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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!

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

olkapääkipuihin yms.
Puh. 041 440 8092

Lahdenkatu 29 C, www.kuntonetti.org

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.

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

www.hollolanrengasjaautokorjaamo.fi

- Renkaat ja vanteet
- Rengastyöt

- Renkaiden kausisäilytys
- Auton huollot ja korjaukset

- Ilmastointihuollot

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
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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

Koronasekoilu jatkuu
Onpas ollut taas sekava viikko, 
joka päivä tulee uutta tietoa, se 
mitä aamulla sanotaan, on illalla jo 
muuttunut moneen kertaan. Muut 
pohjoismaat ovat tehneet päätöksen 
Astra Zeneca rokotteen hyllyttämi-
sestä toistaiseksi. Suomi odottaa mitä 
EU päättää asiasta, eli taas kerran ei 
osata tehdä omia päätöksiä.

Lisäksi EU alueella on hullunmyl-
ly käynnissä Astra Zeneca rokotteen 
suhteen. Lähemmäs parikymmentä 

maata on rokotteen hyllyttänyt tois-
taiseksi.

Maskipakko olisi THL:n mukaan 
kosmeettinen toimi, totesi päämi-
nisteri ykkösaamussa viikonlopulla.

Siinä meni koko vuoden hoettu 
"Käytä maskia" sääntö romukop-
paan ja kohta varmaan kumotaan 
turvavälitkin.

Siirrettiinhän kuntavaalitkin 
THL.n laskuharjoituksen perusteella. 
Jossa oli tartuntojen määrä arviolta 

parista tuhannesta yli yhteentoistatu-
hanteen, melkoinen haarukka mihin 
laskuharjoitus päätyi.

Lausuntoja antaa noin kymmen-
kunta eri virkamieskuntaa laidasta 
laitaan päivittäin. Koita siinä sitten 
pysyä mukana.

Jos tämmöinen sekoilu ei lisää 
passiivisuutta koko rokotukseen, niin 
ei sitten mikään.

Raimo Jokinen

Kaksi nuottakuntaa veti jär-
vestä pois 34 tonnia kalaa, 
mikä on noin kaksi kertaa 
enemmän kuin edellisenä 
vuonna.

Kymijärven hoitokalastus-
ta tehostettiin vuonna 2020 
siten, että järveä nuotattiin 
kahden nuottakunnan voi-
min. Lahden ympäristöpalve-
lut nuottasi järven länsipuolta 
ja Nastolan osakaskunnat ry 
järven itäpuolta.

Syysnuottauksen koko-
naissaalis oli 34 355 kg, 
mikä tarkoittaa jopa 53 kg 
hehtaarikohtaista saalista. 
Nuottasaalis saatiin 26 ve-

dolla, jolloin vetokohtai-
seksi yksikkösaaliiksi tulee 
1321 kg. Saaliista 62 % oli 
särkeä ja 29 % oli lahnaa 
loppusaaliin ollessa lähinnä 
pientä ahventa ja salakkaa. 
Saaliin mukana poistui las-
kennallisesti 257 kg fosforia. 
Vuodesta 1995 jatkuneella 
hoitokalastuksella on poistet-
tu laskennallisesti yli 4 tonnia 
fosforia Kymijärvestä.

Kymijärven saaliista jaet-
tiin ilmaisjakelun kautta yli 
6000 kg ja elintarviketeolli-
suudelle toimitettiin 3700 kg.

Kymijärvi on ekologiselta 
tilaltaan välttävä ja se on 

Vesijärvisäätiö on hankkinut 
vesistömittaustiedon seuran-
tajärjestelmän, johon on yh-
distetty kaikkien Vesijärven 
havaintopisteiden data.

Järjestelmä mahdollistaa 
reaaliaikaisen dataseurannan 
ja auttaa Vesijärven tilan seu-
rannassa. Internet-pohjaisen 
EMMI-järjestelmän on ke-
hittänyt Masinotek Oy, joka 
myös ylläpitää järjestelmää 
sekä siihen liittyviä datara-
japintoja säätiölle.

EMMI mahdollistaa reaa-
liaikaisen dataseurannan ja 
auttaa Vesijärven tilan seu-
rannassa. Yhteistyöhankkeen 
yhteydessä järjestelmään on 
tuotu ja tuodaan jatkossa eri 
organisaatioiden keräämä 
vesistömittausdata Vesijär-
visäätiön toiminta-alueelta. 
Mitattavia suureita ovat mm. 
sameus, happipitoisuus ja 
ravinteiden määrät järvive-
dessä ja järveen johtavissa 
uomissa. Myös vanhat mit-
tausaikasarjat voidaan liittää 
saumattomasti uusimpiin 
laboratoriotuloksiin ja auto-
maattimittauslaitteilta päi-
vittyvään dataan. Järjestelmä 
tulee kattamaan myös muut 

Lahden seudun järvet.
Lahden seudulla vesis-

tötarkkailua tehdään sekä 
automaattisilla vedenlaadun 
mittausasemilla että myös 
näytteenottoihin perustu-
villa laboratorioanalyyseil-
lä. EMMIssä on rajapinnat, 
joiden kautta järjestelmään 
voidaan tuoda lähes reaali-
ajassa kaikki vesimääritys-
ten tulokset automaattisesti 
sekä Metropolilab Oy:n että 
KVVY Tutkimus Oy:n la-
boratoriojärjestelmistä, jotka 
ovat Lahden alueen vesistö-
seurannan kumppanilabo-
ratorioita.  Nämä tiedot on 
lisäksi pystytty kytkemään 
Suomen Ympäristökeskuk-
sen (SYKE) tietokannasta 
tuotuihin historiallisiin ve-
denlaatutietoihin EMMIn 
sisällä.

Vesijärvisäätiöllä ja Lah-
den kaupungilla on jatkuva-
toimisia veden laadun mit-
tausasemia, jotka on hankittu 
Luode Consulting Oy:ltä ja 
EHP Ympäristö Oy:ltä. Myös 
näiden toimijoiden erillisiin 
datan näyttöpalveluihin talle-
tettava mittausdata päivittyy 
automaattisesti Vesijärvi-

säätiön EMMI-järjestelmään 
API-rajapintojen kautta.

Vesijärvisäätiön tavoit-
teena on parantaa alueen 
vesistöjen tilaa ja kohentaa 
niiden virkistyskäyttöarvoa. 
Säätiöllä on laaja kaupan, 
teollisuuden sekä julkisten 
yhteisöjen muodostama tu-
kijaryhmä, jonka tuella sää-
tiö kehittää jatkuvasti uusia 
toimintatapoja vesienhoidon 
edistämiseksi.

Yksi keskeisistä toimin-
tamuodoista hoitotoimien 
kohdentamisen ja valinnan 
tukena on jatkuvatoiminen 
veden tilan seuranta. Datan 
saaminen eri lähteistä yhteen 
järjestelmään helpottaa datan 
seurantaa ja EMMIn sisällä 
erilaisten mittauslähteiden 
dataa voidaan yhdistää myös 
yhteisiin kuvaajiin ja lasken-
tatuloksiin.

– Olemme avanneet järjes-
telmän laajasti niin Vesijär-
vi-tutkijoiden kuin muiden 
alan asiantuntijoiden käyt-
töön, jotta siitä saadaan paras 
hyöty alueemme vesistöille, 
toteaa ohjelmajohtaja Heikki 
Mäkinen Vesijärvisäätiöstä. 

Masinotek puolestaan on 

kehittänyt EMMIä vuosia ja 
päätavoitteena on kattaa juuri 
niin laajaa seurantatoimin-
taa, kuin Vesijärvisäätiössä 
tehdään. Masinotekin toimi-
tusjohtaja Juha Pohjala pitää 
merkittävänä, että EMMI 
on saatu Lahden seudulla 
käyttöön juuri alkaneen EU:n 
ympäristöpääkaupunkivuo-
den aikana.  

Yhteistyö nostaa omalta 
osaltaan esiin Lahden kau-
pungin vuonna 2021 alka-
neen Euroopan ympäristö-
pääkaupungin asemaa myös 
vesienhoidossa. Lahti on jo 
näyttänyt esimerkkiä koko 
Euroopalle onnistuneista 
järvien tilan parantamistoi-
mista.

-Nyt toteutettu uusi Ve-
sijärvisäätiön järvialueen 
tilan seurantajärjestelmä on 
monipuolisuudessaan poik-
keus jopa Euroopan mitta-
kaavassa. Sen myötä voidaan 
painottaa myös sitä, miten 
järvien tilan seuranta on tär-
keää ja miten sitä Suomessa 
parhaimmillaan tehdään, 
toteaa Juha Pohjala.

Kymijärven hoitokalastuksella huipputulos

Hoitokalastussaaliin Kymijärven Lahden pään nostopaikal-
ta Karistosta noudettiin vilkkaasti kalaa.

Vesijärven vesistöseuranta 
yhteen järjestelmään

Lahden alueen huonokun-
toisin järvi. Vuosittaisen hoi-
tokalastuksen lisäksi järveä 
kunnostetaan alusvettä suo-

dattamalla, jolloin vedestä 
saadaan poistettua ravinteita, 
etenkin fosforia.   
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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!

URAKOINTI
JUHA TÄHKÄNEN OY

LOUHINTATYÖT
- talojen pohjat ja viemärityöt
- yksityisteiden ja kivien louhinta

0400 938 151 • www.juhaurakoi.com

Lahti vetää nuorisoa Päi-
jät-Hämeen kunnista, me-
nettää heitä suurimpiin kau-
punkeihin

Lahden nettomuutto muis-
ta Suomen kunnista oli vuo-
sina 2015-2019 720 henkilöä 
positiivinen.

0-4-vuotiaiden ikäluokassa 
nettomuutto oli 120 henkilöä 
negatiivinen, 5-14-vuotiai-
den ikäluokassa 119 hen-
kilöä ja 15-19- vuotiaiden 
ikäluokassa 1 067 henkilöä 
positiivinen, muuttotappiota 
tuli eniten 20-34-vuotiaiden 
ikäluokassa, -1 117 henkilöä.  
35-54- vuotiaissa muutto-
voitto oli 293 henkilöä, 55- 
64 vuotiaissa 217 henkilöä 
ja 65-vuotta täyttäneiden 
ikäluokassa 261 henkilöä.

Muuttovoittoa lähialueen
ja Itä-Suomen kunnista, 
muuttotappiota 
suurimmille kaupungeille

Eniten muuttovoittoa Lahti 
sai vuosien 2015-2020 aikana 
Päijät-Hämeen kunnista (yht. 
+1 504 henk.) sekä Kou-
volasta (+383 henk.), Hä-
meenlinnasta (+244 henk.), 
Mikkelistä (+185 henk.), 
Lappeenrannasta (157 henk.) 
ja Mäntsälästä (+143 henk.).

Negatiivinen nettomuutto 
tuli lähinnä suurimmista kau-
pungeista, eniten Helsingistä 

(-1 516 henk.), Tampereelta 
(-793 henk.), Vantaalta (-443 
henk.), Turusta (-327 henk.) 
ja Espoosta (-291 henk.). 
86 prosenttia negatiivisesta 
nettomuutosta tuli vuosien 
2015-2019 aikana näistä 
kaupungeista, yksistään Hel-
singistä lähes 40 %.

Vuosien 2015-2019 aikana 
Lahden kuntien välinen net-
tomuutto oli 2 775 henkilöä 
negatiivinen 11 suurimmasta 
kaupungista. Eniten muut-
totappiota tuli Helsingistä, 
Tampereelta ja Vantaalta. 
Nettomuutto oli positiivinen 
Lahdelle Kouvolasta, Joen-
suusta, Porista ja Kuopiosta.

Suurin muuttovirta suu-
riin kaupunkeihin koostuu 
15-29-vuotiaiden opiskeli-
jaikäluokasta. Muuttotappi-
okaupunkeja olivat Helsinki 
(-1 378 henk.), Tampere 
(-585 henk.), Vantaa (-339 
henk.), Espoo (-235 henk.), 
Turku (-165 henk.) ja Jy-
väskylä (-119 henk.). Muut-
tovoittoa tuli merkittävästi 
15-29-vuotiaiden ikäluokas-
sa vain Kouvolasta (+226 
henk.) ja Joensuusta (+51 
henk.).

Työikäisten, 30-64-vuoti-
aiden nettomuutto oli Lahdel-
le negatiivisin Tampereelle 
(-163 henk.), Helsingille 
(-127 henk.) sekä Vantaalle 
ja Turulle (-53 henk.), positii-

vinen selkeästi vain Kouvo-
lalle (+76 henk.) ja Jyväsky-
lälle (+70 henk.). 65-vuotta 
täyttäneistä Lahti sai jonkin 
verran muuttovoittoa Helsin-
gistä ja Kouvolasta.

Lahti vetää nuorisoa 
ympäristökunnista

Vuosien 2015-2019 aika-
na Lahden kuntien välinen 
nettomuutto oli 1 504 hen-
kilöä positiivinen muista 
Päijät-Hämeen kunnista. 
Eniten muuttovoittoa Lahti 
sai Heinolasta, 491 henkilöä 
sekä Orimattilasta ja Asikka-
lasta, noin 300 henkilöä.

0-14-vuotiaiden ikäluokas-
sa Lahden muuttotappio oli 
Hollolalle 187 henkilöä nega-
tiivinen, positiivinen muista 
Päijät-Hämeen kunnista. 
15-29-vuotiaiden ikäluokasta 
Lahti sai muuttovoittoa 1 440 
henkilöä, eniten Hollolasta 
(+427 henk.), Heinolasta 
(+342 henk.) ja Orimattilasta 
(+229 henk.).

30-64-vuotiaiden net-
tomuutto oli Lahdelle ne-
gatiivinen vain Hollolalle 
(-115 henk.) ja Sysmälle (-11 
henk.). 65-vuotta täyttänei-
den nettomuutto oli Lahdelle 
96 henkilöä positiivinen, 
negatiivinen vain Sysmälle 
(-12 henk.).

Muuttovoittoa Päijät-Hä-

meen ja Kymenlaakson 
maakunnista ja muuttotap-
piota Uudeltamaalta ja Pir-
kanmaalta.

Lahti sai eniten muutto-
voittoa vuosina 2015-2019 
Päijät-Hämeestä (+ 1 504 
henk.), Kymenlaaksosta (+ 
530 henk.), Kanta-Hämees-
tä (+376 henk.), Etelä-Sa-
vosta (+363 henk.), Ete-
lä-Karjalasta (+256 henk.) 
ja Pohjois-Karjalasta (+148 
henk.). Muuttotappiota tuli 
eniten Uudeltamaalta (-1 791 
henk.), Pirkanmaalta (-778 
henk.) ja Varsinais-Suomesta 
(-213 henk.).

15-29-vuotiaista muutto-
tappiota tuli Uudeltamaalta 
(-1 771 henk.), Pirkanmaal-
ta (-560 henk.) ja Varsi-
nais-Suomesta (-123 henk.), 
muuttovoittoa vastaavasti 
Päijät-Hämeestä (+ 1 440 
henk.) ja Kymenlaaksosta (+ 
362 henk.). 30-64-vuotiaiden 
nettomuutto oli Lahdelle ne-
gatiivisin Pirkanmaalle (-150 
henk.) ja Varsinais-Suomelle 
(-89 henk.), positiivisin Ky-
menlaaksolle (+90 henk.) ja 
Kanta-Hämeelle (+80 henk.). 
65-vuotta täyttäneiden ikä-
luokassa muuttovoittoa tuli 
eniten Päijät-Hämeestä (+96 
henk.)  ja Uudeltamaalta (+86 
henk.).

Lah den net to muut to muis ta kun nis ta 
po si tii vi nen vuo si na 2015-2019

Vähä-Tiilijärven tila on 
uusien selvitysten mukaan 
lähinnä tyydyttävä. Hoito-
toimiksi suositellaan viime 
keväänä aloitetun hoitoka-
lastuksen jatkamista ja mah-
dollisesti järven pohjasedi-
menttiin kohdistuvia sisäisen 
kuormituksen vähentämiseen 
tähtääviä toimia.   

Vähä-Tiilijärven ongel-
mana on useamman vuo-
sikymmenen kuluessa ta-
pahtunut rehevöityminen, 
mikä ilmenee ajoittaisina 
virkistyskäyttöä haittaavina 
sinileväkukintoina. Rehevöi-
tymisen taustalla on toden-
näköisesti pitkään jatkunut, 
hieman liian suuri ulkoinen 
kuormitus. Toisaalta järven 
pitkä viipymä, eli veden 
vaihtumisaika järvessä, on 
edesauttanut ravinteiden ker-
tymistä järven pohjalle. Ny-
kyinen ulkoinen kuormitus, 
eli järveen sen ulkopuolelta 
esimerkiksi pintavalumana 
kulkeutuva ravinnemäärä, 
on ainakin laskennallisesti 
sallittavalla tasolla. Ulkoi-
sen kuormituksen osalta 
järven hoidossa keskeistä 
on, ettei se kasva nykyisestä 
esimerkiksi hajajätevesien 
osalta. Tällä hetkellä järven 
ongelmat johtuvat kuitenkin 
pohjalle vuosien kuluessa 
kertyneestä huomattavas-
ta ravinnevarastosta, josta 
ravinteita vapautuu levien 
käyttöön ja jää kiertämään 
ravintoverkossa. Tähän pro-
sessiin eli järven sisäiseen 
kuormitukseen puuttuminen 
on ensisijainen keino järven 
tilan parantamiseksi.  

Järven pohja on pehmeä 
ja eloperäinen. Järven kes-
keisessä syvänteessä havai-

Vähä-Tiilijärven hoitosuunnitelma 
on valmistunut

Vähä-Tiilijärvi on suosittu virkistysjärvi. Uimarannan vilskettä viime elokuussa.

taan kerrostuneisuuskausina 
kesäisin ja talvisin säännöl-
lisesti hapettomuutta, mikä 
pienialaisessa syväntees-
sä on osittain luonnollista, 
mutta rehevöitymiskehitys 
on sitä voimistanut. Huo-
no happitilanne edesauttaa 
ravinteiden vapautumista 
uudelleen levien käyttöön 
järven pohjalta. 

Seuranta tarpeen ennen 
lisätoimista päättämistä 

Järven ravintoverkko on 
vinoutunut rehevälle jär-
velle tyypilliseen suuntaan. 
Erityisesti pienet särjet ovat 
runsastuneet. Särkikanta on 
ylitiheä, jolloin särjet kas-
vavat hitaasti. Suuret särjet 
lisäävät sisäistä kuormitus-
ta pohjalla ruokaillessaan. 
Pienet särjet saalistavat te-
hokkaasti eläinplanktonia, 
minkä vuoksi eläinplankton 
on hyvin pienikokoista eikä 
pysty säätelemään levämää-
riä. Ravinteet kiertävät te-

hokkaasti ravintoverkossa 
takaisin levien käyttöön, 
jolloin levämäärä on korkea 
suhteessa järven ravintei-
suuteen. 

Hoitotoimeksi Vähä-Tii-
lijärvelle suositellaan hoito-
kalastusta, joka järvellä on 
viime keväänä jo aloitettukin. 
Jäähdytysveden laskeminen 
järveen lakkasi lokakuus-
sa 2020. Hoitokalastuksen, 
sekä jäähdytysveden käytön 
päättymisen vaikutuksia tu-
lisi seurata ennen järeämpiin 
toimiin ryhtymistä. Mikäli 
hoitokalastuksella onnistu-
taan parantamaan ravintover-
kon rakennetta, mutta järven 
sisäisen kuormituksen tode-
taan silti aiheuttavan riskin 
vedenlaatuhaitoille, voidaan 
harkita pohjan kemiallista 
käsittelyä tai vaihtoehtoisesti 
pohjalietteen imuruoppaus-
ta. Näistä molemmat edel-
lyttänevät Vähä-Tiilijärven 
tapauksessa joko vesilain 
tai ympäristönsuojelulain 
mukaista lupaa aluehallinto-

virastolta.
Tutustu raporttiin: Vä-

hä-Tiilijärven tila ja hoi-
tosuunnitelma (Mirva Keto-
la, 2021)

Taustaa

Hollolan Vähä-Tiilijärven 
hoitosuunnitelma perustuu 
vuosina 2019-2020 tehtyihin 
laajoihin selvityksiin veden 
laadusta ja järven ravinto-
verkosta. Lisäksi arvioitiin 
järveen ulkopuolelta tulevaa 
ravinnekuormitusta ja sen 
vähennystarvetta, sekä järven 
pohjasedimentistä vapautu-
vien ravinteiden vaikutusta 
järven tilaan.

Tilan selvitys ja nyt val-
mistunut hoitosuunnitel-
ma on osa ”Vesienhoidon 
toimenpiteet Lahden seu-
dulla 2019-20” -hanketta. 
Sitä rahoittivat Hämeen 
Ely-keskus, Hollolan kunta 
ja Vesijärvisäätiö. Hanke on 
osa Vesiensuojelun tehosta-
misohjelmaa.
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VARAA OMA 
MYYTIPAIKKASI

Ahtialantie 37, 15170 Lahti

www.lanttila.fi

Meillä 
kauppa käy!

Tervetuloa 
ostoksille!

Hiustenleikkaus
13 - 17 €

Maanantaina 8.3.2021 ehdit-
tiin pelaamaan vielä Lahden 
Keilahallissa GK:n Talviki-
san fi naali ennen kuin kei-
lahalli sulki ovensa koron-
arajoitusten takia. Finaali 
pelattiin ilman yleisöä. Lop-
pukilpailuun selviytyi 21 al-
kukilpailun parasta keilaajaa. 
Finaalissa keilattiin 7 sarjaa 
amerikkalaisittain.

Voiton nappasi Bayn Jesse 
Ahokas 36 pisteen erolla toi-
seksi sijoittuneeseen Maina-
reiden Tomas Käyhköön 
(1673/1637). GB:n Roosa 
Lundén kiri kolmanneksi 
jääden Käyhköstä vain 4 
pisteen päähän (1633).

Teksti: Niina Leskinen
Kuva: Juuso Tiainen

Jesse Ahokas voitti 
GK:n Talvikisan fi naalin

Keilailu-uutinen

Tomas Käyhkö, Jesse Ahokas ja Roosa Lundén.

Nuorten kiinnostus ajokortin 
hankkimiseen on edelleen 
laskussa. Vain 54 prosenttia 
18-vuotiaista hankkii B-luo-
kan ajokortin. Ajokorttilain 
uudistus laski B-kortin hintaa 
ja lisäsi opetusluvan suosion 
kasvua. 17-vuotiaille on ikä-
poikkeusluvalla myönnetty jo 
noin 30 000 ajokorttia.

Suomen tavoitteena oli 
puolittaa tieliikennekuole-
mat vuoteen 2020 mennessä 
vuoden 2010 tasosta, mutta 
tätä tavoitetta ei saavutettu. 
Tilastokeskuksen ennak-
kotietojen mukaan vuonna 
2020 tieliikenteessä kuoli 220 
ihmistä, mikä on 19 prosent-
tia vähemmän kuin vuonna 
2010. Nuorten kuljettajien 
loukkaantumiset tieliiken-
teessä ovat vähentyneet viime 
vuosina. "17-vuotiaita louk-
kaantui vuonna 2020 aiem-
paa enemmän henkilöauton 
kuljettajana, mutta louk-
kaantumiset matkustajana, 
mopolla tai moottoripyörällä 
vähenivät. Nuorten kuljet-
tajien liikennekuolemien 
vuosittaiset määrät ovat jo-
takuinkin ennallaan", kertoo 
Liikenne- ja viestintäviraston 
erityisasiantuntija Riikka 
Rajamäki.

Nuorten kiinnostus ajokortin 
hankkimiseen laskussa 
− alueellinen vaihtelu suurta

Nuorten kiinnostus ajokortin 
hankkimiseen on edelleen 
laskussa. Vain 54 prosenttia 
18-vuotiaista hankkii B-luo-
kan ajo-oikeuden. Alueelli-
nen vaihtelu on suurta, vaikka 
suunta on samankaltainen 
kaikkialla. Lakiuudistuksen 

jälkeen myös 16-vuotiaista 
aiempaa hieman harvem-
malla on jonkin ajoneuvo-
luokan ajo-oikeus. Erityisesti 
mopokortteja oli aiempaa 
harvemmalla, mutta myös 
moottoripyöräkorttien osuus 
pieneni.

Noin puolet ensimmäisen 
ajo-oikeusvuoden ajokiel-
torikoksista tapahtui ensim-
mäisen neljän kuukauden 
sisällä ajo-oikeuden saannista 
kaikilla ikäryhmillä. Ajokiel-
torikoksista erottui selkeänä 
Suomen vuodenaikojen vai-
kutus ajokäyttäytymiseen. 
"Ajokieltorikoksia tapahtui 
eniten keväällä, kesällä sekä 
alkusyksyllä eli vuoden va-
loisana aikana – tapahtumat 
painottuvat viikonloppuihin 
ja öihin", kertoo Traficomin 
erityisasiantuntija Elina Uu-
sitalo.

17-vuotiaat kuljettajat syyl-
listyivät enemmän ajokiel-
torikoksiin, sekä kesäaikaan 
että talviaikaan, kuin 18-vuo-
tiaat kuljettajat. "Merkittävä-
nä asiana nousi esiin kaikissa 
ikäryhmissä miesten ajokäyt-
täytymisen riskihakuisuus", 
toteaa Uusitalo.

Noin 30 000 ikäpoikkeus-
lupaa myönnetty

Vuoden 2018 lakiuudistuksen 
jälkeen ajokortteja on myön-
netty ikäpoikkeusluvalla alle 
18-vuotiaille hakijoille jo 
noin 30 000 kappaletta. Ikä-
poikkeuslupalaiset hankkivat 
ajokortin tarpeeseen. "Ky-
selytutkimuksen perustella 
heille kertyy ajokilometrejä 
ensimmäisen ajovuoden ai-
kana merkittävästi enemmän 

Ajokorttilakiuudistuksen seuranta-
tutkimuksen ensimmäinen osa valmistunut

kuin keskimääräisellä ajo-
kortin suorittajalla. Tämä 
heijastuu ikäpoikkeuslupa-
laisten suurempina rike- ja 
vahinkomäärinä liikenteessä. 
Vahingot jäävät kuitenkin 
keskiarvon alapuolelle, kun 
ne suhteutetaan ajettuihin 
kilometreihin", toteaa Sito-
wisen vanhempi suunnittelija 
Janne Tuominen.

Ajokortin hinta laski ja 
opetusluvan suosio kasvaa

Ajokorttilain uudistus laski 
B-kortin kuluttajahintaa ja 
lisäsi opetusluvan suosiota. 
B-korttisuoritusten koko-
naismäärä kasvoi hieman ja 
autokouluoppilaiden menes-
tyminen ajokokeessa heik-
keni. Kuljettajakoulutusta 
tarjoavien yritysten henki-
löstömäärä väheni lakiuudis-
tuksen jälkeen selvästi, mutta 
liikevaihto kokonaisuudes-
saan vain vähän. Vaikutukset 
vaihtelivat kuitenkin suuresti 
eri alueilla ja yrityksissä, ja 
osa yrityksiin kohdistuvista 
taloudellisista vaikutuksista 
toteutuu viiveellä.  "Autokou-
luille ja ajoharjoitteluradoille 
lähetetyn kyselyn tulosten 
mukaan suurin osa pienistä 
yrityksistä ja erityisesti ajo-
harjoitteluradoista kokivat 
yrityksen taloudellisen tilan-
teen heikentyneen lakiuudis-
tuksen jälkeen", kertoo Sito-
wisen apulaisosastopäällikkö 
Noora Airaksinen.

Hankeavusta nuorten 
liikenneturvallisuutta 
edistäviin hankkeisiin

Paikallista liikenneturvalli-
suustyötä tuetaan vuosittain 
hankeavustusten määrärahal-
la. Vuosina 2020–2021 avus-
tusta on suunnattu nuorten 
liikenneturvallisuutta edistä-
viin hankkeisiin. "Hankkeet 
kohdistuvat oppilaitosten ja 
kuntien nuorisotyön toimin-
taan, aiheina mm. mopoilun 
turvallisuus ja nuorten itse 
tekemä turvallisuusviestintä 
– nuorten äänellä nuorille", 
kertoo Traficomin johtava 

asiantuntija Annu Korhonen.

Taustaa

Ajokorttilaki uudistui vuonna 
2018. Muutoksen taustalla oli 
tavoite selkeyttää ja keventää 
ajokorttisääntelyä liikenne-
turvallisuuden vaatimukset 
huomioiden. Ajokorttiope-
tuksen vaatimuksia keven-
nettiin ja opetuksen valinnai-
suutta lisättiin. Uudistuksen 
myötä muun muassa pakolli-
sen opetuksen määrä väheni 
ja tutkinnon merkitys kasvoi, 
ikäpoikkeusluvan saantia 
helpotettiin ja opetuslupaope-
tuksessa opettajalta ei enää 
vaadita teoriakokeessa käyn-
tiä. Eduskunta edellytti, että 
lakiuudistusten toteutumista 
erityisesti liikenneturvalli-
suuden ja yhtäläisten kilpai-
luedellytysten toteutumisen 
osalta tehtäisiin seurantatut-
kimus. Seurantatutkimuk-
sen ensimmäinen osa, jossa 
tutkittiin uudistuksen mark-
kina-vaikutuksia, sisältäen 
vaikutukset autokoulualaan, 
kuljetusyrityksiin, ajokortin 
suorittajiin ja viranomaisiin, 
on nyt valmistunut. Tielii-
kennelain uudistuksen talou-
delliset vaikutukset -tutkimus 
julkaistaan maaliskuun 2021 
loppuun mennessä.

Tämä tutkimushankkeen 
lisäksi Traficom teetti vuo-
sittaisen uusien kuljettajien 
seurantatutkimuksen, johon 
sisältyi otos 17-vuotiaana 
B-kortin saaneita. Lisäksi 
Traficom teki virkatyönä 
muistion, jossa tarkasteltiin 
uusien kuljettajien liiken-
neturvallisuuden kehitystä 
tutkintomenestyksen, ope-
tusmäärien ja ajokieltorik-
komusten perusteella, sekä 
tarkasteltiin alustavasti uu-
sien kuljettajien liikenneon-
nettomuuksien kehitystä

Traficom teettää vielä lii-
kenneonnettomuustilastoihin 
painottuvan tutkimuksen 
tämän ja vuoden 2022 aika-
na, jolloin lakimuutoksen 
turvallisuusvaikutuksia voi-
daan analysoida pidemmältä 
seuranta-ajalta.

Lasse Koskinen

Frederik eli Ilkka Sysimetsä 
on yksi Suomen viihdetaiteen 
värikkäimmistä hahmoista. 
Hän on saavuttanut vuo-
sikymmeniä pitkän uran, 
joten muisteltavaa riittää. 
Muistelmissaan hän on avoin 
niin iskelmätaivaan kulis-
sien takaisista tapahtumista 
kuin yksityiselämänsä osalta. 
Lapsuuden lähtökohdat oli-
vat kaksijakoiset. Perhe oli 
suhteellisen hyvin toimeen-
tuleva, mutta isäkokemukset 
olivat niin ankarat, että ne 
jättivät jälkensä. 

Frederikin poikakoltto-
set liittyvät kotikaupunkiin 
Helsinkiin. Sputnik-kopion 
lähettämisellä oli oma vaka-
vat seurauksensa, kun raketti 
räjähti jo lähtölavetilla. Se vei 
yhden pojan kolme sormea. 
Puistovahti pysäytti pakenijat 
varotuslaukauksella ja poliisi 
saapui paikalle.

Isä, Ilmari Sysimetsä oli 

graafinen suunnittelija, joka 
suunnitteli Helsingin olym-
piakisojen kuuluisan Paavo 
Nurmi -julisteen kahteen 
kertaan, ensin vuonna 1938. 
Vuoden 1940 Suomen kesä-
olympialaiset kuitenkin pe-
ruuntuivat talvisodan vuoksi, 
joten Ilmari Sysimetsä ajan-
mukaisti julisteen vuoden 
1952 kisoja varten. 

Päästäkseen pinnalle viih-
detaiteilijoista tehdään tuot-
teita, joilla erottaudutaan 
muista. Tällainen ulkoinen 
kuva luotiin myös Frederikis-
tä. Sen taiteilija joutuu hyväk-
symään ja omaksumaan. Näin 
kävi myös Ilkka Sysimetsälle. 
Muistelmien mukaan Fre-
derikin ulkoinen kuva on 
kuitenkin lähellä myös hänen 
omaa persoonallisuuttaan. 
Vauhtia on riittänyt esiin-
tymislavalla, sen takana ja 
yksityiselämässä.

Lahti liittyy Frederikin 
nuoruuteen samalla tavalla 
kuin Kari Tapionkin osalta. 

Frederik innostui nuorena 
poikana mäkihyppyyn. Hän 
sanoo tyylinsä muistuttaneen 
enemmän Recknagel-tyy-
liä kuin Veikko Kankkosta. 
Joka tapauksessa hän mat-
kusti Helsingistä ryhmänsä 
mukana Salpausselälle 13-
14 -vuotiaana kokeilemaan 
täkäläisiä mäkiä. Silloiseen 
puiseen keskisuureen hyppy-
rimäkeen tuon ikäisiä poikia 
ei kuitenkaan päästetty. Fred-
rik ihmettelee asiaa nyt kun 
saman ikäiset ja nuoremmat-
kin pääsevät jo sadan metrin 
mäkiin. Lahti ja sen tunnettu 
ravintola Loviisankadulta vi-
lahtaa myös muistelmakirjan 
sivuilla. Värikäs kokemus 
syntyi sieltäkin. 

Frederik kertoo avoimesti 
myös työtovereistaan. Tapani 
Kansa oli erityisen tarkka 
esiintyjäjoukon pukeutu-
misesta, joten Frederik sai 
häneltä useita huomautuksia. 
Frederikin toiseksi juhan-
nusesiintyjäksi palkkaama 
Tapio Rautavaara tuotti ikä-

vän yllätyksen. Hänen hou-
sunsa Frederik kuivatteli 
hiustenkuivaajalla. Frederik 
omisti ja toimitti jonkin aikaa 
Stump-nuorisolehteä. Danny 
suuttui Frederikin kirpeistä 
arvioinneista lehdessä. Lo-
pulta heistä tuli ystäviä ja 
työtovereita.

Omilla avuillaan, sitkeällä 
työllään ja persoonallaan 
Frederik on saavuttanut pal-
kintona urasta 16 kultalevyä. 
Omia lp-levytyksiä ennätti 
kertyä 29 kappaletta. Rahaa 
on tullut, mutta monen viih-
detaiteilijan tapaan niin sitä 
on myös mennyt. Frederikin 
värikkään elämän kirjaksi pu-
kivat yhdessä Ilkka Sysimetsä 
sekä toimittaja ja vapaa kirjai-
lija Tommi Pietarinen. Jota-
kin rohkeasta otteesta kertoo 
sekin, että kirjan uusimmasta 
painoksesta jouduttiin yksi 
ministeri poistamaan.

Ilkka Sysimetsä-Tommi 
Pietarinen: Harva meistä on 
FREDERIK, Otava 2020.

Frederikistä syntyi värikkäät muistelmat
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Tarjoamme kiinteistönhuolto palveluita Lahden 

talousalueella. Lisäksi suoritamme sammaleenpoistoa ja 

kantojyrsintää. Volttihuolto toimii myös konevuokraamona. 

VOLTTIHUOLTO Oy
Mika Virtanen

Puh. 0500 769190

Hirsimetsäntie 22

15200 Lahti

www.volttihuolto.fi

Vuokrattavana: 
- Pienkuormaajia alk. 50€/vrk. 

- Kaivuri alk. 120€/vrk.

- Maantiivistäjiä 90kg, 200kg, 

500kg. alk.40€/vrk.

- Peräkärryjä alk. 10€/vrk.

- Mönkijät alk. 60€/vrk.

- Oksasilppuri alk. 20€/vrk.

- Avant kuormaimiin runsaat 

lisävarusteet.

Pientalojen omistajat ovat 
lähteneet ripeästi muutta-
maan kiinteistöjensä öljy-
lämmitystä muihin energia-
lähteisiin valtion tuen turvin. 
Valtion tukisumma viime 
vuonna oli 28 miljoonaa 
euroa. Valtion tämän alku-
vuoden lisätalousarviossa 
on varattu uusi noin 9,4 mil-
joonan euron summa tämän 
toiminnan tukemiseen. 

Anomuksia on tullut 
niin paljon, että aiemmat 
määrärahat eivät riittäneet. 
Viime vuoden syyskuusta 
lähtien avustushakemuksia 
on saapunut lähes 11 000 
kappaletta. Jonoon jääneet 
anomukset on siirretty uu-
delle hakukierrokselle. Avus-
tuksia myöntävät alueelliset 

ELY-keskukset.
Myöntämisen ehtona on, 

että uusi lämmitysjärjestelmä 
ei perustu fossiilisiin polt-
toaineisiin. Kerta-avustusta 
myönnetään 4000 euroa, jos 
pientalo siirtyy ilma-vesiläm-
pöpumppuun, kaukolämpöön 
tai maalämpöön. Muita läm-
mitysmuotoja tuetaan 2500 
euron summalla.

Hakuehdot on tarkoin 
määritetyt. Kiinteistö luetaan 
pientaloksi, jos siinä on 1-2 
asuntoa, eli avustettava voi 
olla näin omakotitalo tai pa-
ritalo. Asunto-osakeyhtiöille 
ei tätä tukea myönnetä. Tuki 
myönnetään vain niille taloil-
le, joissa on ympärivuotista 
asumista vähintään yhden 
henkilön verran. 

Pienimuotoisen yritystoi-
minnan harjoittaminen kiin-
teistössä ei ole tuen myöntä-
misen esteenä, joten kodin 
työhuoneessa tapahtuma toi-
mistotyö, käsityö tai vastaava 
ei ole tuen esteenä. Autotallin 
käyttäminen pienimuotoi-
seen yritystoimintaan ei ole 
myöskään avustuksen kieltä-
misen peruste. Asia harkitaan 
aina tapauskohtaisesti.

Hakemuksen kohteena 
olevassa pientalossa saa olla 
täydentäviä lämmitysjärjes-
telmiä, kuten varaava takka, 
ilmalämpöpumppu tai muu 
vastaava lisälämmön väline. 
Pääasia on, että siinä ei käy-
tetä fossiilisia polttoaineita. 
Vanha öljylämmitysjärjestel-
mä on kuitenkin pientalosta 

hävitettävä. 
Samaan kohteeseen ei voi 

saada kahta valtion tukea, 
joten jos hakee avustusta 
öljylämmityksestä luopumi-
seen, niin ei voi saada myös 
verotuksellista kotitalous-
vähennystä samaan asiaan. 
Kotitalousvähennystä voi 
käyttää kuitenkin pientalon 
muuhun kunnostus- ja kor-
jaustoimintaan. 

Avustusta voi hakea syk-
syyn 2022 saakka. Energia-
lähteen muuttaminen on olta-
va valmis, laskut maksettuina 
ja muutoshakemus jätettynä 
18. marraskuuta 2022 men-
nessä. Lisätietoja hakemi-
seen antaa ELY-keskus.

Maaliskuun maistuvat!

Kauppahalli www.lihavuorinen.fiLihaa - laatua - palvelua

p. 03-782 2414A.O. Vuorinen Oy
Lahden Kauppahallista!       TERVETULOA!

Kylmäsavuporoa, nautaa ja hevosta. 
Nastolan kotijuustoa.

 Vetikon tilan laidunlihaa. 

11,90
/kg

Maalaiskananmunat
isot XL, Suomiisot XL, Suomi

6,50
/kg

Hyvä sikanauta-jauheliha
70&/30%, tuore, Suomi70&/30%, tuore, Suomi

Hyvät karjalanpaistilihat 
kulmapaisti/kassler 50%/50%, kulmapaisti/kassler 50%/50%, 
tuore, Suomituore, Suomi

3,50
/kg

34,90
/kg

Poron lapakäristys
Lumiporo, SuomiLumiporo, Suomi

Uusitut pientalojen lämmitysjärjestelmät ovat helppohoitoisia ja säästävät käyttökustannuksissa. 
Kuva: Energiatalous.

Öljylämmitysten muuntamistukia 
haettu ahkerasti
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Niinan niksitNiinan niksit Niina Ojansivu
Keittiöpäällikkö

Fondue
Kirje Painon-
pudottajalle,  
Annikkalle

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

Eija Mäkelä

Juustofondue
300 g Ritarijuustoa
300g Emmentaljuustoa
3 dl kuivaa valkoviiniä
1 rkl maizenatärkkelystä
mustapippuria
valkosipulin kynsi
3 rkl kirsikkaviiniä

Raasta juustot, laita kattilaan 
valkoviini ja maizena,  lisää 
pikkuhiljaan juustoraasteet 
kiehuvaan liemeen  niin, että 
juusto sulaa. 

Kun juusto on sulanut 
lisää pari kierrosta myllystä 
pippuria ja kirsikkaviini. 

Kuori valkosipuli ja hal-
kaise se, pyyhi sillä foundue-
padan seinämät. Kaada val-
mis fondue pataan ja kasta 
siinä leipää, paprikaa, to-
maatteja, porkkanaa, ome-
naa, ihan mitä mieleen tulee. 

Muistathan, että jos haluat 
alkoholin pois kokonaan, 
lisää padan teon alku vai-
heessa myös kirsikkaviini, 
kiehauta niin alkoholi pois-
tuu tuotteesta.

Nyt kun vietämme paljon aikaa kotona perheen kanssa, voi aikaa viettää mukavasti vaikka fondueta 
tehden ja yhdessä siitä nauttien. Omasta fonduen teosta on aikaa, mutta nyt tuli kaivettua pata kaapin 
kätköstä ja tehtyä kunnon paksu kastike ja siihen dipatavia kasviksia. Vietetään aikaa rakkaitten kanssa 
ja pysytään terveinä!

Lasse Koskinen

Rajan taakse Karjalankan-
nakselle jatkosodan jälkeen 
jääneen Vahvialan pitäjän 
vanhojen valokuvien digi-
tointi on alkuvaiheen osalta 
loppusuoralla. Työ valmistuu 
maaliskuussa 2021 niiden 
kuvien osalta, jotka kertovat 
Vahvialan elämästä ennen 
viime sotia ja paluusta ko-
tiseudulle jatkosodan ase-
masotavaiheen ajaksi. Teh-
tävää hoitaa Vahviala-seura 
omin varoin. 

Monesta Vahvialan pitäjän 
kylästä on ollut tarjolla satoja 
kuvia. Osa kuvista on aiem-
min julkaistu ilmestyneissä 
kyläkirjoissa, mutta kuva-
varastoon on saatu runsaasti 
myös aiemmin julkaisemat-
tomia kuvia. 

Vahviala-seuran työryh-
mä on vuoden 2020 aikana 
selvittänyt eri vaihtoehtoja 
kuvien julkaisemiseen säh-
köisessä verkossa. Ryhmä 
on päätynyt siihen, että kuvat 
tullaan julkaisemaan Kar-
jalan Liiton verkkosivuilla, 
jonka valikossa myös seuran 
omat sivut ovat. Vahvia-
la-seura pyrkii siihen, että 
kuvat ovat julkaistavissa 
vuoden 2021 aikana. 

Kuvien kerääminen ja 
taltiointi kuitenkin jatkuu. 
Ennen sotia ja sotien aika-
na otettujen kuvien jälkeen 
Vahviala-seura aloittaa evak-
koajan kuvien taltioinnin. 

Vahvialan kunnantalo oli monitoimitalo, jossa toimi kunnanvirasto, kirkkosali ja seurakun-
nan toimisto. Kuva: Museovirasto.

Vahvialan pitäjän historiakuvien 
digitointi loppusuoralla
Työ jatkuu sodan jälkeisen ajan kuvien taltioinnilla

Tähän aineistoon on tarkoi-
tus saada kesäkuun 1944 
evakkomatkan kuvia sekä 
Vahvialan asukkaiden aset-
tumisesta uusille asuinsijoille 
ja siihen liittyvistä kuvista. 

Sodan jälkeiseen aineis-
toon kuuluvia kuvia ovat 
myös pitäjä- ja kyläjuhliin 
liittyvät sekä Vahviala-seu-
ran perustamiseen liittyvät 
kuvat. Seura toivookin työn 
jatkamiseen jäsenistöltään 
ja Vahvialassa eläneiden 
sukujen jälkipolvilta näihin 
vaiheisiin liittyviä valokuvia 
kuvatietoineen.

Vahvialan suomalainen 
pitäjä sijaitsi Viipurin län-
sipuolella. Se perustettiin 
vuonna 1921. Siihen liitettiin 
osia Viipurin maalaiskunnas-
ta, Säkkijärveltä ja Lappeen 
kunnasta. Osa kunnasta jäi 

rauhanteossa Suomen puo-
lelle. Vahvialassa oli 16 
kylää. Vuonna 1939 kunnas-
sa oli 5851 asukasta. Noin 
puolet kunnan väestöstä sai 
elinkeinonsa maa- ja met-
sätaloudesta. Teollisuuden 
palveluksessa toimi vajaat 
40 prosenttia kunnan työvoi-
masta. Vahvialassa toimivat 
Hovinmaan paperitehdas ja 
Oy Nurmi Ab:n Kintereen-
kosken sellutehdas. 

Talvisodan jälkeen Vah-
vialan väestöä sijoitettiin 
Uudellemaalle Askolaan, 
Myrskylään, Pernajaan, 
Porvoon maalaiskuntaan ja 
Porvoon kaupunkiin. Jat-
kosodan evakkovaiheessa 
uusiksi sijoituskunniksi tuli-
vat Artjärvi, Elimäki, Iitti ja 
Orimattila. 

Vahvialan pitäjäseura jär-

jestää vuotuiset kesäjuhlat 
sekä kevät- ja syyskokouk-
sien yhteydessä omat tapah-
tumat. Lisäksi Vahvialan 
kyläyhdistykset ja koulupiirit 
järjestävät omia perinneti-
laisuuksiaan. Pitäjäseura ja 
kyläyhteisöt järjestävät kesä-
aikana matkoja Vahvialaan. 

Pi tä jäseura  huoleht i i 
myös rajan takana olevas-
ta hautausmaasta ja kirkon 
muistomerkkialueesta. Neu-
vostoliiton tuhoojapartio 
poltti kirkon, kun puna-ar-
meija vetäytyi Vahvialasta 
Suomen joukkojen edetessä 
Karjalaan jatkosodan alussa. 
Kirkkorakennus oli moni-
toimitalo, koska siinä toimi 
seurakunnan tilojen lisäksi 
kunnantoimisto, kirjasto ja 
vahtimestarin asunto.

Aluksi oli Annikka ja ylipaino suuri. Kaiken sen 
kestit ja kärsit. Miten se syntyi? Alkunsa ylipaino sai 
herkuista. Parasta oli jäätelöt. Pakastimesta löytyivät, 
kunhan vaan täytit sen säännöllisesti, ettei päässyt 
loppumaan. Sitten oli suklaat, jotka sulivat suussa ja 
maku oli taivaallinen. Kahvi ilman pullaa, mahdoton 
ajatus. Mustilla ja väljillä vaatteilla peitit kilot, ja 
peilikuva näytti sivusta katsottuna melkein hoikalta.

Sitten tulit PainonPudottajiin! Olit aikaisemmin 
keventänyt 30 kg vyötäröltä. Olit silloin nuorempi 
ja onnistuit hyvin. Mutta sitten elämässä sattui ja 
tapahtui. Elämän kolhuihin tuli lohtuna syöminen ja 
herkut. Ne olivat aina läsnä ja saatavilla. 30 kg tuli 
takaisin korkojen kera.

Teit päätöksen. Tämä on viimeinen kerta, kun pu-
dotan painoa. Minulla ei ole varaa epäonnistua. Hyvä 
päätös sinulta. Sitten mittasit ja punnitsit annoskoot 
oikeaksi. Teit kattiloittain keittoja, valitsit runsaasta 
valikoimasta laatikoittain kasviksia, marjoja ja hedel-
miä. Raikasta ja puhdasta vettä kului riittävästi. Syöt 
kaloreissa vähän ja grammoissa paljon. Herkutkin 
on sallittuja kohtuudella. Et oikeasti nähnyt nälkää.

Lupaavalta näytti painonlasku. Sitten se iski, vaaka 
meni ylös ja alas. Entinen lihava elämä kysyi lupaa 
tulla takaisin. Taisi vaakakin seota sinun selityksiisi. 
Melkein meni hermo ja itkuakin väänsit. Oli päätöksen 
aika. Ei koskaan enää entinen lihava Annikka palaa. 
Tarkistit annoskoot ja herkut, pääsit tavoitteeseen 42 
kg kevyempänä ja iloisempana. Nyt itket onnenkyy-
neleitä ja kukkamekko odottaa kesää.

Olet valmis kohtaamaan pysyvän painolukemasi. 
Käyt säännöllisesti seuranta käynnillä, niin vanha 
elämä pysyy poissa. Lupaan, että minä, vaaka ja 
ryhmäläiset pitävät siitä huolen.

Onnea kevyelle elämälle Annikka.

toivottaa
Eija ja painonpudottajat

www.lahdenseudunuutiset.fi 
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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

Metsänhoito & kotipalvelu

NIITTYLÄ

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

* siivoukset, kodinhoito
* puutarhatyöt
* mökkitalkkarintyöt
* metsänhoitopalvelut

Metsänhoitoa&
kotipalvelua

TALO / MÖKKI MAALTA
Ympärivuotiseen lomakäyttöön.

Sopivasta kauppa heti.

Vihdintie 4, 00350 Helsinki
(09) 241 8498 - www.tuomontupa.fi 

KiinteistötKaihtimia

puh. 03 782 7783

Teboil Saksala
Vanhanradankatu 4, puh. 010 7788 120
Avoinna ma-pe 6-20, la 8-17
www.saksalanteboil.fi

(norm. 24 eur)
Tarjous voimassa maaliskuun 

loppuun asti.
12 €

TEHOPESU

Tervetuloa pesettämään uudella autonpesukoneellamme

Vanhanradankatu 4, puh. 010 7788 120
Avoinna: ma-pe 5.30 - 18, la 8-14
www.saksalanteboil.fi

Selvänäkijä
Stiina Sahari
0700-9-3009

2,95€/min.+pvm. pl50 hki 25

Ennustajia

Lasse Koskinen

MATKAILU. Hollolassa 
syntynyt Tiia Kohonen on 
nuoren polven matkaopas. 
Hän on työnsä puolesta käy-
nyt eri puolilla Venäjää. Ku-
viot rajan takana ovat tullee 
tutuiksi niiden 55 matkapäi-
vän aikana, joita hänelle on 
kertynyt. Hän on innostunut 
kirjoittamisesta, joten mat-
kakirjan tekeminen oli luon-
nollinen jatke idän matkojen 
kokemusten pohjalta.

- Opiskelin lukiossa venä-
jää ja kävin silloin vuonna 
2012 kerran Viipurissa. Siltä 
matkalta jäi joitakin hämäriä 
muistikuvia pohjaksi, kun 
seuraavan kerran sinne pala-
sin matkailualan merkeissä, 
Kohonen toteaa.

Kokemusta Kohoselle 
on kertynyt pulahtamisesta 
hyiseen Baikaliin, balet-
tiesityksestä Pietarissa ja 
kaiken huippuna junamatka 
halki Venäjän Tyynenmeren 
rannikolle Vladivostokiin 
saakka. Viipurin hän näkee 
hieman ruhjoutuneena, unho-
laan jääneenä, rapistuneena 

ja ikään kuin ei kenenkään 
kaupunkina. 

- Toisaalta taas, kun pala-
taan ajassa taaksepäin, niin 
eipä kaikki suomalaiset taida 
Viipuria niin ulkomaalaiseksi 
mieltää, tuumailee Kohonen.

Pari vuotta sitten Tiia Ko-
honen vei matkailijaryhmän 
junalla Lahdesta Viipuriin. 
Sieltä ryhmä jatkoi paikal-
lisjunalla Kuokkalaan. Kyl-
pylähotellissa oli tarjolla 
notkuvat ruokailupöydät. 
Ulkona odotti aurinkoinen 
rantahietikko sellaisena kuin 
sen kohtasivat 1930-luvun 
Terijoen suunnan suomalai-
set lomanviettäjät. 

Kuokkalasta  pääsee 
paikallisjunalla vaivatto-
masti vanhan rajan taakse 
Pietariin, jossa hintataso on 
suomalaisittainkin jo tuntu-
vasti korkeampi kuin pienillä 
paikkakunnilla. Kohonen ja 
matkaseurue innostui otta-
maan taksin ja matkaamaan 
Kivennavan kirkonkylään. 
Siellä pääkatu oli päällys-
tetty, jo tosin huonossa kun-
nossa. Vilkas liiketoiminta 
paljasti kylän kuitenkin elin-

voimaiseksi.
Toisella Kuokkalan mat-

kalla toisen seurueen kera, 
Tiia Kohonen johdatteli ryh-
mänsä taiteilija Ilja Repinin 
ateljeekotiin, jossa tämä eli 
elämänsä loppuun saakka. 
Taiteilijakoti tuhoutui viime 
sotien saatossa, mutta se on 
rakennettu uudelleen näköis-
painoksena. Kirjailija Leo 
Tolstoi oli keisarivallan ai-
kana yksi Repinin ystävistä.

- Ruokailun tullessa pu-
heeksi, saimme kuulla Leo 
Tolstoin noudattaneen kas-
viruokavaliota. Hän oli us-
konut, että sillä saataisiin 
nälänhätä Venäjällä kuriin, 
Kohonen kertoo.

Tiia Kohosella on sukunsa 
isän puolen juuret Sortavalan 
suunnalla, Karmalanjärven 
rannalla. Siellä oli mahdol-
lisuus käydä syyskuun mat-
kalla vuonna 2019.  Perillä 
odotti venäläisiä uudisra-
kennuksia ja autoja pihassa. 
Ajatuksissa pyöri silloin: 
”veitte meidän sukumme 
maat, veitte meidän valtio-
mme maat”. Kuitenkin hän 
tunsi kiitollisuutta, että pääsi 

Tiia Kohonen on nuoren 
polven matkaopas. Koke-
muksista syntyi kirja. Narul-
la riippuu hänen matkoilta 
ottamiaan kuvia.

Nuoren polven opas 
kerää kokemuksia Karjalasta
Matkakirja kertoo kohtaamisista ja tapahtumista

paikalla käymään. 
Tiia Kohonen on kirjoitta-

ma kirja kuvaa hänen koke-
muksiaan matkaoppaana Ve-
näjällä. Tehtävät ovat vieneet 
häntä Karjalan lisäksi halki 
Venäjän Jekaterinburgiin, Ir-
kutskiin, Habarovskiin sekä 
monille muille paikkakunnil-
le ja maisemien ääreen. Niitä 
Kohonen esittelee sanoin ja 
kuvin kirjassaan.

Tiia Kohonen: 55 päivää 
Venäjällä, Osuuskunta Lah-
den Seudun Kulttuuri- ja 
Elämysmatkailu, Lahti 2020.

Kuvapatsaiden kuja Viipurin taidemuseon sivustalla.
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Lahden
kierrätysasema avattu

Yritysten toiminnassa syntyvät jätteet kierrätyspolttoaineeksi ja uusiotuotteiksi

Lahden kierrätysasema
Meisselikatu 9
15700 Lahti

010 5244 098
www.purkupiha.fi

Palvelemme
ma-to klo 7:00 - 17:00
pe klo 7:00 - 16:00

Otamme vastaan
Rakennus- ja purkujäte
Puujäte

Betoni- ja tiilijäte
Energiajäte

Metalliromu

TERVETULOA
LAHDEN

KIERRÄTYS-
ASEMALLE!

PYYDÄ TARJOUS!


