammikuun loppuun asti.
Hohtokeilaa 2 tuntia,
saat jälkimmäisen tunnin

PUOLEEN HINTAAN

Pe 7.1. harraste-teema vedos 4x140. Korj. puhelimitse 7575 339/Tarja Saari, ke 5.1. klo 13 mennessä, kiitos.

Kesto viisi viikkoa alkaa 25.1. ja 8.3.

Koulutettu hieroja Marjo Keipi
Tuhkatie 12, 15880 Hollola
Ajanvaraus p. 044 238 1796 tai 
marjokeipi.fi
Myös hierontalahjakortit jouluksi!

Iloista joulua ja hyvää terveyttä vuodelle 2020!

puh. 040 5055 884

Puh. Mikko 040-709 0158
mikko.salonen2@phnet.fi

SISUSTUS T&J Oy

HUONEISTOREMONTIT // LIIKETILAREMONTIT
TOIMISTOREMONTIT

045 1162444 / www.sisustustj.fi

Ilmoittautuminen 
kevätkaudelle 
alkaa 16.12., 
osassa ryhmistä 
on vielä tilaa. 
Ilmoittaudu 
mukaan!

Hollolan Voimistelu ry 
kiittää harrastajia 
syyskaudesta ja 
toivottaa rentouttavaa 
joulun aikaa!

Ryhmämaksusta 
-50% ale

Katso lisätiedot 
holvo.fi  

Jouluaattona suljettu
salpausselanapteekki.fi

Palvelemme
Ma-pe 9-19
La 9-16 
 

2019!

Toivotamme Hyvää Joulua
ja Onnellista Uutta Vuotta!

Päijät-Hämeen 

Venemoottoripurkamo

Kylmänen 105, 17110 Kalliola • www.venemoottoripurkamo.fi
Suti, p. 0400 490 303 • suti@venemoottoripurkamo.fi

Stefa, p. 0400 606 239 • stefa@venemoottoripurkamo.fi

PERÄMOOTTOREIDEN 
KÄYTETYT VARAOSAT

UUDET VARAOSAT 
JA POTKURIT

Kyläkunnantie 28, 15700 Lahti
Puh. (03) 751 0535, fax 752 0435

Lahden Sos. Dem.
Kunnallisjärjestö ry

toivottaa
lahtelaisille

Hyvää Joulua!

JÄRVISEN LIIKENNE OY
Toivottaa matkustajilleen Hyvää Joulua! 

Sysmäntie 17, 19700 Sysmä, Puh. 03-7172 651

www.jarvisenliikenne.fi, jarvisen.liikenne@saunalahti.fi

www.messila.fi

puh. 03 - 7822 060 
www.juustokellarirasanen.fi

KAMPAAMO
TARJA ALHO
Vapaudenkatu 14 B, 15110 LAHTI

Puh. 03-7828 150

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta 2021

Auto Sorsa Oy
Riihimäki p. 019 716 620 Hyvinkää p. 019 268 0800

Puh. 050 5361 726 
Tuula Valtonen

www.deebetti.fi

Hyvää joulua
ja menestyksekästä
vuotta 20172020

Vartiopolku 5 
17200 Vääksy

www.hollolanruosteenesto.fi

HOLLOLAN RUOSTEENESTO

Hyvää Joulua 
ja menestystä 
uudelle 
vuodelle!

Päijät-Hämeen 
Automaalaus

Mestarinkatu 24, Lahti
Puh. 050 5511 330

Henkilö- ja pakettiautojen kolarityöt,
muovityöt, peltioikaisut ja maalaukset

FORD varaosat ja huollot

Laaksotie 55
Heinola

Puh. (03) 715 2800, 040 585 7431FORD varaosat ja huollot
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Heinola
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Puh. (03) 715 2800, 040-585 7431
LAAKSOTIE 55, HEINOLA

Toivotamme Hyvää Joulua
ja Onnellista Uutta Vuotta!

VesanRakennus&Maalaus

Vesa Rajavuori
+358 (0) 400 886 798

vesanrakennus@phnet.fi

Tikkalantie 828, 19700 Sysmä

www.vesanrakennus.fi

Rakennusalan työt 
perustuksista vesikattoon

Uudisrakennus sekä 
saneerauskohteet
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Launeenkatu 5  | puh. 0440 420 300  
info@lahdenkeilahalli.fi

Tarkista vapaat vuorot: 
www.lahdenkeilahalli.fi

Ma – To 11.00 – 21.00

Pe – La 11.00 – 23.00

Su 11.00 – 18.00

Hohtokeilailu  |  Pe – La 18.00 – 23.00

näHdään LauneeLLa!
Startti-ilta
Hyvät vinkit aloittelevalle keilaajalle pallon 

valinnasta seuraan liittymiseen

-  Keskiviikkoisin .,  klo 18-20

- 10 €/hlö/ilta

Peruskurssi
Aloittelijan lähtöpaketti keilailun maailmaan

- Tiistaisin klo 18-20

-  Kesto 

-  95 €/hlö/kurssi, sis. seurajäsenyyden ja 

todistuksen peruskurssin suorittamisesta

 

  

  

HOHTOKeILaILua
perjantaisin ja lauantaisin kello 18–23

 

  

kuun loppuun saakka: 
hohtokeilaa 2 tuntia,  
saat jälkimmäisen tunnin 
PuOLeen HInTaan!

12.1 2.2., 9.3. ja 6.4.

viisi viikkoa, alkaa 26.1. ja 8.3.

TammiStartti-ilta
Hyvät vinkit aloittelevalle keilaajalle pallon
valinnasta seuraan liittymiseen.
- Keskiviikkoisin, 12.1., 2.2., 9.3. ja 6.4. klo 18-20
- 10 €/hlö/ilta

Peruskurssi
Aloittelijan lähtöpaketti keilailun maailmaan
- Tiistaisin klo 18-20
- 
- 95 €/hlö/kurssi, sis. seurajäsenyyden ja
 todistuksen peruskurssin suorittamisesta
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info@lahdenkeilahalli.fi
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näHdään LauneeLLa!
Startti-ilta
Hyvät vinkit aloittelevalle keilaajalle pallon 

valinnasta seuraan liittymiseen

-  Keskiviikkoisin .,  klo 18-20

- 10 €/hlö/ilta

Peruskurssi
Aloittelijan lähtöpaketti keilailun maailmaan

- Tiistaisin klo 18-20

-  Kesto 

-  95 €/hlö/kurssi, sis. seurajäsenyyden ja 

todistuksen peruskurssin suorittamisesta

 

  

  

HOHTOKeILaILua
perjantaisin ja lauantaisin kello 18–23

25 €  
rata / h

  

kuun loppuun saakka: 
hohtokeilaa 2 tuntia,  
saat jälkimmäisen tunnin 
PuOLeen HInTaan!

12.1 2.2., 9.3. ja 6.4.

viisi viikkoa, alkaa 26.1. ja 8.3.

Tammi

   
 

 25 €
RATA / H

HOHTOKEILAILUA
Perjantaisin ja lauantaisin
kello 18–23

Tammikuun loppuun asti.
Hohtokeilaa 2 tuntia,
saat jälkimmäisen tunnin

PUOLEEN HINTAAN

Pe 7.1. harraste-teema vedos 4x140. Korj. puhelimitse 7575 339/Tarja Saari, ke 5.1. klo 13 mennessä, kiitos.

Kesto viisi viikkoa alkaa 25.1. ja 8.3.Hyvää Joulua ja 
tervetuloa keilaamaan!

Toivotamme Hyvää Joulua
ja Onnellista Uutta Vuotta!

Päijät-Hämeen 

Venemoottoripurkamo

Kylmänen 105, 17110 Kalliola • www.venemoottoripurkamo.fi
Suti, p. 0400 490 303 • suti@venemoottoripurkamo.fi

Stefa, p. 0400 606 239 • stefa@venemoottoripurkamo.fi

PERÄMOOTTOREIDEN 
KÄYTETYT VARAOSAT

UUDET VARAOSAT 
JA POTKURIT

Kyläkunnantie 28, 15700 Lahti
Puh. (03) 751 0535, fax 752 0435

Lahden Sos. Dem.
Kunnallisjärjestö ry

toivottaa
lahtelaisille

Hyvää Joulua!

JÄRVISEN LIIKENNE OY
Toivottaa matkustajilleen Hyvää Joulua! 

Sysmäntie 17, 19700 Sysmä, Puh. 03-7172 651

www.jarvisenliikenne.fi, jarvisen.liikenne@saunalahti.fi

www.messila.fi

puh. 03 - 7822 060 
www.juustokellarirasanen.fi

KAMPAAMO
TARJA ALHO
Vapaudenkatu 14 B, 15110 LAHTI

Puh. 03-7828 150

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta 2021

Auto Sorsa Oy
Riihimäki p. 019 716 620 Hyvinkää p. 019 268 0800

Puh. 050 5361 726 
Tuula Valtonen

www.deebetti.fi

Hyvää joulua
ja menestyksekästä
vuotta 20172020

Vartiopolku 5 
17200 Vääksy

www.hollolanruosteenesto.fi

HOLLOLAN RUOSTEENESTO

Hyvää Joulua 
ja menestystä 
uudelle 
vuodelle!

Päijät-Hämeen 
Automaalaus

Mestarinkatu 24, Lahti
Puh. 050 5511 330

Henkilö- ja pakettiautojen kolarityöt,
muovityöt, peltioikaisut ja maalaukset

FORD varaosat ja huollot

Laaksotie 55
Heinola

Puh. (03) 715 2800, 040 585 7431FORD varaosat ja huollot

Laaksotie 55
Heinola

Puh. (03) 715 2800, 040 585 7431

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

2021!
LT-AUTOKORJAAMO KY
Kärrytie 17, Orimattila
Puhelin (03) 777 4498, 044 700 4498
www.ltautokorjaamo.fi

 
 

 
 

 
 

2017!
p. 050 3844 230

2021!

Joulun tapahtumat siirtyvät turvallisesti 
verkkoon Hollolan seurakunnassa
Joulua ei ole peruttu, vaikka 
Hollolan seurakunta jatkaa-
kin Päijät-Hämeen hyvin-
vointiyhtymän suosituksen 
mukaisesti 26.11. alkaneita 
rajoituksia 4.1.2021 saak-
ka. Seurakunnan toiminta 
siirretään jouluaaton har-
tautta myöten verkkoon, 
jossa siihen voi osallistua 
koronaturvallisesti ja itselle 
sopivaan aikaan.

Hollolan seurakunnan lin-
jaukset koskevat seurakun-
nan toimintaa myös Kuh-
moisissa, vaikka se kuuluu 
Pirkanmaan hyvinvointiyh-
tymän toimialueeseen.

Joulukirkkoihin 
osallistutaan 
verkkolähetyksissä
Seurakunnan jumalanpalve-
lukset jatkuvat rajoitusten 
ajan vain suoratoistolähetyk-
sinä, ja ne toimitetaan ilman 
läsnäolevia seurakuntalaisia. 
Jumalanpalvelukset striima-
taan Facebook-sivullemme 
osoitteeseen www.facebook.
com/hollolanseurakunta pää-
sääntöisesti sunnuntaisin 
kello 10.

Joulun ajan suosittujen 
jumalanpalveluksien lähetys-
ajat ja -paikat ovat seuraavat: 

jouluaatto, torstai 24.12. klo 
13 Hollolan kirkko (tallen-
ne), perjantai 25.12. klo 8 
Kärkölän kirkko (tallenne) 
ja tapaninpäivä 26.12. klo 10 
Sovituksenkirkko.

Hautausmaille on joulun 
aikana vapaa pääsy, vaikka 
ruuhkaa voi ollakin paikka 
paikoin.

Myös Kauneimmat joulu-
laulut -tilaisuuksia seurakun-
ta toteuttaa verkkolähetyksi-
nä siten, että kuvassa näkyvät 
sanat mahdollistavat mukana 
laulamisen.

Apua ja tukea tarjolla
Kirkon keskusteluapua tar-
jolla esimerkiksi Palvele-
vassa Puhelimessa, jossa 
vastataan numerossa p. 0400 
221 180. Palvelu on avoinna 
joka ilta, myös joulun ja vuo-
denvaihteen pyhinä, klo 18 
- 24. (operaattorisi veloittaa 
puhelusta liittymäsopimuk-
sesi mukaan pvm/mpm). 
Sen lisäksi palveleva kirje 
ja palveleva netti löytyvät 
verkosta osoitteesta evl.fi/
kirkonkeskusteluapu

Palveleva chatti palvelee 
samassa osoitteessa ma-pe 
klo 12-20.

Seurakunnan omat papit 
päivystävät puhelimessa 

ma-to klo 10–13 puh. (03) 
524 6611.

Diakoniatyö palvelee 
myös poikkeusoloissa, vaik-
ka avoin päivystysvastaan-
otto on suljettu. Yhteyden 
diakoniatyöntekijään saa 
talous-, sielunhoito-, elä-
mänhallinta- ja kriisiasioissa 
puhelimitse. Kaikki yhte-
ystiedot löytyvät parhaiten 
verkko-osoitteesta: www.
hollolanseurakunta.fi

Hää-, kaste- ja 
hautajaistilaisuuksiin 
10 henkilöä
Kirkollisten toimitusten osal-
listujamäärä on edelleen 
enintään 10 ihmistä, seura-
kunnan työntekijät mukaan 
lukien. Osallistujamäärässä 
voidaan poikkeuksellisesti 
joustaa siten, että läsnä ti-
laisuudessa voivat olla lähi-
omaiset. Erityisesti hautaan 
siunaamisten osallistujamää-
rien arvioinnissa noudatetaan 
pastoraalista harkintaa. Kir-
kolliset toimitukset järjes-
tetään seurakunnan tiloissa 
tai muissa riittävän väljissä 
tiloissa.

Toimituskeskustelut käy-
dään seurakunnan tiloissa 
riittävin etäisyyksin maskeja 

käyttäen tai puhelimitse. 
Seurakunnan työntekijät 
eivät osallistu muistotilai-
suuksiin tai vastaaviin per-
hejuhliin.

Kokoava  
toiminta keskeytetty
Lähes kaikki seurakunnan 
kokoava toiminta on muutoin 
keskeytetty. Hollolan Mis-
siokammari avataan vasta 
joulutauon jälkeen 7.1.2021. 
Eläkeikäisten kerhot on pe-
ruttu koko talvikauden ajak-
si. Ainoastaan perhe- ja päi-
väkerhot voivat toistaiseksi 
jatkaa toimintaansa, ja sekin 
toimii ulkona.

Seurakunnan virastot pal-
velevat asiakkaat sähköisesti.

Sovituksenkirkon lounas-
ravintola jatkaa toistaiseksi 
joulutaukoon saakka nor-
maalisti.

Seurakunta suosittelee 
edelleen hyvää hygieniaa 
sekä yli 15-vuotiaden osalta 
suojamaskien käyttöä kai-
kissa tilanteissa, joissa on 
lähikontakteja.

Lähde: hollolanseurakunta.fi

Joulun aukiolot:
23.12. 8.30-18.00 m 24.-26.12. suljettu
31.12. 8.30-16.00 m 1.1.2015 suljettu

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta 2021!

Prisma, Laune 
puh. 03-876 220

Normaalit 
aukioloajat:
Ma-Pe  8:30-19:00
La  8:30-16:00
Su 12:00-16:00

Joulunajan aukiolot:
24.12.  8:30-13:00
25.-26.12. suljettu
31.12.  8:30-18:00
1.1.  suljettu

Vesijärvisäätiö, leijonien 
Puhtaan veden puolesta 
-kampanja ja Vesijärven 
vaikutuspiirissä toimivat 
Lions-klubit tarjoavat yh-
dessä uudelleenkäytettävää 
ja pestävää kankaista maskia 
yhteistyökumppaneilleen. 
Maskia markkinoidaan myös 
vesijarvi.fi -verkkokaupassa.

Lions-klubit lahjoittavat 
maskien myynnistä kerty-
vän tuoton Vesijärven ja 
lähiseudun muiden järvien 
hoitotyöhön Vesijärvisäätiön 
kautta. Vesistöjen lisäksi 

myös lähiympäristö hyötyy 
kangasmaskeista.

- Toivomme, että näiden 
kankaisten maskien käyttö 
vähentää myös nähtävissä 
olevaa roskaamista. Maahan 
heitetyt kertakäyttömaskit 
ovat ikävä näky ja myös riski 
niitä pois siivoaville, sanoo 
maskiprojektista leijonissa 
vastaava Jari Nisula.

Leijonat myyvät maskia 
5 ja 50 kappaleen erissä. 
Viiden maskin hinta on 30 
euroa ja 50 paketti 220 euroa. 
Hintoihin lisätään postikulut.

Vesijärvisäätiö ottaa tila-
uksia vastaan verkkokaup-
pansa kautta, mutta leijonat 
hoitavat laskutuksen ja mas-
kien toimitukset.

Puhtaita vesiä ja 
siistejä katuja
Yhteisessä maskissa on Lei-
jonat puhtaan veden puolesta 
-painatus ja I Love Vesijärvi 
-logo. Ajatus maskista syntyi, 
kun lahtelaiset Lions-klubit 
syksyllä miettivät, miten voi-
sivat tukea Vesijärvi-työtä. 

Yhteistyötä on toki ollut en-
nenkin, mutta nyt esimerkiksi 
yhteistä tapahtumaa ei voitu 
ajatella Covid-19-viruksen 
vuoksi.

- Maskien käyttö osoittaa 
ihmisten vastuuntuntoa ja 
pyrkimystä katkaista taudin 
leviäminen. Ja kun myyn-
nin tuotto puolestaan tur-
vaa vesistöjen hoitoa, niin 
tämä tuote on kaikin puolin 
positiivinen juttu, sanoo 
Päijät-Hämeen Vesijärvisää-
tiön ohjelmajohtaja Heikki 
Mäkinen.

Maskeja puhtaan Vesijärven hyväksi

Suomen Olympiakomitea ja 
OP Ryhmä ovat valinneet 
Vuoden vapaaehtoiseksi 
seuratoimijaksi 2020 Jussi 
Hauhian. Hän edustaa Lah-
den Reipasta, perinteikästä 
jalkapalloseuraa, joka täyt-
tää ensi vuonna 130 vuotta. 
Hauhian valinta tuo Lahden 
Reippaalle myös OP Ryh-
män lahjoittaman 3 000 eu-
ron arvoisen rahapalkinnon. 

Vapaaehtoisten päivää 
vietetään 5.12. Suomessa 
suosituin vapaaehtoistyön 
muoto on urheiluseuratoi-
minta. Urheiluseurat eivät 
pärjäisi ilman 500 000 va-
paaehtoisen työpanosta. 

Kentällä ja  
kentän laidalla
– Kyllähän se hyvältä tun-
tuu saada tällainen huomio. 
Myös rahapalkinto menee 
suoraan kentälle ja tarpee-
seen, sillä koronan vuoksi 
olemme joutuneet tekemään 
menoleikkauksia, Hauhia 
kommentoi.

Hauhian jalkapalloura 
alkoi 3-vuotiaana Lahden 
Reippaan jalkapallokou-
lussa. Sittemmin pallo on 
kuljettanut miestä välillä 
muualle, mutta vuonna 2012 
kotiseura kutsui jälleen. Vii-
meiset kolme vuotta Hauhia 
on pelaamisen ohessa toi-
minut myös seuran puheen-
johtajana.

Hauhialla on monta roolia 
sekä kentällä että kentän lai-
dalla. Ottelupäivinä Hauhia 
on paikalla aamusta iltaan: 
nikkaroimassa laitamainos-
telineitä, sytyttämässä gril-
liä tai keittämässä kahvia. 
Kuten seuran viestinnästä 
vastaava Elina Hölttä ku-
vailee: ”Meiltä paikalla on 
aina Jussi”.

– Aika paljon ehtii, kun 
vaan tekee. Työ tuntuu mie-
lekkäältä. Kun seurassa on 

Vuoden vapaaehtoinen 
seuratoimija on Jussi 
Hauhia Lahden Reippaasta

lisäksi hyvä henki ja jokainen 
on löytänyt oman roolinsa, 
seuratoiminnasta tulee hel-
posti enemmän kuin harras-
tus, Hauhia toteaa.

– Hyvä seura vetää puo-
leensa myös uusia ihmisiä. 
Kun väkeä on enemmän, on 
työtä myös helpompi jakaa. 
Meille on tärkeää, että kaikki 
halukkaat voivat osallistua 
jollakin tavalla. Terve seura-
toiminta tukee yhteisöllisyyt-
tä ja ihmisten hyvinvointia, 
joten vapaaehtoistyöllä on 
myös yhteiskunnallista mer-
kitystä, Hauhia muistuttaa. 

700 miljoonan 
euron edestä 
vapaaehtoistyötä
Seuratoimintajohtaja Jaana 
Laurila Suomen Olympia-
komiteasta kiittelee kovasti 
vapaaehtoisten työpanosta 
urheiluseuroissa.

– Puolen miljoonan suo-
malaisen tekemä vapaa-
ehtoistyö urheiluseuroissa 
merkitsee kymmeniä mil-
joonia työtunteja. Tehtyjen 
työtuntien taloudellinen arvo 
on jopa 700 miljoonaa euroa. 
Ilman näitä tosielämän jussi-
hauhioita urheilusta ei tulisi 
mitään.

– Vielä suurempi arvo on 
siinä, että nämä vapaaehtoi-
set ovat valmiita laittamaan 
itsensä likoon päivästä toi-
seen, jotta joku muu voi 
harrastaa urheilua. Suomen 
suurin kansanliike perustuu 
pitkälti vapaaehtoistyöhön. 
Vapaaehtoisten päivänä 
5.12. haluan onnitella ja kiit-
tää Jussia! Iso kiitos kuuluu 
myös jokaisen urheiluseuran 
jokaiselle vapaaehtoiselle. 
Te olette suomalaisen urhei-
lun sydän ja mahdollistaja, 
Laurila tiivistää.  

Lähde: Suomen  
Olympiakomitea
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Tuotteita rajoitetusti. Tarjoukset ja valikoima voivat vaihdella liikkeittäin.

Laadukkaat lahjat ja 
lahjakortit Hiustalosta

ERILAISIA LAITTEITA HIUSTENLAITTOON 
Keraaminen suoristusrauta, muotoilukartio, lämpöharja,  

suoristus-/kreppirauta, monitoimirauta, suoristus-/kiharrusrauta
sh. 59,00-99,00/kpl

MINIRAUDAT 
tyvikohotus-/ kreppirauta, suoristusrauta

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

BC paketit 
Moisture Kick – kosteuttava

Color Freeze – väriä suojaava 
sis. shampoo 250 ml, hoitosuihke 200 ml, laukku

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

GHD Kreppirauta
Contour Professional Crimper 

sh. 186,50/kpl

GHD 
Gold Styler Gift Set

sis. suoristusrauta, harja & laukku 
sh. 229,00/pkt

Dualsenses paketit
Color – väriä suojaava, Rich Repair – korjaava 

sis. shampoo 250 ml, 60sec naamio 200 ml
sh. 33,80/pkt (33,11/l)

Moroccanoil paketti 
Great Hair Day –  kaikille hiustyypeille

Great Hair day Light – vaaleille ja hennoille hiuksille
sis. hiusöljy 100 ml, keraaminen laattaharja

sh. 74,00/pkt

Sebastian paketti 
Dark Oil – sileyttä ja ryhtiä

sis. shampoo 250m, hoitoaine 250 ml, hiusöljy 30 ml
sh. 84,20/pkt (87,71/l)

Sp paketti 
Luxeoil – jälleenrakentava

sis. Keratin protect shampoo 200 ml, hoitoaine 200 ml, 
hiusöljy 30 ml

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

 

Eimi paketti 
sis. Mistify Strong hiuslakka 300 ml, Extra Volume  

muotovaahto 300 ml
sh. 44,60/pkt (33,17/l)

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

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

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

Cutrin Routa paketti 
sis. virkistävä shampoo 
250 ml, vahva matta 
muotoiluvoide 100 ml

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

Redken Brews paketti  
sis. Daily shampoo 300 ml, 
Work Hard hiusvaha 100 ml

Tigi paketit 
Short Stuff sis. Small Talk jätettävä hoito, pohjatuki- ja 
viimeistelytuote 200 ml, Joyride viimeistelyvoide 58 ml

Blonde Therapy sis. Dumple Blonde shampoo 400 ml, hoitoaine 200 ml 
Pick Me Up sis. Recovery shampoo 250 ml, hoitoaine 200 ml 

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

KUPLA PAKETTI Valitse pakettiin neljä 500 ml Kupla tuotetta  
Mietoshampoo, Kevytbalsami, Proteiinishampoo, Elvytysbalsami, Hopeashampoo, Hair & Body, 

Tervashampoo UUTUUDET Omenashampoo ja Mentholshampoo sh.  67,60/pkt (14,95/l)

HIUSTALO

  J U
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Blond Absolu – vaaleille hiuksille, Genesis – vahvistava, 
Extentioniste – korjaava 

sis. shampoo 250 ml, hoitoaine 200 ml/250 ml, jätettävä hoito 150 ml
sh. 103,50-122, 00/pkt (112,15-121,15/l)

Ylelliset Kérastase paketit 

Miehille

Laadukkaat Redken paketit 

VAIN HIUSTALOSTA Koko perheelle kotimainen Kupla

1490
pkt

99,-kpl 179,-pkt

1990
pkt

sh. 34,80/pkt (56,86/l) sh. 42,80/pkt (106,78/l) sh.  48,60/pkt (84,75/l)

4590
pkt7290

pkt

2990
pkt

4490
pkt 3890

pkt

2990
pkt

1990
pkt

1990
pkt

PARTURI-KAMPAAMO

OUTLET

FIKSAAMO

4390
pkt

6990
pkt

20,-
2 KPL

1990
pkt

2990
kpl

ALKAEN

Kampaamo
HEMMOTTELULAHJAKORTTI 

sis.  hiusten leikkauksen ja hoitokäsittelyn hiuspohjan hieronnalla

Parturi
LEIKKAUSLAHJAKORTTI

sis. 2 x hiusten leikkaus + fiksaus (osaleikkaus) 

Lahjakortti 
- paras lahja

Jokaiselle 
asiakkaalle lahjaksi 

10 € 
ETUSETELI!

palveluun

L AHJAKORT TI

Ammattilaisten suosikit

ETU LAHJA-
KORTIN OSTAJALLE

Vähintään 100€ 
lahjakortin ostajalle 

ILMAISEKSI

4 TUOTTEEN PAKETTI
Ei koske valmiiksi 

räätälöityjä palvelu-
lahjakortteja

500 ml

66,-

66,-

3390
pkt

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

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

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

Toivotamme Hyvää Joulua
ja Onnellista Uutta Vuotta!

Päijät-Hämeen 

Venemoottoripurkamo

Kylmänen 105, 17110 Kalliola • www.venemoottoripurkamo.fi
Suti, p. 0400 490 303 • suti@venemoottoripurkamo.fi

Stefa, p. 0400 606 239 • stefa@venemoottoripurkamo.fi

PERÄMOOTTOREIDEN 
KÄYTETYT VARAOSAT

UUDET VARAOSAT 
JA POTKURIT

Kyläkunnantie 28, 15700 Lahti
Puh. (03) 751 0535, fax 752 0435

Lahden Sos. Dem.
Kunnallisjärjestö ry

toivottaa
lahtelaisille

Hyvää Joulua!

JÄRVISEN LIIKENNE OY
Toivottaa matkustajilleen Hyvää Joulua! 

Sysmäntie 17, 19700 Sysmä, Puh. 03-7172 651

www.jarvisenliikenne.fi, jarvisen.liikenne@saunalahti.fi

www.messila.fi

puh. 03 - 7822 060 
www.juustokellarirasanen.fi

KAMPAAMO
TARJA ALHO
Vapaudenkatu 14 B, 15110 LAHTI

Puh. 03-7828 150

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta 2021

Auto Sorsa Oy
Riihimäki p. 019 716 620 Hyvinkää p. 019 268 0800

Puh. 050 5361 726 
Tuula Valtonen

www.deebetti.fi

Hyvää joulua
ja menestyksekästä
vuotta 20172020

Vartiopolku 5 
17200 Vääksy

www.hollolanruosteenesto.fi

HOLLOLAN RUOSTEENESTO

Hyvää Joulua 
ja menestystä 
uudelle 
vuodelle!

Päijät-Hämeen 
Automaalaus

Mestarinkatu 24, Lahti
Puh. 050 5511 330

Henkilö- ja pakettiautojen kolarityöt,
muovityöt, peltioikaisut ja maalaukset

FORD varaosat ja huollot

Laaksotie 55
Heinola

Puh. (03) 715 2800, 040 585 7431FORD varaosat ja huollot

Laaksotie 55
Heinola

Puh. (03) 715 2800, 040 585 7431

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

Toivotamme Hyvää Joulua
ja Onnellista Uutta Vuotta!

Tiiriskankaantie 3, 15860 Hollola

P. 0400 355 745 Jorma Suojärvi
 0400 494 298 Seppo Suojärvi

KAIVINLIIKE S. ja J. SUOJÄRVI OY

Herrala

TAITOSANEERAUS OY
- kun taitoa tarvitaan -

Vesa 040-6820402 - Joonas 044-0998885

rakennusjapeltityokoskinen@gmail.com

Lahden Ykkösapteekki 
ABC Renkomäki 
avoinna: ma 23.12. klo 9-18, 
ti 24.12. klo 9-12, ke-to suljettu,
pe 9-18, la 28.12. klo 10-17

Mursketie 4, 15871 Hollola p. 03-7804651, 0400 808120

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

ILMALÄMPÖPUMPUN 
PESU JA HUOLTO

050 306 3553 
www.kylmahilden.fi

149€
kaikki merkit

VAIN
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Lahden Autopartti oy
Hirsimetsäntie 5

15210 Lahti

040 5825 696
posti@autopartti.fi
autopartti.fi

Toivotamme Hyvää Joulua
ja Onnellista Uutta Vuotta!

Tiiriskankaantie 3, 15860 Hollola

P. 0400 355 745 Jorma Suojärvi
 0400 494 298 Seppo Suojärvi

KAIVINLIIKE S. ja J. SUOJÄRVI OY

Herrala

TAITOSANEERAUS OY
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Vesa 040-6820402 - Joonas 044-0998885

rakennusjapeltityokoskinen@gmail.com

Lahden Ykkösapteekki 
ABC Renkomäki 
avoinna: ma 23.12. klo 9-18, 
ti 24.12. klo 9-12, ke-to suljettu,
pe 9-18, la 28.12. klo 10-17

Mursketie 4, 15871 Hollola p. 03-7804651, 0400 808120

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

ILMALÄMPÖPUMPUN 
PESU JA HUOLTO

050 306 3553 
www.kylmahilden.fi

149€
kaikki merkit

VAIN

www.hollolanrengasjaautokorjaamo.fi
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14   6/2015 • Päijät-Hämeen Yrittäjälehti

ORIMATTILAN ROMU
K. PARKKILA

Vehkaojantie 78, Orimattila | p. 777 2600, 0400 457 768

Raitio TA Ky Transport &
Assistance

f

f

i

f

i

id

HYVÄÄ 
JOULUA!f

f

d

Joulupukin apurit 
palveluksessasi.

Helsingintie 50, Lahti                
lemmikkikellaririemu.fi                   /lemmikkikellari

Soramäentie 31, 15880 HOLLOLA
Puh. 010 2811 230

SOMPIN MAANSIIRTO OY
Luotettava maarakentaja Hämeessä

www.sompimaasiirto.fi

Ota yhteyttä asiassasi niin 
meiltä löytyy apu!

Kiinteistöhuolto Nastamark Oy
Varputie 5, 15550 Nastola
040 418 8583
seppo@nastamark.fi 

Rauhallista joulua ja 
onnea vuodelle 2021!

TRAKTORIPALVELU 
LAITINEN

0400 495 135www.traktoripalvelu.net

Kiitos
Hyvää joulua ja menestystä vuodelle 2015

Petterin Autopesula

30 Vuotta
Muovia Joka Lähtöön

www.kalustemuovi.fi

30 Vuotta
Muovia Joka Lähtöön

www.kalustemuovi.fi

Lahden Bike Marine Oy 
Laatukatu 2, 15680 LAHTI 

www.bikemarine.fi 
(03) 751 2203

JOULUN VAUHDIKKAIMMAT 
LAHJAIDEAT JA MENOPELIT MEILTÄ 

RENOR OY 
Askonkatu 13 A,15100 Lahti

vaihde 0207 220 800
www.renor.fi 

Hyvää Joulua 
ja Menestyksekästä 
Uutta Vuotta 2016

Louhelantie 4, 16600 Järvelä
puh. (03) 765 1006

Hydrauliikkaa-pneumatiikkaa

toivottaa Hyvää Joulua
ja onnea vuodelle 2016!

Maatila-Liha Meronen Oy
Metsolankuja 95, 16310 Virenoja 
Puh 03-778 4293, 0400-479 326

www.maatilalihameronen.fi

• CNC-levytyökeskukset
• Särmäys- ja hitsaustyöt
• Teräs, alumiini ja ruostumaton

Rinnetie 2
17130 Vesivehmaa
P. (03) 784 4377
F. (03) 778 4499

Kyläkunnantie 28, 15700 Lahti
Puh. (03) 751 0535, fax 752 0435

AUTOHUOLTO
PARTANEN KY

Hirsimetsäntie 7, 15200 Lahti
p. (03) 589 8620

Lahden
Autopartti Oy

044 5020 654

MEILTÄ MYÖS LAHJAKORTIT!

Kuljetusliike Helokivi Oy
Vanhatie 23, 15240 Lahti

puh. 010 281 1100, fax 010 281 1109

www.helokivi.fi

Vinssikatu 1  15700 Lahti
www.marttunenoy.fi

Marttunen Oy
Maansiirto

EUROPELTI OY
Vehkoontie 11, 17200 Vääksy

Risto Nurminen, puh. 020 741 8893

LT-AUTOKORJAAMO KY
Kärrytie 17,
16300 Orimattila, 
puh 03-777 44 98

puh. 020 741 8890

Kiitämme asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme
kuluneesta vuodesta ja toivotamme

Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta!

Louhintaurakointi Juha Tähkänen
Oksatie 17, 18100 Heinola

www.juhaurakoi.com

Toivotamme Hyvää Joulua
ja Onnellista Uutta Vuotta!

Päijät-Hämeen 

Venemoottoripurkamo

Kylmänen 105, 17110 Kalliola • www.venemoottoripurkamo.fi
Suti, p. 0400 490 303 • suti@venemoottoripurkamo.fi

Stefa, p. 0400 606 239 • stefa@venemoottoripurkamo.fi

PERÄMOOTTOREIDEN 
KÄYTETYT VARAOSAT

UUDET VARAOSAT 
JA POTKURIT

Kyläkunnantie 28, 15700 Lahti
Puh. (03) 751 0535, fax 752 0435

Lahden Sos. Dem.
Kunnallisjärjestö ry

toivottaa
lahtelaisille

Hyvää Joulua!

JÄRVISEN LIIKENNE OY
Toivottaa matkustajilleen Hyvää Joulua! 

Sysmäntie 17, 19700 Sysmä, Puh. 03-7172 651

www.jarvisenliikenne.fi, jarvisen.liikenne@saunalahti.fi

www.messila.fi

puh. 03 - 7822 060 
www.juustokellarirasanen.fi

KAMPAAMO
TARJA ALHO
Vapaudenkatu 14 B, 15110 LAHTI

Puh. 03-7828 150

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta 2021

Auto Sorsa Oy
Riihimäki p. 019 716 620 Hyvinkää p. 019 268 0800

Puh. 050 5361 726 
Tuula Valtonen

www.deebetti.fi

Hyvää joulua
ja menestyksekästä
vuotta 20172020

Vartiopolku 5 
17200 Vääksy

www.hollolanruosteenesto.fi

HOLLOLAN RUOSTEENESTO

Hyvää Joulua 
ja menestystä 
uudelle 
vuodelle!

Päijät-Hämeen 
Automaalaus

Mestarinkatu 24, Lahti
Puh. 050 5511 330

Henkilö- ja pakettiautojen kolarityöt,
muovityöt, peltioikaisut ja maalaukset

FORD varaosat ja huollot

Laaksotie 55
Heinola

Puh. (03) 715 2800, 040 585 7431FORD varaosat ja huollot

Laaksotie 55
Heinola

Puh. (03) 715 2800, 040 585 7431

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

Toivotamme Hyvää Joulua
ja Onnellista Uutta Vuotta!

VesanRakennus&Maalaus

Vesa Rajavuori
+358 (0) 400 886 798

vesanrakennus@phnet.fi

Tikkalantie 828, 19700 Sysmä

www.vesanrakennus.fi

Rakennusalan työt 
perustuksista vesikattoon

Uudisrakennus sekä 
saneerauskohteet

Icopal_Valtuutettu asentaja_LOGO_300x930mm_1_LR.indd   1 11.2.2017   17:28:35

Rakennusalan työt perustuksista vesikattoon
Uudisrakennukset sekä saneerauskohteet

VesanRakennus&Maalaus
Vesa Rajavuori • p. 0400 886 798

vesanrakennus@phnet.fi
Tikkalantie 828, 19700 Sysmä

www.vesanrakennus.fi

VesanRakennus&Maalaus

Vesa Rajavuori
+358 (0) 400 886 798

vesanrakennus@phnet.fi

Tikkalantie 828, 19700 Sysmä

www.vesanrakennus.fi

Rakennusalan työt 
perustuksista vesikattoon

Uudisrakennus sekä 
saneerauskohteet

Icopal_Valtuutettu asentaja_LOGO_300x930mm_1_LR.indd   1 11.2.2017   17:28:35

Rakennusalan työt perustuksista vesikattoon
Uudisrakennukset sekä saneerauskohteet

VesanRakennus&Maalaus
Vesa Rajavuori • p. 0400 886 798

vesanrakennus@phnet.fi
Tikkalantie 828, 19700 Sysmä

www.vesanrakennus.fi

SYSMÄN KOLARIKORJAAMO
Auvinen Oy

Rankoontie 17, Sysmä
p. 0500 921 656

- RENGASMYYNTI - HINAUSPALVELU - KOLARIKORJAUKSET

2020!

KEITTIÖASIANTUNTIJASI

JUSSI MELKKO
040 541 1070
www.jussi-melkko.com

SOITA
HETI!

ILMAINEN 
SUUNNITTELUPALVELU!!!

Kiitämme menneestä vuodesta
ja toivotamme

Rauhallista Joulun aikaa

PALVELUTUKKU
KOLMIO

Palvelutukku Kolmio
puh. 03-871 370

myynti@palvelutukkukolmio.fi
www.palvelutukkukolmio.fi

2017!
p. 050 3844 230

2020!

Löydat meidät
Lanun aukiolta
Rautatienkatu 26

puh. 03 - 881 0081
kampaamoliike.com
TERVETULOA!

Keskustie 25, 17500 Padasjoki
Puh. (03) 551 2342

Palvelemme: ma-pe 9-17, la 9-13
Jouluaattona 9-12, sunnuntait ja pyhät suljettu

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

Parhaat  joululahjat

lemmikillesi  löydät

Faunattaresta!

Parhaat  joululahjat

lemmikillesi  löydät

Faunattaresta!

Hollolan kukka &
Hautauspalvelu

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

Hyvää joulua 
ja kiitos asiakkaillemme!

Toivotamme Hyvää Joulua
ja Onnellista Uutta Vuotta!

Tiiriskankaantie 3, 15860 Hollola

P. 0400 355 745 Jorma Suojärvi
 0400 494 298 Seppo Suojärvi

KAIVINLIIKE S. ja J. SUOJÄRVI OY

Herrala

TAITOSANEERAUS OY
- kun taitoa tarvitaan -

Vesa 040-6820402 - Joonas 044-0998885

rakennusjapeltityokoskinen@gmail.com

Lahden Ykkösapteekki 
ABC Renkomäki 
avoinna: ma 23.12. klo 9-18, 
ti 24.12. klo 9-12, ke-to suljettu,
pe 9-18, la 28.12. klo 10-17

Mursketie 4, 15871 Hollola p. 03-7804651, 0400 808120

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

ILMALÄMPÖPUMPUN 
PESU JA HUOLTO

050 306 3553 
www.kylmahilden.fi

149€
kaikki merkit

VAIN

Toivotamme Hyvää Joulua
ja Onnellista Uutta Vuotta!

SILK &
SHINE

Sim Sensitive logot ja tuotemerkit, sekä muut Sim Finland Oy:n käytössä olevat logot ja tuotemerkit ovat Sim Finland Oy:n 
oikeutta. Kaikenlainen kopiointi ja muokkaus muuhun kuin kyseisen tuotteen mainontaan on kielletty. 

Sim Finland Oy
Pallotie 2, 33470 Ylöjärvi, Finland
Tel. 0207 444 700
info@simfinland.com
www.sim.fi

Hiustenleikkaus
13 - 17 € Keskikankaantie 4, HOLLOLA

Puh. (03) 764 2716  GSM 040 545 0312

Tulostetarra 2m x 40 cm, 55 eur +alv

Siirtokalvotarra 650 x 206mm

Jyrkänmäentie 4, 15880 Hollola

Siunattua Vapahtajan
syntymäjuhlaaHämeen aluetoimisto

toivottaa jäsenilleen ja 
yhteistyökumppaneilleen
Hyvää joulua!

Launeenkatu 5  | puh. 0440 420 300
info@lahdenkeilahalli.fi

Tarkista vapaat vuorot:
www.lahdenkeilahalli.fi

Ma – To 11.00 – 21.00

Pe– La 11.00 – 23.00

Su 11.00 – 18.00

Hohtokeilailu  |  Pe – La 18.00 – 23.00

näHdään LauneeLLa!
Startti-ilta
Hyvät vinkit aloittelevalle keilaajalle pallon

valinnasta seuraan liittymiseen

-  Keskiviikkoisin .,  klo 18-20

- 10 €/hlö/ilta

Peruskurssi
Aloittelijan lähtöpaketti keilailun maailmaan

- Tiistaisin klo 18-20

-  Kesto 

- 95 €/hlö/kurssi, sis. seurajäsenyyden ja

todistuksen peruskurssin suorittamisesta

HOHTOKeILaILua
perjantaisin ja lauantaisin kello 18–23

kuun loppuun saakka:
hohtokeilaa 2 tuntia,
saat jälkimmäisen tunnin
PuOLeen HInTaan!

12.1 2.2., 9.3. ja 6.4.

viisi viikkoa, alkaa 26.1. ja 8.3.

TammiStartti-ilta
Hyvät vinkit aloittelevalle keilaajalle pallon
valinnasta seuraan liittymiseen.
- Keskiviikkoisin, 12.1., 2.2., 9.3. ja 6.4. klo 18-20
- 10 €/hlö/ilta

Peruskurssi
Aloittelijan lähtöpaketti keilailun maailmaan
- Tiistaisin klo 18-20
-
- 95 €/hlö/kurssi, sis. seurajäsenyyden ja

todistuksen peruskurssin suorittamisesta

Launeenkatu 5  | puh. 0440 420 300
info@lahdenkeilahalli.fi

Tarkista vapaat vuorot:
www.lahdenkeilahalli.fi

Ma – To 11.00 – 21.00

Pe– La 11.00 – 23.00

Su 11.00 – 18.00

Hohtokeilailu  |  Pe – La 18.00 – 23.00

näHdään LauneeLLa!
Startti-ilta
Hyvät vinkit aloittelevalle keilaajalle pallon

valinnasta seuraan liittymiseen

-  Keskiviikkoisin .,  klo 18-20

- 10 €/hlö/ilta

Peruskurssi
Aloittelijan lähtöpaketti keilailun maailmaan

- Tiistaisin klo 18-20

-  Kesto 

- 95 €/hlö/kurssi, sis. seurajäsenyyden ja

todistuksen peruskurssin suorittamisesta

HOHTOKeILaILua
perjantaisin ja lauantaisin kello 18–23

25 € 
rata / h

kuun loppuun saakka:
hohtokeilaa 2 tuntia,
saat jälkimmäisen tunnin
PuOLeen HInTaan!

12.1 2.2., 9.3. ja 6.4.

viisi viikkoa, alkaa 26.1. ja 8.3.

Tammi

25 €
RATA / H

HOHTOKEILAILUA
Perjantaisin ja lauantaisin
kello 18–23

Tammikuun loppuun asti.
Hohtokeilaa 2 tuntia,
saat jälkimmäisen tunnin

PUOLEEN HINTAAN

Pe 7.1. harraste-teema vedos 4x140. Korj. puhelimitse 7575 339/Tarja Saari, ke 5.1. klo 13 mennessä, kiitos.

Kesto viisi viikkoa alkaa 25.1. ja 8.3.

Koulutettu hieroja Marjo Keipi
Tuhkatie 12, 15880 Hollola
Ajanvaraus p. 044 238 1796 tai 
marjokeipi.fi
Myös hierontalahjakortit jouluksi!

Iloista joulua ja hyvää terveyttä vuodelle 2020!

puh. 040 5055 884

Puh. Mikko 040-709 0158
mikko.salonen2@phnet.fi

SISUSTUS T&J Oy

HUONEISTOREMONTIT // LIIKETILAREMONTIT
TOIMISTOREMONTIT

045 1162444 / www.sisustustj.fi

Ilmoittautuminen 
kevätkaudelle 
alkaa 16.12., 
osassa ryhmistä 
on vielä tilaa. 
Ilmoittaudu 
mukaan!

Hollolan Voimistelu ry 
kiittää harrastajia 
syyskaudesta ja 
toivottaa rentouttavaa 
joulun aikaa!

Ryhmämaksusta 
-50% ale

Katso lisätiedot 
holvo.fi  

Jouluaattona suljettu
salpausselanapteekki.fi

Palvelemme
Ma-pe 9-19
La 9-16 
 

2019!
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NIINAN NIKSIT Niina Ojansivu
Keittiöpäällikkö

Joulun makeisia
Itse pidän omatekemistä lahjoista ja etenkin ruokalahjoista, niihin on nähty vaivaa ja 
aikaa. Usein on mietitty siinä tehdessä lahjan saajaa ja silloin lahjalla on suuri merkitys. 
Joulun aikana tulee usein tehtyä itse makeisia, parina viime vuotena olen tehnyt etenkin 
fudgea eli toffeeta. Reseptejä löytyy monenlaisia ja erilaisia tekotapoja, tänä vuonna tein 
kahdella suklaalla, vaalea sekä häivähdys tummaa.

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

Joulu fudge
100 g tummaa suklaata
1 tl kanelia
1 tl kardemummaa
200 g valkosuklaata
175 g voita
1 dl kuohukermaa
1 dl maitoa
5 dl sokeria
150 g pieniä vaahtokarkkeja

Pilko tummasuklaa ja 
mausteet kulhoon, toiseen 
kulhoon pilko valkosuklaa. 
Sulata voi, lisää kerma, 
maito ja sokeri. Keitä n. 10 
minuuttia, kunnes massa 
sakenee. Lisää vaahtokarkit. 
Kaada 1/3 osaa tumman 
suklaan sekaan ja 2/3 osaa 
valkosuklaan sekaan. Sekoi-
ta massat. 

Kaada valkosuklaamas-
sa leivinpaperin päälle 
uunivuokaan, noin 2 cm 
paksuudelta. Laita tum-
maa suklaata nokareina 
päälle ja levitä varovasti 
massan päälle. Voit myös 
vetää veitsellä marmorointi 
kuvion pintaan, niin näyttää 
kauniilta. 

Hyvää joulua teille kaikille, 
nautitaan hyvästä ruoasta ja 
otetaan aikaa itselle vaikka 
hyvän kirjan parissa.

Keilailu-uutinen
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PALVELUHAKEMISTO

Öljysäiliöiden huoltoa

Automyyntiä

AUTOMYYNTI IMONE
n. 40 kpl hyväkuntoisia edullisia henkilöautoja

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

Polttoöljyä

Ilmalämpöpumppujen huoltoa

169

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

Ostetaan asuntoauto

Seuralaispalvelua

ÄLÄ OLE YKSIN!
SEURAA TARJOLLA!

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

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

Seksi & parisuhde
Luotet tavaa apua seksi- ja 

parisuhdeasioissa.
2,21€ min+pvm

KAHDEN 
KESKEN
KAHDEN 
KESKEN

0700-416 0600700-416 060

❤

st erc PL 169 TRE 10  2€/min

Kaihtimia

puh. 03 782 7783

Metsänhoito & kotipalvelu

NIITTYLÄ

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

* siivoukset, kodinhoito
* puutarhatyöt
* mökkitalkkarintyöt
* metsänhoitopalvelut

Metsänhoitoa&
kotipalvelua

LAADUKASTA SIIRTONURMEA LAMMILTA!

www.lamminsiirtonurmi.fi • info@lamminsiirtonurmi.fi

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

Uutiset 

17

Perunkirjoitukset, testamentit ja
edunvalvontavaltakirjat ammattitaidolla

Perunkirjoitus
Varpu  Välimaa  Oy

puh. 045 343 1888
Rauhankatu 17 B,  15110  Lahti

varpu.valimaa@perunkirjoitukset.fi

Hyödynnä 
kotitalousvähennys.

NYT PORAKAIVOPUHDISTUKSET 
TALVIETU HINTAAN

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

* Puhdistukset ja huollot
* Porakaivopumppujen myynti

LAMMINRANTA
PORAKAIVOJEN HUOLTOLIIKE

Asiakaspalvelusivuillamme voit hoitaa asioita juuri silloin, 
kun sinulle sopii:

Asiakaspalvelusivumme löydät verkkopalvelumme 
oikeasta yläreunasta Asiakas-valikon alta.

ASIAKASPALVELUPISTEEMME 
OVAT TOISTAISEKSI SULJETTUINA 
Noudatamme maan hallituksen ohjeistusta. 

Palvelemme normaalisti verkkopalvelussa ja puhelimitse.

ASIAKASPALVELUA ILMAN JONOJA 24/7 OTA YHTEYTTÄ

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

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

▶ Kuluttajailmoitukset
▶  Jakelupalautteet
▶  Juttuvinkit

▶  Noutopisteet
▶  Yhteystiedot

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

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

MYÖS RENKAIDEN
KAUSISÄILYTYS

Seutu4

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

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

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

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

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

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

4H-YHDISTYSTEN ja nuor-

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

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

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

kalliseen K-Supermarkettiin.
– Olen saanut rohkeut-

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

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

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

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

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

”Nuorena 
hankittu 

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

”Halusin kesä-
töihin, jotta 

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

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

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

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

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

heihin kärsivällisesti.
Ymmärrä kokemattomam-

paa kuljettajaa
Kohdatessaan ajo-opissa 

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

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

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

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

Älä yllätä opetusajoneuvoa

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

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

Kokenut kuljettaja, 
näytä mallia

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

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

Muistatko itse, miltä tuntui 
harjoitella ajamaan muun 
liikenteen seassa?

Kohtaa harjoitteleva kuski 
ymmärtäväisesti
 

Valkoisella kolmiolla varustetun auton kuljettaja vasta harjoittelee turvallista liikkumista. Anna opetusajoneuvolle tilaa ja 
aikaa. Kuva: Liikenneturva/Nina Mönkkönen
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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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oikeasta yläreunasta Asiakas-valikon alta.

ASIAKASPALVELUPISTEEMME 
OVAT TOISTAISEKSI SULJETTUINA 
Noudatamme maan hallituksen ohjeistusta. 
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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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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 
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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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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

▶ 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
 

Sunnuntaina 6.12. kilpailtiin 
Valtti B.E.T:n Erikoinenki-
san voitosta. Loppukilpai-
luun selviytyi yhteensä 28 
keilaajaa. Finaalissa keilat-
tiin 7 sarjaa amerikkalai-
sittain. 

Finaalia hallitsi jo ensim-
mäisestä sarjasta lähtien 
TPS:n Jesse Kallio ja piti 
johtoaseman loppuun asti ja 
voitti finaalin pistein 1672. 

Hän heitti myös kolman-
teen sarjaan täydellinen 300 
pisteen sarjan, joka oli jo 
hänen 71. Toiseksi sijoittui 
Bayn Jesse Ahokas pistein 
1623 ja kolmanneksi Valtti 
B.E.T:n Teemu Asplund 
häviten Ahokkaalle vain 14 
pisteellä (1609). 

Teksti ja kuva: 
Niina Leskinen

Valtti B.E.T:n 
Erikoinenkisan 
voitto Kalliolle

Jesse Ahokas, Jesse Kallio ja Teemu Asplund
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Öljysäiliöiden huoltoa

Automyyntiä

AUTOMYYNTI IMONE
n. 40 kpl hyväkuntoisia edullisia henkilöautoja

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

Polttoöljyä

Ilmalämpöpumppujen huoltoa
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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

▶ 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
 

VARAA OMA 
MYYTIPAIKKASI

Ahtialantie 37, 15170 Lahti

www.lanttila.fi

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

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

Hammaslääkärit:
Seija Alatupa
Minna Fredriksson
Elena Gustafsson

Suuhygienisti:
Taru Tuomala
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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 

Viipurinrinkeli on suoma-
lainen perinneleivonnainen. 
Sen leivontataito tuli Vii-
puriin 1300-luvulla fran-
siskaanimunkkien mukana. 
Perinteinen Viipurinrinke-
li paistettiin olkien päällä. 
Leivonnaisen maine levisi 
laajemmalle. Pietari Brahe 
tilasi Viipurista rinkeleitä 
herkuksi Turun Akatemian 
vihkiäisiin vuonna 1649. 
Venäjän keisari Aleksanteri 
III:lle toimitettiin viikoittain 
Viipurista kuriirilähetyksenä 
kuusi rinkeliä. 

Viipurista rinkelitaito le-
visi 1900-luvun alkupuo-
lella Lappeelle. Ennen tal-
visotaa Lappeella oli 60 
taloa, joissa harjoitettiin 
rinkelileivontaa. Viipurin 
ja muun Karjalan pakko-
luovuttaminen siirsi Viipu-
rinrinkeleiden valmistuksen 
Etelä- ja Pohjois-Karjalaan. 
Rinkeleiden valmistus jatkuu 
sekä Lappeenrannassa että 
Joensuussa. Jälkimmäisessä 
kaupungissa valmistetaan 
myös Laatokan Karjalasta 
periytyneet sultsinat ja vat-
ruskat. Näiden leivontataitoa 
on myös Lieksan seudulla. 

Viipurinrinkelien maun 
juuret lähtevät kardemum-
man ja muskottien käyttämi-
sestä leivonnaisessa. Muina 
aineksina ovat maito, ka-
nanmunat, voi tai margariini, 
sokeri, hiiva ja vehnäjauhot 
sekä joissakin resepteissä 
myös suola. Eri rinkelisävy-
tykset ovat säilyneet leivon-
tasuvuilla kymmeniä vuosia. 

Viipurinrinkelien kauppi-
aat kojuineen ovat tuttu näky 
myös Lahden kauppatorin 
kuukausimarkkinoilla. Nyt 
yksi heistä poistuu tästä 
tapahtumasta. Lappeenran-

Tätä rinkelikojua ja 
Marjatta Rasaa ei enää 
nähdä Lahden kauppa-
torin markkinoilla. 

Sultsina on Laatokan 
Karjalasta lähtenyt 
perinneleivonnainen.

Karjalaisilla leivonnaisilla  
on pitkät perinteet
Yksi rinkelikauppiasta poistuu Lahden markkinoilta

talaisen Jukka Rasan perheen 
leipomo lopettaa toimintansa 
vuoden 2021 alussa. 

- Lahden tori, kuten muut-
kin kauppatorit ovat hiljenty-
neet. Nuoremmat sukupolvet 
eivät tunne Viipurinrinkeliä 
ja kolmas syy lopettamiseen 
on tämä korona-aika, luette-
lee leipomon toinen omistaja 
Marjatta Rasa lopettamisen 
syitä. 

Viipurinrinkeleiden leipo-
minen on jatkunut J. Rasan 
leipomossa 70 vuotta näihin 
päiviin saakka, mutta nyt 
leipomon isäntä aikoo siir-
tyä rakennusurakointiin ja 
emäntä hoitoalan tehtäviin. 
Marjatta Rasa harmittelee 
rinkeliperinteen katkeamista 
perheen osalta, mutta sanoo 
ettei pelkkä leipomisen ilo 
riitä toiminnan jatkamiseen. 
Riittävä liiketoiminnan mää-
rä ja katetuotto pitää syntyä, 
jotta leivontaa voidaan har-
joittaa ja kehittää.

Karjalaisista perinnelei-
vonnaisista Karjalanpiirakka 
löysi jo varhain suurten lei-
pomoiden ja kauppaketjujen 
tuotteeksi. Suurin osa suu-
rista piirakoiden tuottajista 
täyttää piirakkansa riisillä 
tai perunasoseella. Riisitäyt-
teinen Karjalanpiirakka on 
saanut myös EU:n tyyppi-
hyväksynnän suomalaiseksi 
perinneruuaksi. 

Kotimaisella ohratäytteellä 
leivottuja Karjalanpiirakoita 
saa Lahden seudulla vain 
lähinnä Lahden markkinoil-
la. Niitä myydään siellä Jo-
ensuun Herkkuleipomon 
myyntipisteessä. Niitä on 
toivottu myös koko Suomen 
kattavasti Fazer-leipomon 
tuotteeksi, mutta toistaiseksi 

yhtiö ei ole vastannut näihin 
toiveisiin. 

Tutuksi ovat tulleet Lah-
den torilla myös vääksyläisen 
Hyytiäisen leipomon kapeat 
ja Möysän Kotileipomon 
piirakat, joita myydään lähes 
päivittäin Lahden kauppa-
torilla. Karjalanpiirakoita 
Lahdessa leipoo laajemmas-
sa mitassa Sinuhen leipomo. 
Viipurilainen Kotileipomo 
valmistaa tuotteitaan nykyi-
sin Asikkalan Vääksyssä. 

Vatruskat ovat löytäneet 
viime aikoina myös suurten 
kauppaketjujen myymälöi-
hin. Ne ovat saaneet oman-
laisensa reseptin ja tyylinsä. 
Ne tunnetaan kauppanimellä 
Rostis, jonka turkulainen 
tuottaja sanoo syntyneen 
kaipuusta Karjalaan.

Karjala-olut syntyi puoles-
taan Sortavalassa ja tehtaan 
omistus juonsi Viipuriin. 
Viime sotien seurauksena 
Karjala-olut evakuoitui Lap-
peenrantaan. Valmistus siel-
lä käynnistyi vuonna 1948. 
Tehtaan ja tuotemerkin omis-
tajavaihdosten jälkeen tuo-
temerkki kotiutui Lahteen 
Hartwall-yhtiön tehtaalle. 
Alkuperäistä Karjala-viiniä 
valmistetaan ja myydään Laa-
tokan Valamon luostarisaa-
rella. Heinäveden Valamolla 
on herukkaviljelmiä ja niihin 
liittyviä juomatuotteita.

Lähteet: Wikipedia,  
Karjala-lehti sekä  

M. ja L. Koskisen arkisto.

Lasse Koskinen
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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

Lahjapaperit
·· Viikkaa ehjät joulupaperit 

seuraavaa joulua varten.
·· Laita loput sekajätteen 

joukkoon.
·· Joulupaperit sisältävät 

väriaineita, teippiä ja tarroja 
ja siksi niitä ei voi laittaa 
paperinkeräykseen eikä 
kartonkien joukkoon.

Lahjanarut
·· Kiiltävät ja muoviset 

lahjanarut ovat energiajaetta 
tai sekajätettä.

·· Paperinaru lajitellaan 
kartonkikeräykseen.

Joulukortit
·· Joulukortit voi viedä 

paperinkeräykseen.

Joulupakkaukset
·· Suklaarasioiden ja 

lelupakettien pahviosat 
kuuluvat kartonkikeräykseen.

·· Muovi ja styroksit lajitellaan 
energiajakeeseen. Jos 

Lajittele ja kierrätä 
myös jouluna

energiajaeastiaa ei 
ole, laita ne litistettynä 
sekajätteeseen.

·· Jos pakkauksessa on 
metalliosia, vie ne 
metallinkeräykseen

·· Steariinikynttilöiden 
kuuluvat energiajätteeseen 
tai sen puutteessa 
sekajätteisiin. Tuikkujen 
metallikuoret voi laittaa 
pienmetallikeräykseen.

Joulukuusen voi polttaa 
takassa tai laittaa joulukuusen 
keräykseen.

Tinat ovat ongelmajätettä. 
Tinat voi käyttää uudelleen 
ensi vuonna tai ne voi viedä 
ongelmakeräykseen.

Kinkkurasvankin voi 
kierrättää.

Lähde: martat.fi

Muista lajitella myös jouluna, jotta roskikset eivät 
täyttyisi äärimmilleen. Samalla säästät myös luontoa.

KÄSITYÖ-
TUOTTEITA
ERI PAIKKA-
KUNNILTA

www.uniikkiheinola.fi

Herkkuja jouluruokien tähteistä
Jouluksi tulee helposti varattua hiukan liikaa ruokaa. Pienistäkin tähteeksi jääneistä ruoka-annoksista voi tehdä uuden 
ruoan, esimerkiksi porkkanalaatikosta tai rosollista keiton, sillistä uunikiusauksen tai riisipuurosta vuokaleivän. Tässä 
joitain ehdotuksia, mihin jouluisia ruoantähteitä voi käyttää.

Porkkanalaatikko blinejä, ohukaisia, kasvispihvejä, rieskoja, sämpylöitä, sosekeittoa
Lanttulaatikko peruna-lanttusosekeittoa, rieskoja, lanttukukkosia
Rosolli kasvispihvejä, kasvissosekeittoa
Sienisalaatti lettuja, blinien täytteeksi, sosekeittoon silmäksi, sienikeittoa
Lohi pastaa, kiusausta
Silli kiusausta
Kinkku juures-kinkkukiusausta, salaattia, kinkkupiirakkaa, hernekeittoa, pitsaa, lämpimiä voileipiä
  kinkku + rosolli -> gratiini – kastike: piparjuurituorejuustoa (125 g) + ¾ dl maitoa, 2 valkuaista  

 vaahdoksi vatkattuna + 2 dl juustoraastetta + ripaus mustapippuria, 200- asteisessa 
  uunissa noin15–20 minuuttia
Juustot pakastimeen raasteena, lämpimiä voileipiä, piirakoihin, juustokeitto
Hedelmät hedelmäsalaattiin, lämpimät kasvikset
Riisipuuro vanukas, (pata)leipä, Ahvenanmaan pannukakku

Lähde: martat.fi

Jouluvisan vastaukset:
1. Turussa 2. Ruotsista 3. Tulemista 4. Ohrasta 5. Napapiirillä
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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


