KUNTOHOITAJA
TIMO MAARANEN
Apua lonkka-, iskias-, selkä- ja
olkapääkipuihin yms.
Puh. 041 440 8092
Lahdenkatu 29 C, www.kuntonetti.org

Lahden Seudun Uutiset
Laaja
labrapaketti
B12-vitamiini/eturauhassyöpäkoe,
kolesteroolit (KOL, HDL, LDL, Trigly),
sokeri, munuaiskoe, maksakoe,
kilpirauhaskoe, kalium, natrium, pieni
verenkuva (Hb, Hkr, Eryt, MCV, MCH,
MCHC), valkosolut ja verihiutaleet.
Yhteensä 18 eri koetta.
Lääkäri arvioi koetulokset.

95€

Varaa aika 040 751 3774

Kattojen
maalaukset / pesut
Vesikourujen
uusimiset,
kattoturvatuotteet
asennettuna
Tilaa meiltä ilmainen
arviointi kohteellesi!
SADEVESI- JA
SALAOJAREMONTIT
Meiltä saat joustavan rahoituksen edullisella korolla!

www.0502205.fi

Kaikkien kotisi katolla
tehtävien töiden mestari

Koronasta huolimatta ulkona
tehtävät työt voidaan tehdä!

•• KatonKaton-jaja
piipunkorjaustyöt
piipunkorjaustyöt
ja ja
pellitykset
•• Piipun
Piipunhatut
hatut
pellitykset
•• Rännit
Rännitjajakattoturvatuotteet
kattoturvatuotteet
• Mm.
kerrostalojen painovoimaisen
Kattoremontit/pellinvaihdot
ilmanvaihdon
parannukset
• Ulkovuoraukset
Sadehatut asennettuna
Päijät-Hämeessä ja
lähiympäristössä
TARJOUSHINTAAN alkaen
Miika Niemikorpi
044 750 9441
miika@piippumestari.ﬁ
Kivisojantie 18, 16600 Järvelä
www.piippumestari.ﬁ

4/2021
Viikko 13

129€
Ovh. 180-250€

KYSY LISÄÄ

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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Kuvaushetkellä Lahden Pirttiharjun ja Hollolan kunnanrajan välisellä väylän osalla oli kolme rikkoutunutta puhdistuskoneen harjaa.

Formiaattisulatetut
väylät keskustelukohteina
Harjauskoneet kovilla puhtaaksiharjauksissa
Lasse Koskinen
Päättyneenä talvena Lahdessa
on kokeiltu kaliumformiaattiliuoksen käyttämistä
pyöräteiden sulattamisessa,
jonka jälkeen sulatettu lumi
on puhtaaksi harjattu väylän
asvalttipintaan saakka. Näin
hoidettuja kevyen liikenteen
väyliä on noin 20 kilometriä
Lahdessa. Toimenpiteellä
pyritään edistämään
talvipyöräilyä.
Formiaatilla sulatetut väylät ovat nostaneet keskustelua
väylien käyttäjien keskuudes-

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

sa. Niiltä väitetään kertyvän
mustaa likaa pyörän renkaiden ja jalkineiden välityksellä
sisätiloihin. Koiran ulkoiluttajien mukaan monet koirat
välttelevät formiaattiväyliä.
Osa koiran ulkoiluttajista
kantaa koiransa liuoksella
sulatetun väylän poikki, jotta
koiran ei tarvitse väylälle
astua.
Normaalisti talvisten teiden liukkauden torjuntaan
käytetään tiesuolaa eli natriumkloridia. Formiaatti on
orgaaninen aine, joka hajotes-

saan muuttuu hiilidioksidiksi
ja vedeksi. Sitä valmistetaan
muurahaishaposta. Formiaatti
on noin 15 kertaa kalliimpaa
kuin tiesuola. Suomen Ympäristökeskuksen mukaan
formiaatti on testien mukaan
yhtä tehokas liukkauden torjunnassa kuin tiesuola ja muut
vastaavat aineet.
Osa pyöräilijöistä on arvellut, että formiaatti liuottaa asvalttipäällystettä, josta
pyörän renkaiden kuljettama
musta mönjä aiheutuu. Suomen Ympäristökeskuksen
mukaan formiaatin vaiku-

tuksia asvalttipäällysteen
kestävyyteen ei tunneta vielä
tarpeeksi.
Lahden pyöräteiden puhtaaksi harjaaminen talvikunnossapidossa on vaativaa
harjakoneille, jotka on suunniteltu lähinnä keväisen ja
kesäisen katuhiekan ja pölyn
poisharjaamiseen. Tämä näkyy Lahden talvella puhtaaksi
harjattujen pyöräteiden osalta, koska siellä täällä näkee
harjauskoneen nailonharjan
irronneita harjakiekkoja lumivallien joukossa.

Lahti isännöi IRONMAN 70.3 -maailmanmestaruuskilpailuja ensimmäisenä kaupunkina Pohjoismaissa

MYYDÄÄN POLTTOPUUTA
Huippusuositut tarjouskuormat nyt myynnissä!
6 heittokuutiota, sekaklapia 290€, koivuklapia 330€,
kuljetettuna Lahden seudulle.

p. 040 520 0782 / Klapitalo Jokinen

Triathlonin MM-kilpailut
järjestetään Lahdessa 26.-27.
elokuuta 2023.
IRONMAN Group on
nimennyt Lahden vuoden
2023 triathlonin IRONMAN
70.3 maailmanmestaruuskilpailujen isäntäkaupungiksi.
Maailmanmestaruuskilpailut
ovat kaksipäiväinen tapahtuma, joka järjestetään 26.27. elokuuta 2023. Kilpailut
järjestetään kolmatta kertaa
Euroopassa. Aiemmat isäntäkaupungit ovat olleet Zell am
See-Kaprun ja Nizza.
– Kun katsomme IRONMAN 70.3 maailmanmestaruuskilpailujen tulevaisuuteen Utahissa Yhdysvalloissa,
Uudessa Seelannissa ja Lah-

dessa, meillä on edessä mitä
erilaisimpia ja ainutlaatuisimpia kohteita, joissa urheilijat
voivat testata luonteenlujuuttaan, sanoo Andrew Messick
IRONMAN Groupin toimitusjohtaja.
– On ilo esitellä Suomea ja
sen rikasta urheiluhistoriaa
sekä kauniita maisemia maailmalle vuonna 2023.
Lahden kaupungin yhteysjohtaja Mari Kuparinen
toivottaa kilpailut lämpimästi
tervetulleeksi Lahteen.
- Lahden kasvu kansainvälisenä tapahtumakaupunkina
jatkuu vuoden 2023 IRONMAN 70.3 maailmanmestaruuskilpailuilla. Se on mahtava lisä Lahden jo ennestään

merkittävään tapahtumakirjoon ja ympärivuotisten tapahtumien tarjontaan, iloitsee
Kuparinen.
IRONMAN 70.3 maailmanmestaruuskilpailut ovat
kaksipäiväinen tapahtuma,
jonka kisakeskuksena toimii Lahden Urheilukeskus.
Uinti tapahtuu Vesijärvessä ja pyöräilyreitti kiertää
järvimaisemissa. Eri-ikäiset osallistujat lunastavat
paikkansa MM-tapahtumaan
karsintakilpailujen kautta.
Tapahtumaan odotetaan jopa
6000 osallistujaa. Naisten ja
miesten MM-kilpailut järjestetään eri päivinä.
IRONMAN 70.3 on puoli-

matkan kilpailu, jonka mitta
muodostuu kolmen eri reitin
yhteensä 70,3 mailin pituudesta. Kilpailu alkaa 1,9 kilometrin uinnilla, sitä seuraa
90 kilometrin pyöräilyosuus
ja lopuksi 21,2 kilometrin
juoksu.
Lahdessa on kahdesti aiemmin järjestetty IRONMAN
70.3 karsintakilpailuja. Viime
vuoden kilpailut siirtyivät
koronan vuoksi tälle vuodelle. Tapahtuman keskiössä on
aiempina vuosina ollut Lahden satama, missä uintiosuus
on ollut lähellä Sibeliustaloa
sekä vaihtoalue Sibeliustalon
läheisyydessä. Tapahtuman
tuottaa IRONMAN Finland
Oy.
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Lahti palkittiin liikunnan
ja urheilun ympäristöteoistaan
Suomen Liikunnan Ammattilaiset ry palkitsi Lahden
kaupungin Elämme Ajassa
-palkinnolla. Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021
Lahti on onnistunut innostamaan liikunta- ja urheiluväen edistyksellisellä ja
poikkeuksellisella tavalla
mukaan vihreiden arvojen
toteuttamiseen.
Ympäristöpääkaupungissa
innostus ja suunnitelmat ovat
muuttuneet käytännön teoiksi. Talviurheilukaupungin
uudistetun lumetusjärjestelmän kaikki tarvittava vesi
pumpataan nyt Vesijärvestä
vesijohtoveden sijaan. Lahden Urheilukeskuksen sähkö
tuotetaan aurinkopaneeleilla.
Urheilutapahtumien, kuten
Salpausselän kisojen ja juniorijalkapalloturnaus Lahti
Soccerin, ympäristöhankkeet
ovat alansa edelläkävijöitä.
Lahden Pelicansin tavoitteena on olla maailman
ensimmäinen hiilineutraali
jääkiekkojoukkue. Kaupungissa liikuntatiloja rakennetaan energiatehokkuutta korostamalla, ja muun
muassa kaupungin jalkapallostadionhanke tavoittelee
hiilineutraalisuutta. Jalkapallotekonurmien kunnossapidossa kumirouhetta kerätään
rouhesieppareilla, jotta rouhe
ei valu hulevesiviemäreihin ja kulkeudu sitä kautta
luontoon.
Urheilukaupunki Lahdessa
kehitetään myös luontoliikuntaolosuhteita sekä edistetään aktiivista liikkumista
kaupunkiympäristössä.
Lahden liikuntatoimenjohtaja Tommi Lanki on

ylpeä sportin ekoteoista. Hän
kiittelee sujuvaa yhteistyötä
ympäristökaupunkiorganisaation kanssa.
– Olemme vieneet osaamistamme yhdessä aina Kiinan Pekingiin asti, Lanki
kertoo.
Ympäristökaupunkihankkeen ohjelmajohtaja Saara
Vauramo iloitsee liikuntatoimen innostuksesta ympäristöyhteistyöhön. Konkreettisia
asioita tapahtuu koko ajan.
– Lahden kaupunki on
tehnyt sopimuksen, jolla kaupunkilaisten käyttöön saadaan kaupunkipyöriä testattavaksi jo tulevan kesän aikana.
Kaupungissa on lisäksi toteutettu Kaupunkisuksi-kokeilu,
joka päättyi äskettäin hyvin
tuloksin. Tämä kestävän kaupunkiliikkumisen tempaus sai
runsaasti positiivista huomio-

ta kotimaassa ja ulkomailla.
Hauskaan ideaan paketoitiin
globaalisti koskettava viesti
ilmastonmuutoksesta, kertoo
Saara Vauramo
Lahden kaupunginjohtaja
Pekka Timonen on tyytyväinen liikunnallisesti vihreään
Lahteen.
– Lahti on Euroopan ympäristöpääkaupunki ja tunnettu
urheilukaupunki. Kun nämä
kaksi kaupungin piirrettä lyövät kättä, innostus ja ratkaisut
syntyvät kuin luontaisesti.
Toivomme, että voimme esimerkillämme kannustaa liikunta- ja urheiluväkeä kautta
Suomen mukaan ratkomaan
yhteisiä globaaleja ongelmiamme. Tämä on yhteinen
matsi, Timonen toteaa.
Lahti on Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021
ensimmäisenä suomalaisena

kaupunkina. Kaupunki tähtää
hiilineutraaliksi vuonna 2025.
Ympäristöpääkaupunkina
Lahti nostaa esiin parhaat
eurooppalaiset ympäristöratkaisut, tukee Suomen ilmastotavoitteita, käynnistää
kunnianhimoisia yhteistyöhankkeita sekä varmistaa
kaupunkilaisille sujuvan arjen.
Suomen Liikunnan Ammattilaiset ry on liikunta-alan
valtakunnallinen järjestö,
jonka jäsenet toimivat muun
muassa kuntien ja kaupunkien liikuntatoimenjohtajina, liikunnanohjaajina ja
liikuntapaikkojenhoitajina.
Elämme Ajassa -palkinto jaetaan liikunnan myönteisestä
edistämisestä. Tavoitteena on
nostaa esiin innovatiivisia, tuloksellisia ja toimivia tekoja.
Palkintoa on jaettu vuodesta
2014 lähtien.

Kumiankosken kunnostus alkaa Lahdessa
– padon purkaminen elvyttää
uhanalaista koskiluontoa
Euroopan ympäristöpääkaupunki Lahti palauttaa Kumiankosken luonnontilaan.
Tarpeettomiksi käyneiden
patojen poistaminen on yksi
helpoimmista tavoista suojella ja palauttaa luonnon
monimuotoisuutta.
Tarpeettomiksi käyneitä
patoja puretaan kiihtyvällä
tahdilla Suomessa ja ympäri maailmaa. Euroopan
ympäristöpääkaupunki Lahti aloittaa Kumiankosken
kunnostuksen maaliskuussa.
Vesilupa hankkeelle saatiin
helmikuussa.
Tavoitteena on luoda lisääntymispaikka ja vaellusreitti muun muassa uhanalaiselle taimenelle. Samalla
Kumiankosken pituus tuplaantuu noin 50 metristä sataan metriin.
“Padon purkaminen on
nopea, kertaluonteinen ja
pysyvä tapa palauttaa tärkeä
elinympäristö uhanalaisten
vaelluskalojen ja muiden
ahdingossa olevien virtavesilajien käyttöön”, kertoo
Lahden kaupungin vesiensuojelusuunnittelija Matti
Kotakorpi.
Euroopan jokivesistöissä
on tutkimusten mukaan yli

1,2 miljoonaa nousuestettä.
Virtavesien kunnostukselle
on tarvetta Suomessakin.
Suomen ympäristökeskus
arvioi vuonna 2018, että koko
maan virtavesiluontotyypeistä eli joista ja puroista vain 18
prosenttia on elinvoimaisia.
Etelä-Suomen kaikki joet
ja purot arvioitiin luontotyyppeinä vaarantuneiksi,
uhanalaisiksi tai äärimmäisen
uhanalaisiksi.
Suomen virtavesissä on
lukuisia patoja ja muita vesirakenteita, jotka estävät
vesieliöiden liikkumisen ja
heikentävät virtavesien ekologista tilaa.

Taimenten istutus
alkaa jo keväällä
Kumiankosken idyllisen myllyn yhteydessä olevalla säännöstelypadolla on aikoinaan
ohjattu vettä myllyn ja myllyn
yhteyteen rakennetun mikrovesivoimalan tarpeisiin.
Patoa ei ole enää aikoihin
käytetty alkuperäiseen tarkoitukseen.
Nyt alkavassa kunnostuksessa koskenniskalle eli
Kumianjoen yläpäähän ja
koskisuvannon alapäähän

rakennetaan pohjakynnykset.
Niiden ansiosta vedenkorkeus säilyy ennallaan joen
yläosassa ja joen yläpuolisissa järvissä: Iso-Kukkasessa,
Pikku-Kukkasessa ja Villähteen Kukkasessa.
Koskisuvannon alapäähän
rakennettavan kynnyksen ja
nykyisen padon välinen alue
kunnostetaan luonnonmukaiseksi koskialueeksi. Siihen
lisätään kiveä, soraa ja puuta. Kunnostuksella luodaan
lisääntymis- ja poikasalueita
uhanalaiselle taimenelle sekä
mahdollistetaan kalojen liikkuminen vesistöreitillä.
“Tavoitteena on luontaisen
kaltainen koski, joka mahdollistaa kalojen vaeltamisen.
Taimenenpoikasten istuttaminen aloitetaan heti keväällä
kunnostuksen jälkeen”, toteaa
vesiensuojelusuunnittelija
Matti Kotakorpi.

Kunnostus voi aiheuttaa
häiriötä liikenteelle
Kunnostus alkaa maaliskuun
alussa, ja työn arvioidaan
kestävän noin neljä viikkoa.
Kunnostuksen aikana kohteessa liikkuu suuria maansiirtoajoneuvoja, jotka voivat

URAKOINTI
JUHA TÄHKÄNEN OY
LOUHINTATYÖT

- talojen pohjat ja viemärityöt
- yksityisteiden ja kivien louhinta
0400 938 151 • www.juhaurakoi.com

Kellohuolto ja -korjaamo

KELLO-HARA
Kyntömiehentie 18, Orimattila
(Peltolan alue)

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

aiheuttaa tilapäistä häiriötä
Ruuhijärventien liikenteelle
myllyn alueella.
Kiinteistönomistajan ja
vesialueen omistajien tuki on
ollut hankkeelle tärkeä, koska
Lahden kaupunki ei omista
kunnostettavia alueita. Veden
säännöstelyvelvollisuus on
kuitenkin kaupungilla.
Hankkeelle on saatu vesilain mukainen lupa, jossa
on määritelty toimenpiteet
ja vaikutusten seuranta. Hämeen ELY-keskus rahoittaa
hanketta vesienhoitoavustuksella.
Taimen (Salmo trutta)
- Lohikala, joka elää meressä,
järvissä, joissa ja puroissa.
- Tavataan koko Suomessa.
Samassa vesistössä voi elää
vaeltavia ja paikallisia yksilöitä, ja eri muodot voivat
lisääntyä keskenään, ellei
vaellusesteitä ole.
- Taimen lisääntyy ja elää
poikasvaiheen purojen ja jokien koski- ja virtapaikoissa.
Osa taimenista tekee syönnösvaelluksen eli vaeltaa ruokailemaan järviin tai mereen.
- Sisävesikannat napapiirin
eteläpuolella ovat erittäin
uhanalaisia.

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

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

www.autohuoltojanne.ﬁ

p. 0400 467 595 24 h joka päivä!
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HOLLOLAN
RUOSTEENESTO
RUOSTEENESTOKÄSITTELYT
uusille ja
käytetyille
henkilöautoille
Pikkulotat retkelle lähdössä. Tytöillä on sekä sinisiä että mustia baskereita.

www.hollolanruosteenesto.fi
Mursketie 2, 15860 Hollola
p. (03) 780 7363, 0400 972 597
Kaivinkonetyöt - Raivausjyrsintä

Urakoimme kivenkeruuta
Kivi-Pekalla

Kalle Pärhä 040-5817394
Hans Pärhä 040-5610729
www.konepalveluparha.fi

Lottapuvusto oli
monipuolinen kokonaisuus
Urheiluasut olivat osa mallistoa
Lasse Koskinen
Lotta Svärd -järjestön perustamisesta on tullut kuluneeksi
100 vuotta tänä vuonna. Tämän vapaaehtoisen maanpuolustusjärjestön puvusto
muodostaa mielenkiintoisen
katsauksen historiaan. Lotat
tunnetaan harmaista, valkokauluksellista lottapuvuista
ja suojeluskuntajärjestön lippalakista kevennetystä päähineestä. Järjestön asusteisiin
kuului paljon muutakin.
Urheilu ja liikunta kuuluivat lottajärjestön ohjelmaan
luonnollisena osana. Naisten
urheilu oli tosin vielä niihin
aikoihin rajautunut muutamaan lajiin. Ryhmävoimistelupuku otettiin käyttöön
vuonna 1924. Se oli keveä
harmaa hameasu, jonka rinnassa oli painettu lottamerkki.
Lotta Svärd -keskusjohtokunta sopi Suomen Naisten
Liikuntakasvatusliiton kanssa, että lottaryhmät voimat
käyttää myös liiton sinistä
hameasua.
Vuonna 1934 Suomen

AD-AUTOKORJAAMO
Merkkikorjaamo kaikille
i
merkeille
PALVELUT
▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲

30 v.

Vikamuistinluku
koke
muks
Määräaikaishuollot
e
- Jari
Korpin lla
Autosähkökorjaukset
en
Katsastukset
Pakokaasumittaukset
Öljynvaihdot
Jarrutestit
Ilmastointihuolto
Forte- ja BG-käsittelyt
Eberspächer- ja Webasto lämmittimet
Pyöränkulmien mittaus/säädöt
Huollon sijaisauto käyttöösi

LAHDEN AUTOTEKNIIKKA OY
Aukeankatu 8, 15610 Lahti. Av. ark. 8–17
Puh. 045 647 3337 Korpinen
lahden.autotekniikka@gmail.com

voimisteluliiton juhla järjestettiin Helsingissä. Lottavoimistelijoille suunniteltiin ja hyväksyttiin sinne
uudistettu pukumalli. Puku
oli samanmallinen pikkulotille ja naisille. Tämä puku
oli lyhytlahkeinen, hihaton
haalari. Soutukilpailuissa
käytettiin yläosana voimisteluasua ja jaloissa verryttelyhousuja. Pesäpallosarjoissa
pelattiin normaaleissa, sen
ajan peliasuissa. Naisilla se
oli hihaton pusero ja verryttelyhousujen malliset housut.
Hiihto kuului naisten urheiluun 1920-luvulta lähtien,
tosin naiset aluksi hiihtivät
villapusero-hameasuissa.
Naisten maailmassa käytiin
pitkään kiistaa pitkien housujen sopivuudesta naisille.
Tämä vaikutti siihen, että
housullisia hiihtopukuja tuli
käyttöön vasta vähitellen
1930-luvulla. Keskusjohtokunta hyväksyi hiihtopuvun
mallin syksyllä 1928. Siihen
kuuluivat jo väljät housut tai
polvipituinen hame. Asuun
kuului myös takki. Hiihto-

kilpailuissa takin korvasi
villapusero.
Vuonna 1933 päätettiin,
että tyttöosastoissa käytettiin
päähineinä sinistä baskeria, jossa tunnuksena toimi
lottapiirin värien mukainen
nauha päähineen etukulmassa. Samalla tyttöjen käyttöön
hyväksyttiin myös lottien
käyttämä lippalakki. Pikkulotat eivät saaneet käyttää
lakissa kokardia. Heillä olivat
omat merkkinsä. Niihin kuului erityinen harjoitusmerkki.
Sellaisena toimi ylätaskun
laskosten yli kiinnitetty jaostonauha.
Nykyisin lotta-asu on kunnia-asu, joita on teetetty lisää.
Niitä näkee sekä entisten
lottien että perinnetyössä
mukana olevien juhla-asuina. Tasavallan presidentin
kanslia toivoi vuonna 2014
erityisesti, että lotta-asuja
nähtäisiin itsenäisyyspäivän
linnan juhlissa. Näin on myös
käynyt. Vuonna 1993 kehitettiin lottamuistomitali, jota
kannetaan muiden ansiomitalien tapaan.

Juhlavuoden kunniaksi
kauppatieteiden tohtori, tutkija ja tietokirjailija Jukka I.
Mattila kirjoitti kirjan lottapukujen historiasta. Mattila
korostaa, että lottapuvut ovat
osa kulttuuriperinnön ylläpitoa. Teoksen kuvitus esittelee
monipuolisesti erilaisia lotta-asuja eri tilanteissa.
Jukka I. Mattila: Lottapukujen historia, Minerva 2021.

Lahden Lotta Svärd -yhdistyksen jäsen Olga Rehula
valmistautumassa 24.
maaliskuuta 1924 lottien
hiihtokilpailuihin Hämeenlinnassa.

Lahti isännöi sulkapallon EM-kilpailuja
Sulkapallon EM-kilpailut palaavat Suomeen ensi
vuonna, kun Lahti isännöi
14.–19.2.2022 järjestettäviä
mies- ja naisjoukkueiden
EM-kilpailuja.
Tapahtuma toimii samalla
eurooppalaisena karsintatapahtumana kohti MM-kisaa
eli Thomas & Uber Cup
-finaalia. Samassa yhteydessä
pelataan U15 EM-kisa, jossa
Suomen Nella Nyqvist otti
mestaruuden viime vuonna
Lievinissä Ranskassa.
– Sulkapalloliitto haluaa
tehdä sulkapallosta tämän
vuosikymmenen urheiluilmiön Suomessa ja kansainväliset huipputapahtumat ovat
yksi keskeinen osa strategiamme toteuttamista. Lahti
tarjoaa EM-kisoille koko

Euroopan mittakaavassakin
tarkasteltuna täysin ainutlaatuiset puitteet. Tämä on myös
ensimmäinen kerta koko
Sulkapalloliiton historiassa,
kun aikuisten arvokisat järjestetään pääkaupunkiseudun
ulkopuolella. Sulkapallolla
on Suomessa yli 170 000
harrastajaa ympäri Suomea ja
Lahteen on monesta paikasta
lyhyt matka, joten odotamme kisaan myös runsaasti
kotiyleisöä kannustamaan
Suomen joukkueita, toteaa
Sulkapalloliiton toimitusjohtaja Ville Valorinta.
Lahden kaupungin liikuntapalvelujen johtaja Tommi
Lanki toivottaa kisat lämpimästi tervetulleeksi Lahden
Urheilukeskukseen.

– Tapahtuma sopii hienosti
alueen infraan ja tukee alueen
ympärivuotista käyttöä. Arvokisojen pitkä jatkumo on
Lahdelle arvokas ja on mukavaa laajentaa Lahdessa järjestettyjen arvokisojen lajikirjoa
entisestään, toteaa Lanki.
– Matkailun näkökulmasta
tapahtuma tuo talvikuukausille tervetullutta kansainvälistä
matkailijavirtaa ja täyttää
kaupungin hotellit reilun
viikon ajaksi. Uskon, että
maailma on ainakin osittain tuolloin palannut uuteen
normaaliin ja niin urheilijat
kuin urheilijoiden kannattajat
tuovat mukavaa vipinää niin
Lahden kaupungin katukuvaan kuin keskustan myymälöihin ja ravintoloihin. Haluamme osoittaa kisavieraille

parasta vieraanvaraisuutta ja
jättää heille kipinän palata
uudelleen Lahden seudulle,
Lahti Regionin toimitusjohtaja Raija Forsman kuvaa.
Lahdella on lähes 100 vuotta kokemusta kansainvälisten
kisatapahtumien järjestämisestä. Lahden tarjoamat
olosuhteet suurtapahtumien
järjestämiseen ovat ensiluokkaiset. Modernit tilat,
palvelut ja suorituspaikat
palvelevat niin urheilijoiden,
katsojien, yritysvieraiden
kuin mediankin tarpeita. Kisa-areenana toimiva Lahden
Urheilu- ja messukeskus
on monikäyttöinen, viisi eri
hallia yhdistävä kokonaisuus.
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Lahden kaupunginvaltuustolle on tehty kysymys Iitin KymiRing -radan tulevan MotoGP -moottoripyöräkilpailun ennakkomaksun suorituksesta. Kuva: MotoGP.

Kierrokset kovenevat KymiRingillä
Valtuustokysymys ennakkomaksusta
Lasse Koskinen
Lahden kaupunginvaltuutettu
Jorma Ratia (ps) on tehnyt
kirjallisen valtuustokysymyksen Lahden kaupungin
tytäryhtiön Lahti Events Oy:n
suorittamasta ennakkomaksusta KymiRing Oy:lle. Lahti
Events toimii KymiRing-radalla Iitissä MotoGP-moottoripyöräkilpailujen tapahtumajärjestäjänä. Varsinaista
moottoripyöräkilpailua Lahti
Events ei järjestä, vaan siitä
vastaa kisajärjestäjä.
Lahden kaupunginjohtaja Pekka Timonen ilmoitti
valtuuston taannoisessa seminaarissa, että Lahti Events
-yhtiö on maksanut kaksi miljoonaa euroa ennakkomaksun
kesän 2021 MotoGP-kisojen järjestämisoikeudesta.
Moottoriurheilutapahtuma
on tarkoitus järjestää Kymi-

Ring-radalla 9.-11. heinäkuuta 2021. Kaupunginjohtajan
mukaan ennakkomaksuratkaisu on Lahti Events Oy:n
hallituksen päätös, jonka
kaupungin omistajaohjaus on
hyväksynyt.
Valtuutettu Ratia kysyy,
miksi järjestämismaksu on
maksettu ennen tapahtumaa.
Lisäksi hän kysyy, onko
Events ja Lahden kaupunki
saaneet tarpeelliset vakuudet
suorituksesta, mikäli kilpailuja ei järjestetä. Valtuustokysymyksessä Ratia kysyy
myös, mitkä tuotto-odotukset MotoGP-tapahtumasta
Lahden kaupungille ja sen
tytäryhtiölle ovat.
MotoGp-tapahtuma vastaa
moottoripyöräkilpailuna kilpa-autoilun F1-sarjaa. Keski-Euroopassa MotoGp-kilpailut kokoavat 100 000
henkilöön kohoavat katso-

jaluvut. Iitin kansainvälisen
yleisön majoittuminen täyttää
Kouvolan, Lahden, Porvoon,
pääkaupunkiseudun ja Hyvinkään hotelleja.
Kaupunginvaltuutettu
Jorma Ratia kiinnittää kyselyssään vielä huomiota siihen, että Lahden kaupungilla
on kaksi tapahtumayhtiötä,
eli Lahti Events Oy ja Lahti
Region Oy. Ratian mukaan
kaupunki on aiemmin linjannut, ettei useita kaupungin
yhtiöitä toimi samalla toimialalla.
Ratia huomauttaa linjauksen korostuvan silloin,
kun kyseessä ovat kaupungin tukea tarvitsevat yhtiöt.
Jatkokysymyksenä Ratia
kysyy kaupunginhallitukselta, mihin toimiin hallitus
mahdollisesti ryhtyy päällekkäisiä toimintoja harjoittajien

Kesärenkaat alle
kelien mukaan
Uuden tieliikennelain mukaan talvirenkaita on käytettävä keliperusteisesti maaliskuun loppuun, mutta niitä
saa tarvittaessa käyttää sen
jälkeenkin. Kitkarenkaiden
suosio jatkaa kasvuaan.
Viime kesänä 1.6.2020
voimaan tulleen tieliikennelain mukaan talvirenkaita on
käytettävä keliperusteisesti
maaliskuun loppuun. Maaliskuu ei kuitenkaan ole takaraja
talvirenkaiden käytölle, vaan
myös nastarenkaita saa käyttää sen jälkeenkin, jos sää tai
keli sitä edellyttää.
"Renkaiden vaihdossa ei
kannata koskaan miettiä kalenteria vaan pitää katsoa
vallitsevat olosuhteet", täsmentää Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin johtava
asiantuntija Jussi Pohjonen.
"Renkaiden vaihtoa suunnittelevan kannattaa huomioida omat ajoajat ja ajoreitit.
Näin keväisin alueelliset erot
olosuhteissa voivat olla hyvinkin suuria, mikä kannatta
huomioida automatkaa suunniteltaessa", jatkaa Pohjonen.

Uusia talvirengassääntöjä
noudatettu mallikkaasti
Tieliikennelain uudistuksen
vaikutuksia talvirenkaiden

käyttöön seurataan Traficomin tilaamassa kaksivuotisessa tutkimuksessa. Seurannan
loppuraportti julkaistaan ensi
syksynä talvirengaskauden
kynnyksellä.
Tammi-helmikuun vaihteessa 2021 toteutetussa parkkipaikkaseurannassa kesärenkaita havaittiin vain neljässä
henkilöautossa reilun 1 200
auton otoksessa. Osuus (0,3
%) on täsmälleen sama kuin
vastaavassa VTT:n selvityksessä alkuvuonna 2018.
"Suomalaisautoilijat näyttävät sisäistäneen hyvin uudet
talvirengassäännöt. Toisaalta
yksikin talvikeliin sopimaton
rengastus on liikaa liikenneturvallisuuden kannalta",
seurantatutkimuksesta vastaava konsultti Jouko Lahti
muistuttaa.

Kitkarenkaiden osuus
talvirenkaista kasvamassa
Kitkarenkaiden suosio näyttäisi lisääntyneen myös uuden
tieliikennelain aikana. Parkkipaikkaseurannan mukaan
kitkarenkaiden osuus Suomen talviliikenteessä on jo 19
prosenttia, kun se 2010-luvun
alussa oli vain 12 prosentin
tuntumassa.
Eurooppalaisten rengasval-

mistajien (ETRMA) myyntitilastojen valossa muutos
näyttää vieläkin selkeämmältä. Viime vuonna kitkarenkaiden osuus Suomen markkinoille tuoduista talvirenkaista
oli peräti 24,4 prosenttia, kun
se vuonna 2018 oli vain 17
prosenttia.
Uudistus on epäilemättä
vauhdittanut siirtymistä kitkarenkaisiin. ”Lisäksi talvirengasvalintoja pohditaan
yhä kokonaisvaltaisemmin.
Turvallisuuden ohella vaakakupissa painavat usein
vaivattomuus, taloudellisuus
ja ympäristönäkökohdat”,
Lahti arvelee.
Vinkkejä renkaanvaihtoon:
1. Tarkista renkaiden kunto
ja uusi tarvittaessa kulunut,
vaurioitunut tai vanha rengas.
2. Lain vaatima miniurasyvyys kesärenkaalle on 1,6
mm. Turvasuositus on kuitenkin vähintään 4 mm.
3. Varmista, että renkaan pyörimissuunta on oikein.
4. Tarkasta ilmanpaineet,
myös vararenkaasta.
5. Muista pyöränpulttien
huolellinen kiristäminen ja
tee jälkikiristys muutaman
kymmenen kilometrin ajon
jälkeen.

yhtiöiden yhdistämisessä tai
joiltakin osin lopettamisessa.
Laajassa kyselyssään kaupunginvaltuutettu Jorma Ratia kysyy myös Lahti Events
Oy:n taloudelliseen tulokseen
ja asemaan liittyvistä seikoista sekä Events-yhtiön
hallitusjäsenten palkkioiden
nostamisesta viime vuonna.
Lahden kaupunginvaltuuston työjärjestyksen mukaan
kaupunginvaltuutetun tai
-valtuutettujen esittämä valtuustokysymys on tuotava
viimeistään kuuden viikon
päästä seuraavan valtuuskokouksen käsittelyyn.

KYSY TARJOUS
UUSISTA RENKAISTA
Runsaasti merkkejä/kokoja.
Renkaiden kausisäilytys.
Renkaiden asennus ajanvarauksella
/odottaessa.

RENGASTUONTI
Puh. 03-884 5151
Höylääjänkatu 2, LAHTI

Avoinna: ark. 8-17, la 9-13
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Niinan niksit
Hiustenleikkaus
13 - 17 €

Niina Ojansivu
Keittiöpäällikkö

Pavlova
Pääsiäisen herkkuihin kuuluu myös pavlova. Venäläisen balettitanssija Anna Pavlovan mukaan
nimetty kakku on ihanan kevyt, samalla rapea ja sisältä ehkä hieman vaahtokarkkimainen. Marenkipohjan voi tehdä jo ennakkoon vaikka edellisenä päivänä ja kokoaminen tapahtuu juuri ennen tarjoilua.
Kakkuun sopii niin marjat kuin hedelmätkin, aivan maun mukaan. Itse käytin sitruunarahkaa antamaan raikkautta ja passionhedelmää antamaan kirpeyttä. Sopii mainiosta pääsiäisen jälkiruoaksi. Maistuvaa pääsiäistä!

Pavlova

Meillä
VARAA
OMA
kauppa käy!
MYYTIPAIKKASI
Tervetuloa
ostoksille!
Ahtialantie 37, 15170 Lahti

www.lanttila.ﬁ

4 kananmunan valkuaista
2,5 dl sokeria
2 tl vaniljasokeria
1 tl valkoviinietikkaa
2 tl maizenaa
Täyte:
2 dl vispikermaa
1 prk sitruunarahkaa
hedelmiä, marjoja maun mukaan
Vatkaa valkuaiset kovaksi
vaahdoksi, lisää sokeri pikku
hiljaa vatkauksen aikana.
Lisää valmiiseen vaahtoon
vaniljasokeri ja etikka. Pursota leivinpaperin päälle
joko pieniä annos kakkuja
tai isompi pyöreä kakku, voi
myös lusikoida marengin
leivinpaperin päälle. Nosta
marengin reunoja hieman
ylemmäs, niin saat mukavan
kolon täytteelle.
Paista marenkia 120 astetta
n. 1½ tuntia. Anna jäähtyä
ja laita täyte päälle. Jos teet
edellisenä päivänä säilytä
pohja kuivassa ja ilmavassa
paikassa.

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

Jokainen päivä ja vuodenaika sopii ulkoiluun
Muusikko Miikka Kallio
on keksinyt itselleen ulkoliikuntalajin jokaiselle vuodenajalle. Suomen Ladun
ulkoilulähettiläänä hän jakaa
luonnossa liikkumisen riemua mahdollisimman monille.
Kallion lajikirjo on jo lapsesta lähtien ollut laaja. Sisätyö muusikkona on kuitenkin
vahvistanut tarvetta päästä
sisähallien sijasta ulos. Kallio
työskentelee Lahden seurakuntien nuorisomuusikkona
ja keikkamuusikkona
– Teen työtä äänen kanssa
ja tapaan normaalioloissa
paljon ihmisiä. Kaipaan luontoon ja hiljaisuuteen.
Aluksi Kallio löysi hiihdon, jota hänen on helppo
harrastaa lähes kotiovelta
Jalkarannasta. Keväällä ja
kesällä hän alkoi ajaa maantiepyörällä Lahdessa ja ympäristössä.
Kun tuli tarve löytää laji
syksyn rapakelien ja lumitalven väliin, Kallio päätti
kokeilla retkiluistelua. Esteeksi tosin oli muodostua
”ei koskaan jäälle yksin”
-ajatus, sillä Kallio ei ole
joukkuelaji-ihminen. Mukaan retkiluisteluseuraan
tai retkille ei pääse ilman
turvallisuuskoulutusta.
– Ymmärsin pian, ettei
jäälle kannata mennä yksin. Huomasin myös, että
letkassa pidetään sopivat
turvavälit jään pettämisen
varalta. Yhdistelmä yksilö- ja
ryhmäjuttua ei ollut minulle
liian sosiaalista.

Kallion mukaan Lahti on
retkiluistelijoille yksi maan
parhaista paikoista, sillä
alueella on paljon eri aikaan
jäätyviä järviä ja osaavia vetäjiä. Neitseellisillä jäillä kiitäjille on luvassa elämyksiä,
joita ei maalta aavista.
– En ole missään nähnyt
niin paljon luonnoneläimiä
kuten kettuja ja saukkoja kuin
jään reunalla. Sama vapauden
tunne tulee vastaan kesällä
suppaillessa tai meloessa, kun
liikkujasta ei lähde eläimiä
pelottavaa ääntä.
Löytöretkeily kuvaa päivä

päivältä paremmin Kallion
ulkoilua. Keväällä ja syksyllä voi meloa jäiden seassa.
Salpausselän lumiset maastoliikuntapolut vetävät miehen
maastoon metsäsuksilla ja
läskipyörällä. Jos väylää ei
ole valaistu, voi lähteä lenkille otsalampun kanssa.
– Jokainen laji on löytynyt
oikeastaan niin, että on pitänyt keksiä jotain edellisen
tilalle. Ei ole vielä tullut
vastaan päivää, jolloin en ole
voinut ulkoilla.

haki, kun oma lajikirjo alkoi
olla niin laaja, että hän pääsi
esittelemään muillekin elämyksellisiä paikkoja. Hän
halusi myös olla mukana
Lahden ympäristöpääkaupunkivuodessa.
Ulkoilulähettiläät tukevat
Suomen Ladun toimintaa jakamalla ulkoiluelämyksiään
sosiaalisessa mediassa, ennen
kaikkea Instagramissa. Kallion tililtä pääsee katsomaan
mm. jäästä pelastautumisen
harjoitusta.

Suomen Ladun ulkoilulähettilääksi Miikka Kallio

Teksti: Ina Ruokolainen
Kuva: Juha-Pekka Huotari
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Vanhoista lehdistä löytyy hilpeää historiaa
Henkilökohtaista elämää avattiin avoimesti
Lasse Koskinen
Sanomalehtien ilmoitukset ja pikku-uutiset ovat aikamatka historiaan. Niistä
näkee aikakausien ilmiöt
ja tapahtuneet muutokset.
Nykyajan lukijalle ne ovat
usein hilpeää luettavaa. Henkilökohtaisissa ilmoituksissa
avautui monenlainen kirjo,
eikä niissä aristeltu ilmoittaa
vaikka karanneesta puolisosta. Nykypäivän valossa
nuo ilmoitukset ovat hauska kertomus suomalaisten
elämästä. Ilmoituksista jää
jopa se kuva, että elämä taisi
ennen olla jopa asteen verran
värikkäämpää kuin nykyisin.
Kookkaalla otsikolla haettiin alistajaa Lahden Kirjapaino- ja Sanomalehti Osakeyhtiöön. Ilmoitus oli Uusi
Suometar -lehdessä 1917.
Raitista ja säännöllistä latojaa
etsittiin vakinaiseen paikkaan
Pohjoisen Kirjapainoon Pohjan Poika -lehdessä 1908.
Nimeltä mainittu ilmoittaja arveli, että joku on
erehdyksessä ottanut lämpömittarin ikkunastaan. Hän
pyytää Lahden Lehdessä
vuonna 1907 palauttamaan
sen. Naishenkilö totesi ilmoituksessaan tuntevansa
sen henkilön, joka omin luvin
vaihtoi huonot kalossinsa
uusiin pastori Mannelinin
eteisessä. Ilmoittaja kehotti
kalossivaihtajaa saapumaan
luokseen kalossien takaisinvaihtoon, jotta tämä välttäisi
jälkiseuraukset. Ilmoitus oli
Lauttakylän Lehdessä vuonna
1915.
Nainen Orimattilan Käkelästä kielsi antamasta nimeltä
mainitulle miehelleen juovuttavia juomia ja sekaantumasta
minkäänlaisiin asioihin tä-

män kanssa. Nainen ilmoitti,
että hän ei vastaa tottelemattomille aiheutuvista seurauksista. Näin tomera ilmoitus
oli Uusimaa-lehdessä vuonna
1906.
Pitkät ja äänekkäät matkapuhelimeen puhumiset
ovat nykyajan kiusallinen
ilmiö, mutta puhuttiin sitä
ennenkin. ”Telefooniyhtiön”
kokouksessa oli tullut ilmi,
että jotkut puhuivat niin pitkiä puheluita, että se häiritsi
toisien puheluliikennettä.
Samassa ilmoituksessa ”sentraalinhoitajia” varoitettiin
aiheettomasti kuuntelemasta
puheluita. Näistä varoiteltiin
Punkalaitumen Sanomien
ilmoituksessa vuonna 1916.
Talousapua etsittiin ilmoituksin. Maatilalle haluttiin
ranskatar teoreettista ja käytännöllistä seurustelua varten
aikuisten kanssa. Ilmoitus
oli Karjala-lehdessä vuonna
1919. Vapaamielinen, sosialistisen maailmankatsomuksen omaava neiti sai paikan
”juoruavassa maalaiskylässä”, yksinäisen 32 v. käsityöläisen taloudenhoitajana
Somerolla.
Lehtiuutisen väärinkäsityksiä jouduttiin oikaisemaan
alkoholimyynnin kieltolain
aikaan Voikkaalla vuonna
1927. Siellä oli pidetty lauluilta, josta paikallinen lehti
oli uutisoinut. Seuranneessa
oikaisussa esiintyjistä todettiin, että Aapo Similä tunnetaan ehdottoman raittiina
miehenä. Hän ei ollut ottanut
tippaakaan. Tatu Pekkarisen
epäkuntoisuus johtui pääasiassa matkarasituksesta ja
äänenkäheydestä. Lauluiltaa
ei keskeytetty, vaan se vietiin
loppuun hieman lyhennetty-

Lahden puhelinyhdistyksen talo (vas.) valmistui 1920. Suunnittelijana oli arkkitehti Väinö Vähäkallio.
Kuva: Lahden kaupunginmuseo.

nä. Similä myös soitti tunnin
tanssitkin lopuksi.
Filosofian tohtori Seija Aunila ja maisteri Jukka-Pekka
Heiskanen ovat koonneet
kutkuttavan hauskan kirjan
entisen ajan lehtien henkilökohtaisista ilmoituksista ja
lehtien pikku-uutisista. Kirja
perustuu heidän suosittuun
YLE Historian Instagramja facebook-palstoihinsa.
Vanhat lehdet löytyvät Kansalliskirjaston digitaalisista
taltioinneista.
Seija Aunela & Jukka-Pekka Heiskanen: Äkkilähtöjä
menneisyyteen – 175 välähdystä ajasta, jota ei enää ole,
Atena 2021.

Aapo Similä kanteleensoittajana vuonna 1930.
Kuva: Museovirasto.
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PALVELUHAKEMISTO
Kaihtimia

puh. 03 782 7783

Ennustajia
Selvänäkijä
Stiina Sahari
0700-9-3009

LAADUKASTA SIIRTONURMEA LAMMILTA!

TALO / MÖKKI MAALTA
Ympärivuotiseen lomakäyttöön.
Sopivasta kauppa heti.

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

Asennettuna jja tarvikkeena

2,95€/min.+pvm. pl50 hki 25

Siirtonurmea

Kiinteistöt

saumattomat
sadevesijärjestelmät
kattosillat
tikkaat
lumiesteet
Kouruttuotte O
Kou
Ko
Oy

Kattotöitä
Pelti- ja tiilikattojen
pesut ja maalaukset

RAKENNUSAPU
MARTTINEN
www.rakennusapumarttinen.ﬁ

Puh. 0400-948 260

0400
400
0 49
498
81
184
84,, 04
84,
040
0 865
5 114
47

Polttoöljyä
ZZZODPPLQVLLUWRQXUPLÀLQIR#ODPPLQVLLUWRQXUPLÀ

Ilmalämpöpumppujen huoltoa

169

Automyyntiä

Päijät-Hämeen Käyttöauto Oy
n. 40 kpl hyväkuntoisia edullisia henkilöautoja
Kehräämön takapihan sisätiloissa.
044 239 2551 - Pakaantie 1 - Kehräämö (takapiha)
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Parasta
pöytäänmaistuvat!
pääsiäiseksi!
Maaliskuun

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

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

6,50

11,90

/kg

/kg

Maalaiskananmunat
Karitsan
jauheliha
isot XL, Suomi
Suomi

3,50
13,90
/kg
Tarjoamme kiinteistönhuolto palveluita Lahden
talousalueella. Lisäksi suoritamme sammaleenpoistoa ja
kantojyrsintää. Volttihuolto toimii myös konevuokraamona.
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.

VOLTTIHUOLTO Oy
Mika Virtanen
Puh. 0500 769190

Hirsimetsäntie 22
15200 Lahti
www.volttihuolto.fi

Poron
lapakäristys
Karitsan
viulu
Lumiporo,
Suomi Suomi

19,90 34,90
/kg /kg
Kylmäsavuporoa, nautaa ja hevosta.
Nastolan kotijuustoa.
Vetikon tilan laidunlihaa.

Kauppahalli Lihaa - laatua - palvelua www.lihavuorinen.fi
Lahden Kauppahallista!

TERVETULOA!

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

