
Simolanmutka 1 (ABC Renkomäki) 
15680 Lahti

Avoinna arkisin 9-18 
ja lauantaisin 10-15

Iloista ja laadukasta 
apteekkipalvelua 

Renkomäen 
ABC -liikenneasemalla, 
lämpimästi tervetuloa! 

Meiltä saat lääkkeet myös 
kätevästi kotiin kuljetettuina 

tai parkkipaikalta noudettuina. 

Tilaukset puhelimitse 
p. 03-734 1188

Lahden Seudun Uutiset 2/2021

Viikko 8

03 410 94912
Norm. puhelumaksu

• 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!

KUNTOHOITAJA 
TIMO MAARANEN
Apua lonkka-, iskias-, selkä- ja

olkapääkipuihin yms.
Puh. 041 440 8092

Lahdenkatu 29 C, www.kuntonetti.org

www.lahdenseudunuutiset.fi Hollolan kukka &
Hautauspalvelu

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

Hollolan Kukka 
ja Hautauspalvelu
Keskuskatu 8, 
15870 Hollola
03/7802701

Orkidea 12,90€
Tarjous voimassa tiistaina 2.3.2021
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Päijät-Hämeen 
Lokapalvelu Ky
puh. 0400 352 762

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

MYYDÄÄN POLTTOPUUTA
Huippusuositut tarjouskuormat nyt myynnissä! 

6 heittokuutiota, sekaklapia 290€, koivuklapia 330€,
kuljetettuna Lahden seudulle.

p. 040 520 0782 / Klapitalo Jokinen

1.2.2021 päivätty kirje saapui posti-
laatikoihin ja luukkuihin yli 70-vuo-
tiaille. Otsikolla kutsu koronaroko-
tukseen!
No nyt on ainakin se selvää, että 
Päijät-Hämeen alueella aloitettiin 
rokotukset 8.2.

4.2. rokotusajan voivat varata 80-vuo-
tiaat ja sitä vanhemmat ihmiset ja 
tässä tapauksessa on varattava mo-
lemmat rokotusajat yhdellä kerralla.
Mutta ovatkohan kaikki 80-vuotiaat 
niin skarppeja, että muistavat muu-
taman viikon kuluttua ensimmäisestä 
pistoksesta, että sitten pitää taas 
mennä piikille.

Sama sekava linja jatkuu näille 
80-vuotiaille.
1. Mene osoitteeseen WWW, ja 
perhana, monikohan kasikymppinen 
hallitsee tietokoneen WWW-sivujen 
käytön?
2. Valitse tunnistautumistapa. Voihan 
prk... kokoajan on valistettu ikäihmi-
siä että älä anna tunnuslukuja kenel-
lekkään. No se niistä tunnusluvuista.
3.-9. Samaa netti surffailuohjetta, 
siirry sinne ja tänne.

Onkohan unohtunut kokonaan ne 
mummut ja papat, jotka nämä päät-
täjät ovat tähän maailmaan saatta-

neet? Eivät he ole syntyneet tähän 
nettimaailmaan, mutta kehitys menee 
menojaan eteenpäin. Tämä ajanvara-
usjärjestelmä tiputtaa monta halukas-
ta pois rokotteen piiristä.Ei kaikilla 
ole lapset tai tutut auttamassa edes 
arjen askareissa.

Ei mitään ihmeellistä, muiden sot-
kujen lisäksi, joita on matkan alusta 
alkaen ollut (mm. maskitilaukset 
päin p...). Rokotteita ollaan saamassa 
useampia eri valmisteita. Etelä-Afri-
kasta olisi saatavilla Astra Zenecan 
rokotetta halvalla, jota on jo suomes-
sa, mutta joka ei kelvannut eteläiseen 
Afrikkaan.

Sosiaali- ja Terveysministeriö toteaa, 
"Valitettavasti sivuillamme emme 
pysty vastaamaan yksittäisiin koron-
arokotteita koskeviin kysymyksiin".
Siitä onkin kysymys, että mitä uskoa, 
kun tuutista tulee tunnin välein uutta 
ja mitä sekavampaa tietoa.

Esinerkiksi rokotusaikaa varata yrittä-
nyt henkilö kertoi että sivut kaatuivat 
ja kun yritti monta kertaa tunnistautua 
niin pankin toiminnat sulkeutuivat 
liian monen yrityksen jälkeen. Ei 
muuta kuin jonottamaan pankkiin 
tuntikausiksi.
Toinen kokemus oli kun ko. henkilö 

soitti puhelinnumeroon, jonka sai 
kirjeitse Päijät-sotelta. Ei kukaan 
vastannut puhelimeen ,numero oli 
ajanvarauksia varten. Että silleen 
meillä harvaan asutussa maassamme 
hoidetaan asioita.

Kuntavaalit onkin sitten samassa 
rytäkässä JOS ON?

Poliittinen kenttä on aivan sekaisin. 
Ensin rajoitusasioissa hallitus nojasi 
Tehy:n (Terveyden ja Hyvinvointi-
laitoksen) suosituksiin joka lausun-
nossa. No nyt virkamiehet kutsuttiin 
hallituksen puhutteluun ja moititta-
vaksi, kun suosittelivat vaalien siirtoa 
syksylle, ei kyllä ollut Tehy:n oma 
päätöskään yksimielinen. Lisäksi on 
lauma asiantuntijoita, jotka antavat 
tarvittaessa lausunnon korvausta 
vastaan. Kyllä nyt yhtenäistä Suomea 
revitään näillä mielipiteillä hajalle, 
onhan tässäkin viisi tai useampia eri 
leirejä ja jokaisella oma näkemys 
asioista.

Ps. Vielä kerkesi äänestykseen joku 
sanomaan tv:ssä, että altistuneille 
täytyy antaa mahdollisuus äänestää 
kotona tai sopia maaseudulla äänes-
tyspaikka pellon reunaan.

Raimo Jokinen

Koronarokotus ja kuntavaalit, 
valmis soppa!

Taiteen edistämiskeskuksen 
teettämän kyselytutkimuk-
sen mukaan 72 prosenttia 
vastaajista haluaa taidetta 
arkiympäristöönsä. Suurinta 
julkisen taiteen kannatus on 
pääkaupunkiseudulla akatee-
misesti koulutettujen henki-
löiden keskuudessa.

Julkisen taiteen suosio on 
pysynyt nelivuotiskauden ai-
kana ennallaan. Vuoden 2020 
tutkimus osoitti, että 47 pro-
senttia vastaajista on valmis 
ohjaamaan enemmän varoja 
julkisen taiteen hankintaan. 
Lisäksi 36 prosenttia vastaa-
jista on valmis maksamaan 
enemmän omistusasunnosta, 
jonka rakennuskustannuksis-
ta pieni osuus olisi ohjattu 
taiteeseen. 

Edellinen vastaava tut-
kimus toteutettiin vuonna 
2016. Siihen kyselyyn ver-
rattuna julkisen taiten suo-
sio kasvoi muun muassa 
Kouvolassa ja Lahdessa, 
joissa 80 prosenttia alueiden 
vastaajista haluaa taidetta 
arkeensa. Joissakin kaupun-

geissa julkisen taiteen suosio 
sen sijaan väheni. Oulussa 
ja Kuopiossa taideteoksia 
arkiympäristöönsä ilmoitti 
haluavan yli 10 prosent-
tiyksikköä vähemmän kun 
neljä vuotta sitten tehdyssä 
tutkimuksessa.

Kyselytutkimuksen mu-
kaan julkiseen taiteeseen 
suhtautumiseen vaikutta-
vat sukupuoli, koulutus ja 
ikä. Naiset suhtautuvat ar-
kiympäristön julkiseen tai-
teeseen kiinnostuneemmin 
kuin miehet. Eri ikäluokista 
taiteesta kiinnostuneimpia 
ovat 15-24 -vuotiaat nuoret. 
Vähiten kiinnostuneita olivat 
yli 65-vuotiaat. 

Julkisen taiteen kysely-
tutkimuksen toteutti TNS 
Kantar -yhtiö loppuvuonna 
2020. Erityistarkastelun koh-
teina olivat tutkimusaiheen 
kannalta Suomen 10 suurinta 
kaupunkia: Helsinki, Espoo, 
Tampere, Vantaa, Oulu, Tur-
ku, Jyväskylä, Lahti, Kuopio 
ja Kouvola. Tuohesta tehtyä taidetta Vääksyssä Tallukka-hotellin 

pihassa. Kuva: Lasse Koskinen.

Taidetta halutaan 
arkiympäristöön
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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

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

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!

Lasse Koskinen

Kuntavaalien kärkipaikasta 
kamppaillaan Lahdessa lähes 
yhtä tiukasti kuin kisaladuil-
la. SDP:llä on taustallaan 
hienoinen valtakunnallinen 
koronalisä, kun pääministeri 
Sanna Marin on ollut tiheästi 
esillä esittelemässä maan 
hallituksen toimia sairau-
saallon vaimentamisessa. 
Toimien valmennus on tullut 
terveyden ja hyvinvoinnin 
laitokselta THL:tä, mut-
ta pääministerillä on ollut 
kansalle esittelijän paikka 
asiassa. 

Perussuomalaiset ovat 
ohittaneet SDP:n valtakun-
nallisella mielipideladulla, 
mutta tämä paikka ei ole 
itsestään selvyys Lahdessa, 
joka osin entisenä teolli-
suuspaikkakuntana on lei-
mallisesti vahvaa demarien 
perinnealuetta. Lahden kan-
natusladuilla demareilla on 
hienoinen johtopaikka edel-
leen. SDP:llä joka tapaukses-
sa on laulutaso vahvistunut, 
kun karjalaistaustainen ja 
kanttorina toiminut Kimmo 
Puunenä on liittynyt heidän 
joukkueeseensa. 

Kokoomus on jäänyt pin-
nistelemään kaksikon taakse 
valtakunnallisesti ja Lahdes-
sa se on menettänyt muu-
tamia näkyviä kilpailijoita 
perussuomalaisten joukku-
eeseen. Lisäksi Lahden pe-
russuomalaiset ovat saaneet 
vahvistuksen Asikkalasta, 
kun varakansanedustaja, 
komisario Mira Nieminen 
on liittynyt Lahden ehdo-
kasjoukkueeseen. Kokoo-
mus luottaa loppusuoralla 
joukkueensa tasaisuuteen 
kilpailussa.

Kokoomusta on syytetty 
jopa sauvalla huitomisesta, 
kun se haluaa perussuoma-
laisiin siirtyneen entisen 
tukijansa Juha Viljamaan 
etäämmälle Kisapuiston 
alueen kehittämishankkees-
ta. Kisatunnelman pientä 
kireyttä osoittaa, että Lah-
den kaupunginvaltuuston 
istunnoissa on esiintynyt 
sanailua kokoomuksen ja pe-
russuomalaisten joukkueiden 
välillä. Sääntöjen puitteissa 
kumpikin ryhmä on kuiten-
kin lykkinyt. Kokoomuksella 
on joka tapauksessa tukenaan 
näkyviä ja kuuluvia kunnal-

Kuntavaalikampanjat lämpenevät niin nopeasti, että lumet uhkaavat sulaa 
Lahden kaupungintalon puistosta ennen vaaleja. Kuva: Lasse Koskinen.

Lahden kuntavaalien kisalatu 
lämpenee kohti maalia
Loppukiri ratkaisee kärkikolmikon sijoitukset

Lahden kaupungin talous 
vuodelta 2020 on toteutu-
massa merkittävästi ennus-
teita parempana. Tilikauden 
tulokseksi ennakoidaan 38,7 
milj. euron ylijäämää. Hy-
vään tulokseen ovat vaikut-
taneet odotettua parempi 
verotulokertymä, kaupungin 
omat toimenpiteet ja kerta-
luonteinen valtion tuki.

– Tulos vahvistaa kau-
pungin tasetta ja parantaa 
mahdollisuuksiamme vastata 
tulevien vuosien haasteisiin.  
Kaupungin talouden pohja 
ei silti ole vielä tasapainossa 

ja jatkamme määrätietoisesti 
uudistumis- ja muutosoh-
jelman toimenpiteitä, sanoo 
kaupunginjohtaja Pekka Ti-
monen.

Toimintakuluissa saavu-
tettiin yli 17 milj. euron 
säästöt. Tähän vaikuttivat 
talouden tasapaino-ohjelman 
toimenpiteet ja koronapande-
mian aiheuttamat toiminnan 
rajoitukset.

Verotulojen kertymä ylitti 
odotetun 16,9 miljoonalla eu-
rolla, mikä johtuu verokort-
tiuudistuksen aiheuttamasta 
kertymävajeen maksusta 

kunnille ja veronsaajien jou-
lukuun jako-osuuksien muu-
toksesta. Tulosta puolestaan 
heikentävät tilinpäätöksessä 
tehtävät poistot, joilla var-
mistetaan taseen pysyminen 
ajan tasalla.

Ilman valtion koronatukea 
kunnille Lahden kaupungin 
tulos olisi jäänyt neljä mil-
joonaa euroa miinukselle. 
Tämäkin olisi ollut huomat-
tavasti parempi tulos kuin 
alkuperäisessä vuoden 2020 
talousarviossa, jossa alijää-
mää odotettiin kertyvän lähes 
10 miljoonaa.

Kaupunginjohtaja Pekka 
Timosen mukaan Lahden 
hyvää taloudellista tulosta 
edesauttoi hyvinvointiyhty-
män pysyminen yhteisesti 
sovitussa talousarviossaan.

– Suomen kuntataloudessa 
vuosi 2020 oli poikkeuk-
sellinen. Ennusteet menivät 
uusiksi monta kertaa.  Val-
tion tuki kunnille oli erittäin 
merkittävä, mutta sen lisäksi 
Lahden tulosta vahvistivat 
muutkin tekijät, toteaa kau-
punginjohtaja Timonen.

Lahden kaupungin tilin-
päätös valmistuu 22.3.2021.

Ti lin pää tös 2020: Lah den kau pun ki 
te kee poik keuk sel li sen vah van tu lok sen

listen toimielinten puheen-
johtajapaikkoja. 

Kalle Aaltosen johdatte-
lemaa Pro Lahti -joukkuetta 
on kahviloiden arviointiryh-
missä ennakoitu jonkinlai-
seksi yllättäjäksi, koska sen 
ehdokasmäärä on tuntuvasti 
kasvanut edellisiin vaaleihin 
nähden. Pro Lahden kärkini-
mellä on ollut hienoisia vai-
keuksia kaupunginvaltuuston 
kielenkäytön hallinnassa, 
mutta siitä ei ole kantautunut 
kaikuja kovin paljon äänes-
täjille, joten tyylikysymys ei 
haitanne ääniladulla. Henkis-
tä valmennusta parantanee 
ehdokaslistalla oleva psyko-
logi-lääkäri.

Lahti ei ole kaukana pää-
kaupunkiseudulta, mutta 
vihreille se on pitkä matka, 
koska vihreillä ei ole Päi-
jät-Hämeen pääkaupungissa 
samanlaisia luistavia latuja 
hallussaan kuin Helsingis-
sä. Vihreätkin ovat saaneet 
Asikkalasta vahvistuksen, 
kun Lahden kaupungintar-
kastustoimiston päällikkö, 
juristi Juha Tapiola hyppää 
Lahden kuntavaaliladuille. 

Ehdokkuus merkitsee, 
että Tapiolan on jätettävä 
reviisorin paikkansa ja hä-
nen on etsittävä uusi uralatu 
muista töistä. Tapiola suun-
taa kuitenkin kisalatuaan 
kohti Helsingin Arkadian-
mäen kisakeskusta, eli edus-
kuntaa. Ne ladut tosin aukais-
taan vasta muutaman vuoden 
päästä. Viime eduskuntavaa-
leissa Tapiola jäi vain vaak-
san päähän tavoitetuloksesta. 

Lahden kuntavaalien kil-
paladulla nähdään myös uusi 
ilmiö, kun keskusta ja RKP 
esiintyy yhteisjoukkueella, 
eli muodostavat itsenäis-
ten puolueiden vaaliliiton. 
Kahvipöytäkeskusteluissa 
ennakoidaan, ettei keskustan 
lähtötilanne näytä yhtään sen 
paremmalta uuden kump-
panin vahvistuksen myötä. 
Maaseutukunnissa keskusta 
kuitenkin pystynee puolus-
tamaan paikkojaan.

Muut vaalilatuja hiihtä-
vät ryhmät jäävät Lahdessa 
väistämättä kolmen suosik-
kijoukkueen taakse pistesi-
joille. Hyvä ehdokasasettelu 
voi tuoda lisäpisteitä. Jos 

joku näistä joukkueista pyrkii 
lisäksi näyttävään irtiottoon 
loppusuoralla jollakin ajan-
kohtaisella aiheella, niin 
pistepotti vaalien jälkeisiin 
paikkaneuvotteluihin saattaa 
kirkastua. 

Henki Lahden kuntavaali-
en kisaladuilla ei ole kuiten-
kaan niin huono kuin tiedo-
tusvälineistä saattaa kuvaksi 
saada. Kaikki joukkueet ovat 
sen verran kokemusta kunta-
ladulla omaavia, että tietävät 
kuntavaalikisailun jälkeen 
aukeavan ladun, joka on vie-
tävä tyylikkäästi seuraavaan 
kirimaaliin saakka. Samaan 
suuntaan on hiihdettävä kun-
tavaalien jälkeen. 

Kuntavaalien ehdokasaset-
telu päättyy 9. maaliskuuta. 
Kotiäänestystä haluavien tu-
lee ilmoittautua 6. huhtikuuta 
mennessä. Vaalitoimikunnat 
järjestävät vaalit sairaaloissa 
ja hoivapaikoissa. Ennakko-
äänestys kotimaassa järjeste-
tään 7.-13.4. ja ulkomailla 7.-
10.4. Varsinainen vaalipäivä 
on sunnuntai 18. huhtikuuta 
2021. 
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Lahtelaisia veronmaksa-
jia on pitemmän aikaa 
hämmentänyt ja suututta-
nut kaupungin retuperällä 
oleva liikennesuunnittelu. 
Yrittäjien ja muiden kan-
salaisten mielipidettä ei 
ole kysytty, vaikka niin 
on väitetty. Virkamiesten 
mielivalta on jyrätty lä-
vitse perässähiihtäjien pil-
kuntarkalla peesauksella. 
Muutama esimerkki.

Matkakeskus. Suurin 
susi, mikä aikoihin on 
nähty. Kaukana toisistaan 
hajallaan olevat toiminnot 
ovat vaikeasti löydettävis-
sä. Surkein tekele on kal-
lis terminaalikatos, jonka 
lävitse tuulet ja tuiskut 
vapaasti puhaltavat. Kui-
tenkin Tampereelle muut-
tanut kaupungininsinööri 
kehui haastattelussa (ESS 
25.1.21) matkakeskusta 
onnistuneena kokonai-
suutena. Voi hyvä Sylvi! 
Asiasta on tehty valtuus-
toaloite matkustajien kes-
tokykyä ajatellen.

Kaupunkikehä. Nykyi-
nen melko hyvin toimiva 
ja vaihtoehtoja keskustan 
kiertämiseen tarjoava kehä 
on autoilijoiden mieleen. 
Sen pilaaminen Liisu-2030 
suunnitelmalla on aiheut-
tanut valtavaa kritiikkiä, 
jonka kärjet kohdistuvat 
liikenteen siirrosta Vesi-
järvenkadulta Saimaanka-
dulle ja sitä varten raken-
nettavalla tunnelilla tai 
sillalla Vuoksenkadulle. 
Edelleen yhtä käsittämä-
töntä on Vesijärvenkadun 
turvallisen pohjoispuolen 
kaventaminen erilaisine 
hidasteineen. Sen sijaan 
kadun alkupää rautatiease-

malta Aleksille on erittäin 
turvaton ja vaarallinen va-
kavien sattuneiden onnet-
tomuuksien takia. Asialle 
ei kuitenkaan ole tehty 
mitään, vaikka kustannuk-
set olisivat mitättömät. 
Kaventamisen kohteena 
yksikaistaiseksi on myös 
Mannerheiminkatu, joka 
nykyisellään on hyvin mu-
kava ja turvallinen ajetta-
va. Kun kadulle on annet-
tu näin kunniakas nimi, 
pitäisi sen arvoa vaalia. 
Mitähän itse Mannerheim 
vieressä asematorilla on 
asiasta mieltä?

Akseli Kauppatori – 
Trio. Tässä lähestytään jo 
järjettömyyden huippua. 
Aleksanterinkatu pilattiin 
siinä vaiheessa, kun kadus-
ta tehtiin yksisuuntainen ja 
Aleksi-Veskun risteys ra-
kennettiin todella ahtaaksi 
sumpuksi, missä jalan-
kulkijat pelkäävät vauh-
dikkaita pyöräilijöitä ja 
bussikuskit pyyhkivät hi-
keä otsaltaan päästäkseen 
kääntymään isolla autol-
laan. Nyt tähän sumppuun 
ollaan Liisu-suunnitelman 
mukaan rakentamassa bus-
siterminaali, missä autoa 
vaihdetaan ja mihin suuri 
osa torin pysäkeistä siirre-
tään. Tässä se huippu alkaa 
olla. Mikään vaihtoehto 
ei virkamiehille kelpaa. 
Esimerkiksi bussiruuhkaa 
tässä kohden voitaisiin 
pienentää ottamalla Lah-
denkatu käyttöön, kuten 
paikalliset asiantuntijat 
ovat esittäneet.

Älypyörätie. Matkakes-
kukselta Launeen suuntaan 
rakennettu noin 2,5 km 
pituinen maltaita maksanut 

turhake on sekin hanke, 
joka jyrättiin läpi suuresta 
vastustuksesta huolimatta. 
Se on nyt käytössä ensim-
mäistä talvikautta ja se pi-
detään huolellisesti sulana 
kaikissa olosuhteissa. Siel-
lä liikkuvat harvakseltaan 
samat nuorehkot ihmiset, 
jotka pärjäsivät hyvin ai-
emmallakin väylällä. Sen 
sijaan sulana ei pidetä jal-
kakäytäviä, joiden varrella 
kaupungin runsas seniori-
väestö asuu. Esim. Laak-
sokadun useihin satoihin 
nouseva seniorijoukko 
ei uskalla liikkua ulkona 
juuri lainkaan lumisten ja 
sohjoisten jalkakäytävien 
vuoksi. Joka askeleella on 
liukastumisen ja samal-
la onnettomuuden vaara. 
Tähän on saatava korjaus. 
Pitää muistaa, että juuri 
nykyinen senioripolvi on 
rakentanut Suomen hyvin-
vointivaltion ja Lahdenkin 
velvollisuus on turvata 
tämän kunniakkaan ikä-
ryhmän hyvä elämä tasa-
vertaisesti.

Mistä sudet tulevat?
Veronmaksajia rasittavat 
surkeat päätökset ovat 
ainakin kolmen tekijän 
vaikutus ta .  Lahdesta 
puuttuu nykyisin kau-
punkisuunnitteluvirasto 
ja -lautakunta, missä teh-
tiin yhdyskuntarakennetta 
koskevat ratkaisut kaikki 
eri toiminnot huomioiden. 
Liikenne suunniteltiin suo-
raviivaiseksi ja turvallisek-
si ilman vaikeita mutkia ja 
töyssyjä. Toisena tekijänä 
on nykyisten virkamiesten 
jääräpäisyys: mikä pääte-
tään, se toteutetaan. Tähän 
liittyy suunnittelijoiden 
vaihtuvuus ja sitoutumat-

tomuus sekä riittämätön 
kaupunkituntemus, koska 
useat ylintä johtoa myöten 
eivät ole lahtelaisia ve-
ronmaksajia, jolloin ei voi 
syntyä kotiseuturakkautta 
Lahteen. Kolmantena iso-
na tekijänä päätöksente-
ossa ovat perässähiihtäjät. 
Entisen presidentin mie-
listelystä nimensä saanut 
toiminto on tuttua Lahdes-
sakin. Mielistelyn lisäksi 
käyttäytymiseen vaikuttaa 
usein asioiden täydellinen 
tietämättömyys. Päättä-
vissä elimissä on jäseniä, 
joiden oma ammattiala ja 
koulutus ovat valovuoden 
päässä ko. asiantuntijaeli-
mestä. Silloin on turval-
lista peesata virkamiehiä 
ja unohtaa äänestäjiensä 
mielipiteet asioista.

Onko mitään tehtävis-
sä? Kyllä on, paljonkin. 
Huonoja päätöksiä on en-
nenkin kumottu. Tuoreena 
esimerkkinä on pormesta-
rimalli, jossa muutenkin 
kaupungin rahoilla elävät 
pukumiehet sovittelivat jo 
viittoja itselleen. Onneksi 
kansa heräsi. Samoin tulee 
kumotuksi erittäin kallis ja 
liikkumista hankaloittava 
Liisu-2030 suunnitelma. 
Aika muutokselle on otol-
linen. Lahtelaiset veron-
maksajat päättävät asian .

Erkki Nieminen           
Kaupunginvaltuutettu, sd                                                                                                                             
Rakennusmestari, 
sosiologi, tohtori

Lahden liikennejärjestelyt Liisu-2030 
- vuosisadan moka

VARAA OMA 
MYYTIPAIKKASI

Ahtialantie 37, 15170 Lahti

www.lanttila.fi

Meillä 
kauppa käy!

Tervetuloa 
ostoksille!

Hiustenleikkaus
13 - 17 €

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

Abiturienttien toiveesta 
Penkkaripäivän juhlille ha-
ettiin uusi ajankohta eli kes-
kiviikko 12. toukokuuta. 

Penkkariajelulla kevään 
2020 abeja

Lahden kaupungin lukiot 
ovat päättäneet, että penk-
karipäivää vietetään touko-
kuussa, mikäli koronatilanne 
sallii. Jo aiemmin päätettiin, 
että vanhojentanssit siirre-
tään helmikuulta helators-
tain jälkeiselle perjantaille 
eli toukokuun 14. päiväl-
le. Penkkaripäivän uudeksi 
ajankohdaksi on osoitettu 
tätä edeltävä arkipäivä eli 
keskiviikko 12. toukokuuta.

Lukiokoulutuksen joh-
to päätyi tähän teetettyään 
abiturienteilla kyselyn. Ky-
selystä kävi ilmi, että joka 
lukiossa selkeästi suurin osa 
toivoi penkkarijuhlapäivän 
siirtämistä vanhojenpäivän 
tapaan.

Toukokuussa sekä penk-
karit että vanhojentanssit 
järjestetään senhetkisten 
koronarajoitusten ehdoilla. 
Mikäli sisätiloissa ei voida 
kokoontua, penkkaripäivä 
muodostunee pelkästä rek-
ka-ajelusta. Jos yleisötilai-
suuksia voidaan jo järjestää, 

Penk ka ri päi vä siir re tään tou ko kuul le

abit saavat pitää abigaalansa 
keskiviikkona ja perjantaina 
vanhat saavat tanssia aa-
mupäivällä nuoremmille 
opiskelijoille ja illansuussa 
perheenjäsenilleen.

– Penkkarit ja vanhojen-
päivä ovat odotettuja ko-
hokohtia ja virstanpylväitä 
lukiolaisille. Toivomme, että 
juhlat päästään järjestämään 

loppukeväästä, mutta aika 
näyttää, sanoo apulaisrehtori 
Hanna Luttinen Kannaksen 
lukiosta.

– Lahden lukiokoulutuk-
sessa on 722 abiturienttia ja 
273 vanhojentanssiparia.

Tällä hetkellä abiturienteil-
la on meneillään viimeinen 
päättöviikko. He siirtyvät 
lukulomalle 9.2. alkaen ja 

aloittavat yo-koeurakkansa 
16.3. äidinkielen ja kirjal-
lisuuden lukutaitokokeella. 
Yo-kokeet järjestetään syk-
syn 2020 tapaan tavallista 
useampana koepäivänä, jotta 
päivittäiset kokelasmäärät 
lukioissa olisivat pienempiä 
kuin normaalisti. Lahdessa 
yo-kokeet päättyvät 31.3. 
kemian ja terveystiedon ko-
keeseen.

www.lahdenseudunuutiset.fi 
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Kierrätysaseman portit auki Lahdessa 
Purkupihan Lahdessa sijait-
sevan kierrätysaseman portit 
on saatu viime toukokuisen 
suuronnettomuuden jälkeen 
auki. Kierrätysasema on 
päässyt nopeasti tulipalon 
jälkeen jaloilleen ja aloit-
taa toimintaansa vaiheittain 
Jokimaalla. Toiminta alkaa 
jätteiden vastaanotolla ja 
laajenee tuotantovaiheeseen 
myöhemmin tänä keväänä. 

Vuonna 2003 perustettu 
Purkupiha on Suomen suu-
rimpia purkualan yrityksiä ja 
yksi johtavista rakennusten 
purkajista. Massiivipurkuun, 
haitta-ainepurkutöihin ja ra-
kennusmateriaalien kierrättä-
miseen erikoistunut Purkupi-
ha on kasvanut viime vuosina 
voimakkaasti. Vuonna 2014 
yritys laajensi toimintaansa 
kierrätyspuolelle, kun Lah-
teen perustettiin sen ensim-
mäinen kierrätysasema. 

- Jalostamme energia-, 
puu-, rakennus-, pahvi- ja 
purkujätettä kierrätyspolt-
toaineeksi, kertoo Purkupi-
han kierrätysyksikön johtaja 
Kimmo Rinne. Lahden Jo-
kimaalla sijaitsevalla kierrä-
tysasemalla tapahtui massii-
vinen tulipalo viime keväänä 
ja yhtiön tuotanto pysähtyi 
yhdeksän kuukauden ajaksi. 
Tulipalosta aiheutui mittavat 
aineelliset vahingot, sillä 
tulipalo tuhosi tuotantohal-
lin ja kierrätyspolttoaineen 
tuotantolaitteiston. 

Välittömästi palon roi-
hahtaessa ilmiliekkeihin 
ja evakuoinnin päätyttyä, 
Purkupihalla keskityttiin 

Uusi halli.
sammutusvesien talteenot-
toon ympäristövahinkojen 
estämiseksi. Sammutus- ja 
raivaustöiden jälkeen alkoi 
palaneen hallin ja tuhou-
tuneen tuotantolaitteiston 
purkutyöt sekä uuden hallin 
jälleenrakennus. Yli puolen 
vuoden ajan Purkupihan 
Lahden kierrätysaseman 
henkilökunta on keskittynyt 
entistä turvallisemman tuo-
tantolaitoksen rakentamiseen 
pelastuslaitoksen vinkkien 
avulla. Vihdoin viime maa-
nantaina 15.2. vastaanotto-
toiminnot saatiin käynnis-
tettyä uudelleen ja Lahden 
kierrätysasema palvelee taas 
Päijät-Hämeen teollisuutta 
ja rakennusalan toimijoita. 
Kuorma-autoilijat käänsivät 

jälleen kumipyöränsä yhdek-
sän kuukauden odotusajan 
jälkeen Lahden Jokimaalle 
tuoden mukanaan rakennus- 
ja purkujätettä, puujätettä, 
betoni- ja tiilijätettä sekä me-
talliromua käsiteltäväksi ja 
jalostettavaksi uusiotuotteik-
si tai kierrätyspolttoaineeksi.  

- Uusi tuotantolinja on 
tulossa keväällä ja huhti-tou-
kokuun vaihteessa toimi-
tettavan tuotantolaitteiston 
käyttöönoton jälkeen nyt 
kerättävä energiajäte, puujä-
te, rakennusjäte ja purkujäte 
jalostuvat murskauslinjal-
lamme ympäristöystävälli-
seksi kierrätyspolttoaineeksi 
voimalaitoksille. Jalostamal-
lamme kierrätyspolttoaineel-
la voidaan voimalaitoksissa 

tuottaa yli 30 000 MWh 
energiaa vuodessa, joka vas-
taa yli 20 keskikokoisen 
tuulivoimalan keskimääräistä 
vuosittaista energiatuotantoa, 
kuvailee Rinne tuotannon 
volyymiä. 

Lahden kierrätysasema 
työllistää noin kymmenen 
henkilöä, Purkupiha konser-
nissa on töissä yhteensä 125 
henkilöä. Koko Purkupihan 
henkilökunnalle on riittänyt 
töitä suuronnettomuudesta ja 
koronasta huolimatta. 

- Lomautuksiin ole ollut 
tarvetta. Työtä on riittänyt 
niin purku- kuin uuden hallin 
rakennustöissäkin, kertoo 
yhtiön liiketoiminnan kehi-
tysjohtaja Kati Tuominen.  

Lahden kierrätysasema tulipalon jälkeen.Puujätettä.

Lahden kaupungin myynnin 
ja markkinoinnin yrityspal-
veluseteli on saanut Päi-
jät-Hämeen yritysystävällisin 
kuntateko 2020 -palkinnon.

Myynnin ja markkinoin-
nin yrityspalveluseteli tuli 
nopeutetusti haettavaksi huh-
tikuussa 2020 – samalla kun 
koronakriisi vaikeutti mer-
kittävästi yritysten toimintaa. 
Yrityspalvelusetelin avulla 
kaupunki pystyi reagoimaan 
nopeasti koronakriisiin, ja 
ketterästi tukemaan paikal-
lisia yrittäjiään liiketoimin-
tansa uudistamisessa. Osana 
koronakriisiin reagointia 
Lahden kaupunki jakoi eril-
lisellä päätöksellä myös 25 
mikroyrityksille tarkoitettua 
2 500 euron arvoista yri-
tyspalveluseteliä. Lisäksi 
yritysten palvelusetelillä te-
kemä kehittämistyö kantaa 

hedelmää kauaskantoisesti.
– Myynnin ja markki-

noinnin yrityspalveluseteli 
on osoittautunut loistavak-
si työkaluksi, jolla Lahden 
kaupunki voi suoraan tukea 
yrittäjiä liiketoimintansa 
kehittämisessä. Toiveissa 
on myös, että pidemmällä 
aikavälillä yrityspalveluse-
telillä tehty kehitystyö poikii 
sekä työpaikkoja että lisää 
liikevaihtoa lahtelaisille yri-
tyksille, toteaa Lahden kau-
pungin yhteysjohtaja Mari 
Kuparinen.

Lahden kaupunki otti yri-
tyspalvelusetelin käyttöön 
vuonna 2019, jolloin pal-
veluseteli myönnettiin 40 
lahtelaisyritykselle. Palaute 
yrittäjiltä oli niin positiivista, 
että kaupunki päätti lisätä 
yrityspalvelusetelin määrära-
hoja 200 000 euroon vuodelle 

2020. Viime vuonna 5 000 
euron arvoinen myynnin ja 
markkinoinnin yrityspalve-
luseteli myönnettiin arpo-
malla 50 lahtelaisyritykselle. 
Yrityspalveluseteliä haki 
lähes 500 yritystä. Yritys-
palveluseteli on tarkoitettu 
alle 50 henkeä työllistäville 
yrityksille, joiden koti- ja 
toimipaikka on Lahdessa.

Yrityspalvelusetelin saa-
jat valitsivat itselle sopi-
vimman palveluntuottajan 
toteuttamaan esimerkiksi 
verkkokaupan kehittämiseen 
tai mainonnan kohdentami-
seen liittyviä toimenpiteitä. 
Yrityspalvelusetelin saaja 
maksoi yrityspalvelusete-
lin käytöstä 1 000 euron 
omavastuuosuuden. Lahden 
Seudun Kehitys LADEC Oy 
oli tiiviisti mukana yritys-
palveluseteliprosessissa mm. 

haastattelemalla jokaisen 
yrityspalvelusetelin saajan ja 
kartoittamalla heidän keskei-
simmät kehittämiskohteensa. 
LADEC tarjosi vaihtoeh-
toista kehittämisapua myös 
niille yrityksille, jotka eivät 
yrityspalveluseteliä saaneet.

Ensimmäistä kertaa jär-
jestettyyn Päijät-Hämeen 
ympäristöystävällisin kun-
tateko -kilpailuun osallis-
tuivat Asikkala, Heinola, 
Hollola, Lahti ja Sysmä. 
Kunnat saivat ilmoittaa oman 
tekonsa mukaan kilpailuun. 
Päijät-Hämeen Yrittäjät ha-
lusi kilpailun avulla nostaa 
esiin Päijät-Hämeen kunti-
en yritysystävällisiä tekoja, 
sekä auttaa kuntia tunnista-
maan yrittäjien arjen kannalta 
oleellisia toimintamalleja ja 
mahdollisia kehityskohteita.

Lah den kau pun gil le Päi jät-Hä meen 
yri ty sys tä väl li sin kun ta te ko 2020 -pal kin to

Sunnuntaina 24.1. oli vuoros-
sa Falconsin talvikaatojen 
fi naali. Loppukilpailuun sel-
viytyi alkukilpailun 24 paras-
ta keilaajaa, jotka keilasivat 
6 sarjaa amerikkalaisittain. 
Voiton vei TPS:n Jesse Kal-
lio heittäen fi naalin upealla 
256 keskiarvolla (1538). 
Voittokamppailu oli jännä 
loppuun asti, sillä Kalliolla ja 
toiseksi sijoittuneella Maina-
reiden Tomas Käyhköllä oli 
piste-eroa ennen viimeistä 
sarjaa vain 17 pisteen Kallion 
hyväksi. Lopulta Käyhkö 
hävisi Kalliolla vain 10 pis-
teellä. (1528). Kolmanneksi 
sijoittui SBF:n Jouni Helmi-
nen, jääden Käyhköstä vain 
13 pisteen päähän (1515). 

Loppukilpailussa nähtiin 
myös yksi 300 sarja, kun Kä-
yhkö heitti sen jo ensimmäi-
seen sarjaan. Se oli hänen 55. 
täydellinen 300 pisteen sarja. 

Sunnuntaina 7.2. pelattiin 
Keila-Kallet Talvierikoisen 
loppukilpailu. Loppukil-
pailussa 21 alkukilpailun 
parasta pelasi voitosta. Fi-
naalissa keilattiin 7 sarjaa 

amerikkalaisittain. Voiton 
nappasi Valtti B.E.T.:n Mika 
Riipinen 1828 pisteen tasoi-
tuksellisella tuloksella. Toi-
seksi sijoittui SBF:n Jouni 
Helminen 1750 pisteellä ja 
kolmanneksi TPS:n Jesse 
Kallio häviten Helmiselle 
vain 10 pisteellä (1740). 
Loppukilpailussa nähtiin 
myös kaksi kolmensadan pis-
teen sarjaa Jouni Helmisen 
ja neljänneksi sijoittuneen 
Bayn Jesse Ahokkaan heit-
tämänä.

Maanantaina 22.2. kaadet-
tiin keiloja Starmen Kisan 
finaalissa, johon selviy-
tyi alkukilpailun 21 parasta 
keilaajaa. Loppukilpailussa 
keilattiin 7 sarjaa amerikka-
laisittain. TPS:n Jesse Kallio 
voitti (1592) Valtti B.E.T.:n 
Ari Järvisen vain kolmella 
pisteellä. Kolmannen sijan 
nappasi Bayn Jesse Ahokas 
(1573).

Teksti: Niina Leskinen.
Kuvat: Niina Leskinen 
ja Pekka Mitikka.

Lahden Keilahallissa 
pelattu useita fi naaleita

Keilailu-uutisia

Jouni Helminen, Jesse Kallio ja Tomas Käyhkö.

Jesse Kallio, Mika Riipinen ja Jouni Helminen.

Ari Järvinen, Jesse Kallio ja Jesse Ahokas.
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Niinan niksitNiinan niksit Niina Ojansivu
Keittiöpäällikkö

Paahdettua ankkaa 
ja appelsiinikastiketta

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

Minulle on jo lapsuudessa 
opetettu kuun vaiheet ja mitä 
milloinkin piti tehdä. Meil-
lä oli ennen tätä nykyistä 
kalenteria kalenteri, jossa 
oli 13 kk ja se toimi kuun 
mukaan. Silloinen kansa tiesi 
tarkkaan, mitä pitä milloin-
kin tehdä, jotta saisi työnsä 
onnistumaan täydellisesti. 
Toki jouduttiin tekemään 
paljon asioita, koska kuun 
suotuisa vaikutus ei ollut 
aina paikalla siinä hetkessä, 
kun työt oli tehtävä. Mutta 
pyrittiin maksimoimaan sato, 
että syötävää oli enemmän ja 
riitti pitemmälle.
Kuu kertoi siis meille, koska 
piti kylvää, kyntää, vesoa, 
poistaa rikkaruohot, leikata 
hiukset, leikata kynnet, pestä 
matot, värjätä langat, milloin 
puut oli kaadettava talon 
rakentamiseen tms. tai koska  
piti tehdä polttopuut tai hakea 
joulukuusi metsästä, että neu-
laset siinä pysyi pitkään jne.

Nyt on Maaliskuu 2021 ja 
kerron teille mitä tässä kuus-
sa kannattaa tehdä ja koska, 
kuun mukaan.

1.-2. päivä.  
Kuu on Vaa´assa nämä päi-
vät. Kukkakasvien kylvö-
päivät. Puusepän puun kaa-
topäivät, hyvä höylätä, ei 
irtoa tikkuja. Hyvät suun ja 
hampaiden hoito päivät.   
Kuu on vähenevä 1-12.3.

3.-4. päivä 

Lehtikasvien kylvö ja hoito. 
Kuu on Skorpionissa nämä 
päivät. Vesipäivät, sisäkuk-
kien kastelu, pysyy pitkään 
hyvänä. Kaivonpaikat löytyy 
hyvin. Hyvät pyykkipäivät, 
lika irtoaa helposti.

5.-7. päivä 
Hedelmien kylvö ja hoito. 
Kuu on Jousimiehessä. Ham-
paiden hoitopäivät.

8.-9. päivä  
Juureksien kylvö ja hoito. 
Kuu on Kauriissa. Suun hoi-
topäivät. Kynsien leikkuu-
päivät, niin varpaista kuin 
sormista ja eläimiltä. Ihon 
puhdistuspäivät, naamiot, 
savihoidot, turvehoidot, sau-
na edistää ihon ravitsemusta 
jne..

10.-11. päivä 
Kukkien kylvö- ja hoitopäi-
vät. Tuholaisten hävittämis-
päivät. Vesakot, rikkakasvit, 
homeet ym. hävityspäivät. 
Kuu on Vesimiehessä. Hy-
vät paastopäivät. Kuu on 
vähenevä.

12.-14. päivä 
12.3. vähenevä kuu. 13.3. 
Uusikuu. 14.3. Kasvava kuu. 
Lehtikasvien kylvö. Hyvät 
paastopäivät. Kukkien mul-
lanvaihtopäivät. Pensaiden ja 
puiden tuuhentava leikkaus, 
oksat haarovat hyvin uutta. 
Vesipäivät, kukkien kastelu-
päivät, pysyy hyvänä pitkään. 
Jalkojen hoitopäivät. Kuu on 

Kaloissa. 14-27.3. kuu on 
kasvava.

15.-16. päivä 
Kuu on Oinaassa. Hedelmien 
kylvö ja hoito. Kukkien mul-
lanvaihto, pistokkaiden otto 
ja istutus, taimien jatkois-
tutus. Pensaiden ja puiden 
tuuhentava leikkaus. Hyvät 
hiusten värjäyspäivät. Ihon 
ravitsemispäivät.

17.-19. päivä  
Kuu on Härässä. Juurikas-
vien kylvö ja hoito. Kukkien 
mullan vaihto, pistokkaiden  
otto ja istutus, taimien kylvö. 
Hiusten värjäyspäivät. Ihon 
ravitseminen. 18.3. kynsien 
leikkuupäivä, niin varpaat 
kuin sormien kynnet ja eläin-
ten kynnet. Jos vaan aurinko 
paistaa, niin hyvät energian 
ottopäivät, C- ja D-vitamii-
nipäivät.

20.-21. päivä 
Kuu on Kaksosissa. Kuk-
kakasvien kylvö ja hoito. 
Kukkien mullanvaihto.
20.3. kevätpäiväntasaus. 
Hiusten värjäyspäivät, väri 
pysyy hyvin pitkään.

22.-23. päivä 
Lehtikasvien kylvö. Kukkien 
pistokkaiden otto ja istutus. 
Vesipäivät, kaivon paikka 
löytyy hyvin. Kuun kulku-
rata on saavuttanut ylimmän 
korkeutensa 22.3. ja on poh-
joisimmassa asemassaan. Ja 
alkaa taas laskea kohti etelää.

24.-26. päivä 
Kuu on Leijonassa. Hedel-
mäkasvien kylvö ja hoito. 
Kukkien mullan vaihtopäi-
vät. Hiusten leikkuu-ja vär-
jäyspäivät. Hyvät rentou-
tuspäivät, jaksat pitempään 
energisenä.

27.-28. päivä 
Kuu on Neitsyessä. 28.3. on 
täysikuu ja kesäaika alkaa. 
Juurikasvien kylvö ja hoito.  
Hiusten leikkuupäivät. Ihon 
ravitsemispäivät. Jos aurinko 
näyttäytyy, hyvät energian 
ottopäivät ja C- ja D-vitamii-
nin keräyspäivät.

29.-30. päivä 
Kuu on Vaa´assa. Kukkakas-
vien kylvö ja hoito. Perunan 
ja ruokasipulin istutus ja juu-
rikasvien kylvö iltapäivällä. 
30.3. kuu lähinnä maata, jol-
loin 2 päivää ennen ja jälkeen 
tätä päivää vaikutukset ovat 
voimakkaammat. Suun ja 
hampaiden hoitopäivät. Kuu 
on vähenevä.

31. päivä 
Kuu on Skorpionissa. Leh-
tikasvien kylvö ja hoito. Pe-
runan ja ruokasipulin istutus 
iltapäivällä. On vesipäivä, 
sisäkukkien kastelu, pysyy 
hyvänä pitkään. Hyvä pyy-
kinpesupäivä, lika irtoaa 
hyvin. Kuu on vähenevä.

Nautitaan ihanasta 
Maaliskuusta!
Terveisin: Valkoinen Noita

Mitä kaikkea Kuu meille kertookaan!

1 ankka
suolaa, mustapippuria
Glaseerauskastike
1 dl hunajaa
3 rkl appelsiinin mehua
3 rkl balsamicoa
2 rkl soijaa
2 rkl sweetchilikastiketta
Appelsiinikastike
3 dl vesi
1 kanaliemikuutio
1 dl valkoviiniä
1 dl appelsiinin mehua
noin 2 rkl glaseerauskasti-
ketta 
1–2 dl kermaa
ripaus kurkumaa väriksi
suolaa, pippuria
1 rkl maizenasuurustetta

Sulata ankka jääkaapissa 
(pari päivää) ja ota huoneen-
lämpöön pari tuntia ennen 
kypsennystä. Kuivaa ankka 
talouspaperilla ja pistele nah-
kaan reikiä, jotta nahkasta 
tulee rapea. Hiero pintaan 
suolaa ja pippuria. Kuumen-
na uuni 175-asteiseksi.

Pane ankka reunallisen 
uunipellin päälle asetetulle 
ritilälle. Aloita kypsennys 
rintalihat alaspäin ja käännä 

Isäni oli poikennut kauppahallissa ostoksilla ja toi tuliaisina tyttärelleen pakaste ankan. Siitä onkin aikaa, kun viimeksi olen 
syönyt ankkaa, taitaa olla ulkomaan reissulla Budapestissä muutama vuosi sitten. Ankka on tummalihaista ja erittäin mau-
kasta, sen kanssa sopivat vahvat maut ja tässä reseptissä niitä on. 

ankka kypsennyksen puo-
livälissä. Ankkaa on hyvä 
valella paistoliemellä silloin 
tällöin kypsennyksen aikana. 

Paistoaika on noin 1 tunti/2 
kg. Ankan sisälämpö suosi-
tellaan n. 58 astetta, mutta 
nämä on makuasioita, joku 
tykkää kypsemmästä kuin 
joku toinen.

Kiehauta glaseerauskas-

tikkeen ainekset pienessä 
kattilassa. Ota kypsä ankka 
uunista, nosta uunin lämpö-
tila 225-asteeseen ja valele 
se kauttaaltaan glaseeraus-
kastikkeella. Säästä vähän 
lientä kastikkeen mausteeksi. 
Pane ankka kuumaan uuniin, 
kunnes sen pinta on kauniin-
ruskea.

Appelsiinikastike:
Mittaa vesi, kanaliemikuu-
tio, viini, appelsiinimehu ja 
maizena kattilaan. Sekoita 
ja lisää glaseerauskastiketta 
ja keitä hetki. Lisää kerma 
ja värjää kastike keltaiseksi 
ripauksella kurkumaa. Kei-
tä hetki. Tarkista maku ja 
lisää tarvittaessa suolaa ja 
pippuria.

Lapsenmielinen kokki väsäsi lumiukon pihaan, kerran 
lapsi, aina lapsi...

Vuotta 2020 voi juuri val-
mistuneen tilinpäätöksen 
perusteella kuvata Päijät-Hä-
meen hyvinvointiyhtymälle 
erinomaisen taloudellisen 
onnistumisen vuodeksi. Toi-
minallisestikin yhtymä on-
nistui viime vuonna hyvin 
erityisesti, kun huomioidaan 
koko vuotta varjostaneen 
koronapandemian vaikutuk-
set. Useita suuria strategisia 
kehittämishankkeita saatiin 
vietyä eteenpäin muutosoh-
jelman mukaisesti pande-
miasta huolimatta.

Yhtymän alueen väestöra-
kenne kehittyi edelleen niin, 
että syntyvyys aleni ja yli 75 
vuotta täyttäneiden osuus 
kasvoi kaikissa kunnissa. 
Työikäisten sekä lasten ja 
nuorten määrä väheni koko 
maakunnassa. Palveluasu-
misessa asuvien iäkkäiden 
määrä kasvoi viime vuonna, 
samoin kodin ulkopuolella 
asuvien lasten määrä. Yh-
tymä onnistui koronapan-
demian keskellä purkamaan 
hoitojonoa niin, että pidem-
pään kuin 180 vuorokautta 
hoitoon pääsyä odottaneiden 
ihmisten määrä väheni 22:lla.

Laitos- ja vuodeosastohoi-
don tarve väheni yhtymän 
kaikissa palveluissa, ja raken-
nemuutosta kohti kevyempiä 
kotiin vietäviä palveluita 
saatiin vietyä suunnitellusti 
eteenpäin. Myös ensihoidon 
integrointia osaksi muuta 
sosiaali- ja terveydenhuoltoa 
jatkettiin määrätietoisesti. 
Yhtymä toteutti myös mitta-
van sote-keskushankinnan, 
minkä seurauksena Harjun 
terveys aloitti kuluvan vuo-
den alussa sote-keskuspalve-
luiden tuottamisen Lahdessa, 
Iitissä ja Kärkölässä. Lisäksi 
valmisteltiin kokonaan uu-
dentyyppistä perhekeskus-
mallia, joka kokoaa lasten 
ja perheiden palvelut saman 
katon alle.

Kuntalaskutuksen 
palautusta 
peräti 10 kunnalle

Yhtymän jäsenkuntien pal-
velukäytön kokonaiskustan-
nukset olivat vuonna 2020 
yhteensä 650,8 miljoonaa eu-
roa. Tämä on 2,4 miljoonaa 

euroa vähemmän kuin edel-
lisvuonna. Muutostalousar-
vioon nähden maksuosuudet 
alittuivat 11,1 miljoonalla 
eurolla.

Yhtymälle aiheutui ko-
ronapandemiasta merkittä-
viä lisäkustannuksia, joihin 
saatiin valtionkorvausta yh-
teensä 10,2 miljoonaa euroa. 
Kokonaisuutena pandemia 
aiheutti yhtymälle noin 15 
miljoonan euron kustan-
nukset. Yhtymän talouden 
tasapainottaminen onnistui ja 
tehdyt mittavat sopeuttamis-
päätökset olivat vaikuttavia.

Maksuosuuksista valtaosa, 
57 prosenttia käytettiin kun-
talaisten peruspalveluihin 
eli perusterveydenhuoltoon 
ja sosiaalipalveluihin. Eri-
koissairaanhoidon osuus oli 
36 prosenttia, päivystyksen 
4 prosenttia ja ensihoidon 
hiukan alle 2 prosenttia. 
Ympäristöterveydenhuol-
toon käytettiin edelleen 0,2 
prosenttia maksuosuuksista. 
Kahdeksan kunnan osalta 
kunnan maksuosuus laski 
edelliseen vuoteen verrat-
tuna, ja vain neljän kunnan  
sote-menot nousivat.

Kymmenen kunnan mak-
suosuus alittui muutostalous-
arvioon verrattuna, ja kahden 
kunnan ylittyi. Kustannukset 
kohdistetaan kunnille yh-
tymän perussopimuksessa 
sovittua aiheuttamisperiaa-
tetta noudattaen. Kun huo-
mioidaan potilasmaksuve-
lan muutos palvelukäytön 
kustannusten lisäksi, suu-
rimmat palautusten saajat 
ovat Lahti (n. 2,9 miljoonaa 
euroa), Hollola (n. 2 mil-
joonaa euroa) ja Heinola (n. 
1,4 miljoonaa euroa). Pienet 
lisälaskut lähtevät Orimatti-
laan ja Sysmään. Padasjoen 
lisälasku on noin puoli mil-
joonaa euroa. On kuitenkin 
huomionarvoista, että Padas-
joen kustannukset pysyivät 
edellisen vuoden tasolla ja 
Sysmän palvelunkäytön kus-
tannukset laskivat edelliseen 
vuoteen verrattuna.  

Kokonaisuutena vuosi 
2020 oli yhtymälle raskas, 
mutta väestön palvelut on-
nistuttiin tuottamaan poik-
keusolosuhteista huolimatta 
pääosin hyvin.

Päijät-Sote: 
2020 oli yhtymälle 
erinomaisen taloudellisen 
onnistumisen vuosi
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Lahden visuaalisten taiteiden 
museon nimeksi on valittu 
Malva. Uusi, elämyksellinen 
museo kokoaa visuaaliset 
taiteet yhteen, kun saman 
katon alle yhdistyvät keväällä 
2022 Lahden taidemuseo ja 
Lahden julistemuseo. Nimen 
juuret ovat syvällä Lahden 
ytimessä ja se on ideoitu 
yhdessä lahtelaisten kanssa.

Museon nimen ideoin-
tiin osallistui laaja joukko 
ihmisiä taiteilijoista museo-

väkeen. Tämän lisäksi kau-
punkilaisten osallistamiseksi 
järjestettiin marraskuussa 
2020 nimikysely, johon saa-
tiin yli 500 vastausta ja eh-
dotusta.

– Meille oli tärkeää kuul-
la lahtelaisten ja muiden 
museokävijöiden mielipide 
nimestä. Museostahan tulee 
meidän kaikkien yhteinen 
paikka, joten oli luonnol-
lista, että nimiprosessikin 
oli mahdollisimman monen 

tahon yhteinen projekti, sa-
noo projektinjohtaja Marita 
Kajander.

Nimi Malva löytyikin 
juuri avoimen nimikyselyn 
kautta. Malvaan päädyttiin 
sen moniulotteisuuden ja 
kekseliäisyyden vuoksi. Ni-
messä yhdistyvät sijainti eli 
lahtelaisille tuttu Malskin 
tehdaskiinteistö sekä tulevan 
museon profi ilista ja kansain-
välisyydestä kertova visual 
arts -termi.

– Malski on kulttuurihisto-
riallisesti tärkeä lahtelainen 
maamerkki, joten sen saami-
nen osaksi museon nimeä on 
upea juttu. Kaikkiaan luvassa 
on mitä mielettömin museo 
Malskilla, sen uskallan luva-
ta, Kajander iloitsee.

Uudesta museosta puhu-
taan jatkossa visuaalisten 
taiteiden museona, koska 
käsite kattaa laajasti Malvan 
tarjonnan niin taiteen, julis-
teiden kuin muotoilunkin 

osalta.
– Elämyksellisyys, jatku-

va uudistuminen, vaihtuvat 
ja pysyvät näyttelymme, 
tapahtumat ja laaja yhteistyö 
alueen eri toimijoiden kanssa 
uudistavat suomalaista mu-
seokenttää. Haluamme viedä 
lahtelaisuutta maailmalle – 
yhdessä kaikkien lahtelaisten 
kanssa.

Uudet verkkosivut auki.
Nimen lisäksi Malva on 

saanut visuaalisen ilmeen 

ja museolle on avattu uu-
det verkkosivut osoitteessa 
www.malvamuseo.fi . Sivus-
tolla voi jatkossa seurata mu-
seon kuulumisia ja hankkeen 
etenemistä kohti avajaisia 
keväällä 2022.

PALVELUHAKEMISTOPALVELUHAKEMISTO
Automyyntiä

Päijät-Hämeen Käyttöauto Oy
n. 40 kpl hyväkuntoisia edullisia henkilöautoja

Kehräämön takapihan sisätiloissa.
044 239 2551 - Pakaantie 1 - Kehräämö (takapiha)

Polttoöljyä

Ilmalämpöpumppujen huoltoa

169

Selvänäkijä
Stiina Sahari
0700-9-3009

2,95€/min.+pvm. pl50 hki 25

Lah den vi suaa lis ten tai tei den mu seo on nyt Mal va

Liipolan tunnelin ympäris-
töön rakennetaan monipuo-
linen virkistysalue luonnon 
ehdoilla. Ulkoilijoiden käyt-
töön Liipolan virkistysalue 
avataan kesäkauden 2021 
aikana. Rakennustyöt kestä-
vät alkuvuoden ajan ja alue 
on avaamiseen asti työmaata, 
jonne on pääsy kielletty.

Virkistysalueen suunnit-
telussa on otettu huomioon 
niin erilaiset liikkujat kuin 
luonnon monimuotoisuuden 
edistäminen. Inspiraatio-
ta alueen suunnitteluun on 
haettu Lahden alueelle tyy-
pillisestä harjumaastosta. 
Virkistysalue toteutetaan Vt 
12 Lahden eteläinen kehätie 
-hankkeessa.

Virkistysalueen maamas-
soina käytetään Liipolan 
tunnelin louhinnasta tullut-
ta kiviainesta ja kehätien 
pohjarakentamisesta tullutta 
maa-ainesta. Maastonmuo-
toilulla luodaan luonnon-
mukaista ympäristöä ylä- ja 

alamäkineen, ojineen, kum-
pareineen ja painanteineen.  
Alueelle tulee kävelyreitit ja 
talvella voi vauhdin hurmaa 
kokea hiihtoladuilla!

Uudet ulkoilureitit 
yhdistyvät 
vanhaan reitistöön

Kaikkiaan Liipolan virkis-
tysalueelle rakennetaan yli 
kolme kilometriä polkuja ja 
jalankulkureittejä ja latuja. 
Valaistuja reittejä alueelle 
rakennetaan noin 1,4 kilo-
metriä. Valaistu pääraitti 
kulkee Orvokkitieltä Liipo-
lan pohjoispuolelle yhdistyen 
siellä vanhoihin raitteihin.

Yhdistetty jalankulku- ja 
hiihtoreitti toteutetaan erita-
soratkaisuna. Hiihtäjät siva-
koivat matalammalla kuin 
ulkoilijat kävelevät. Latujen 
matalampi sijainti edesauttaa 
lumen kinostumista raitille, 
samalla helpottaen latujen 
ylläpitoa.

Läntisen tunnelinsuun 
ympäristö tullaan rakenta-
maan ympäröivän alueen 
kaltaiseksi: Jyrkänrinteen 
puiston kalliot luovat taustan 
hiekka- ja moreenimaastolle 
paahdeniittyineen. Paahde-
niitylle kylvetään kuivuutta 
ja kuumuutta kestäviä kas-
veja kuten kangasajuruohoa, 
ketoneilikkaa, kanervaa ja 
mäkitervakkoa. Tunnelin-
suun päälle rakennetaan 1,8 
metriä korkea aita alueella 
liikkuvien turvallisuuden 
takaamiseksi.

Risuaidoilla ja lahopuilla 
elämää alueelle

Alueelle istutetaan noin 24 
100 metsäpuuntaimea. Mo-
nipuolinen lajisto lisää ekolo-
gista kestävyyttä ja varmistaa 
vihreän ympäristön. Alueella 
istutetaan metsävaahteran, 
harmaalepän, raidan, pihla-
jan, haavan, tammen, met-
säkuusen ja metsämännyn 

taimia.
Alueelta poistettua puustoa 

hyödynnetään rakentamalla 
puiden rungoista ja oksis-
ta aitamaisia rakennelmia 
hyönteisten, pikkulintujen 
ja pieneläinten suojaksi ja 
ravinnoksi. Puunrunkoja ja 
oksia hyödynnetään myös 
rakentamalla metsän eliös-
tölle tärkeitä lahopuualueita. 
Näin saadaan aikaan moni-
muotoista ja elinvoimaista 
ympäristöä.

– Lahopuu on tärkeää met-
sän eliöstölle. Sammaleet, 
jäkälät, sienet, hyönteiset ja 
hyönteisiä syövät eläimet 
hyötyvät kuolleesta puusta, 
kertoo maisemasuunnittelija 
Tarja Kojo AFRY Finland 
Oy:ltä.

Avoimille alueille kylve-
tään osin niittykasveja, osin 
alueen kasviston annetaan 
kehittyä luontaisesti.

Metsitettävään maavalliin 
istutetaan lehti- ja havupuita. 
Havupuiden taimet istutetaan 

ulkoilureitin vieressä vallin 
eteläpuolelle, jolla estetään 
neulasten kerääntyminen 
ladulle.

– Polkujen varsille istu-
tetaan runkopuina muun 
muassa tammia, lehtosaarnia 
ja mäntyjä. Nämä maisema-
puut istutetaan isompina, 
2–3 metrisinä taimina. Näin 
ne saavat etumatkaa pieniin 
metsitystaimiin nähden, Tar-
ja Kojo toteaa.

Vesiaiheita ja 
maastonmuotoiluja

Maastoon muotoillaan ma-
talikkoja, jotka jäljittelevät 
jääkauden aikana syntynei-
tä suppia. Suppia esiintyy 
luonnossa Lahden alueella 
esimerkiksi Salpausselän 
harjulla. Supat ovat kuoppia, 
jotka täyttyvät tilapäisesti 
vedellä ja kasvavat aikanaan 
umpeen kosteassa maaperäs-
sä viihtyvillä kasveilla kuten 
sammalilla.

Alueen vedet kerätään 
ojien avulla painanteeseen, 
josta muodostuu ajan myötä 
metsälampi. Ojien ja lammen 
reunat muotoillaan luon-
nollisiksi ja maisemoidaan. 
Ojan uomaan muotoillaan le-
veämpiä kohtia hidastamaan 
virtausta.

– Ojien ja lammen kostei-
kossa viihtyy paljon erilaisia 
kasveja ja lajeja hyönteisistä 
lintuihin. Ne lisäävät alueen 
luonnon monimuotoisuutta ja 
muodostavat visuaalisen ai-
heen lisäksi myös kuultavissa 
olevan elementin erityisesti 
keväisin, kun sulamisvedet 
solisevat puroissa. Lisäksi 
rinteisiin asetellaan kivenloh-
kareita ryhmiin ja yksittäisik-
si kiviksi. Kivikot tarjoavat 
niin piilopaikkoja linnuille ja 
muille pienille eläimille kuin 
silmäniloa ulkoilijoille, Tarja 
Kojo toteaa.

Lii po laan mo ni puo li nen vir kis ty sa lue ul koi li joil le

Koronaepidemian alkumet-
reillä keväällä 2020 Sinfonia 
Lahti toteutti Sibeliuksen 
Finlandiasta yli 60 muusi-
kon kodeissaan tekemistään 
yksittäisistä nauhoituksista 
koostetun videotallenteen, 
joka keräsi runsaasti huomio-
ta niin Suomessa kuin ulko-
mailla. Keväällä 2021 orkes-
teri jatkaa Finlandia-teemalla 
osallistuen työyhteisönä Vir-
tual Finlandia-hiihtoon. Or-
kesteri kutsuu myös kaikki 
musiikin ja liikunnan ystävät 
osallistumaan tapahtumaan 
orkesterin nimeä (”Sinfonia 
Lahti”) kantavassa hiihto-

joukkueessaan. Myös orkes-
terin ylikapellimestari Dima 
Slobodeniouk, päävierailija 
Anja Bihlmaier ja tuleva 
ylikapellimestari Dalia Sta-
sevska ovat orkesterin jouk-
kueessa mukana.

Orkesteri haluaa hiihtotem-
pauksellaan edistää henkilö-
kuntansa työhyvinvointia. 
Hiilineutraali Sinfonia Lahti 
-hankkeensa hengessä orkes-
teri haluaa myös muistuttaa 
kotikaupunkinsa, Euroopan 
tämänhetkisen ympäristöpää-
kaupungin loistavista luonto-
liikuntamahdollisuuksista ja 
ilmastonmuutosta torjuvasta 

työstä, jotta runsaslumiset 
talvet olisivat koettavissa 
myös tulevina vuosina.

Hiihtotempaukseen voi 
osallistua myös sosiaalisessa 
mediassa jakamalla kuvama-
teriaalia hiihtosuorituksesta 
aihetunnisteilla #SKIfonia 
ja #VirtualFinlandia sekä 
merkitsemällä Sinfonia Lahti 
kuvaan. Kuvamateriaalia 
jaetaan edelleen Sinfonia 
Lahden sosiaalisen median 
tileillä.

Erilaiset verkkoon tuotetut 
sisällöt ovat olleet merkit-
tävässä roolissa Sinfonia 
Lahden toiminnassa koro-

Sin fo nia Lah ti kut suu mu kaan 
jouk kuee seen sa hiih tä mään 
Vir tual Fin lan dian

naepidemian keskeytettyä 
orkesterin normaalin kon-
serttitoiminnan. Orkesterin 
tuottamat verkkosisällöt ovat 
saavuttaneet kaikkiaan jo n. 
800.000 katselukertaa. Suu-
rimman yksittäisen katsoja-
määrän Sinfonia Lahden ke-

vään verkkotuotannoista on 
saavuttanut huhtikuussa 2020 
julkaistu äänitys Sibeliuksen 
Finlandiasta, jossa orkesterin 
muusikot nauhoittivat ääni-
raidat kukin kotonaan matka-
puhelimillaan. Orkesterin eri 
sosiaalisen median alustoilla 

julkistettu Finlandia-äänitys 
oli kerännyt tammikuun 2021 
puoliväliin mennessä kahtena 
versiona (toisessa mukana 
Laulupuu-kuoro) yhteensä 
yli 365.000 katselukertaa.
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A.O.Vuorinen Oy
Kauppahalli p. 03-782 2414

- Kylmäsavuporoa ja hevosta

- Luomuhapankaalia

- Nastolan kotijuustoa

TALVIHERKKUJA!

Vanhan-
ajan
suomi-
makkara
Hakala
Suomi

10,90
/kg

Maalais-
kanan-
munat
isot XL
Suomi

8,90
/kg

Possun
savupotka
hernesoppaan
tuore
Suomi

19,90
/kpl

3,50
/kg

Suola-
sienet
Haaparouskua
Suomi

11,90
/kg

Hyvä 
sikanauta-
jauheliha
70%/30%
tuore
Suomi

18,90
/kg

Kokonainen 
ankka
N. 2,4kg
Saksa

6,50
/kg

Viljapossun

makurasvalla
tuoresuolattu
Suomi

Karjalanpaisti
kulmapaisti
/kassler
Suomi

34,90
/kg

Poron 
lapa-
käristys
Lumiporo
Suomi

8,90
/kg

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.


