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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!

KAJALON SORAKAJALON SORA
– ORIMATTILA – NASTOLA – VILLÄHDE – LAHTI

 Kallio- ja kivimurskeet, sepelit, kivituhkat, sorat ja hiekat

PARHAAT KALLIO- JA KIVIMURSKEET 
PARHAAT SEULOTUT KIVIAINEKSET

...JA PARAS PALVELU

kajalonsora.fi    040 501 5771

Kuntavaaliehdokas!

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

Kaikki tarvittava
terraarioosi!

Täyden palvelun hautaustoimisto Lahdessa
Toimisto avoinna ma-pe 9-16

Muina aikoina puhelimitse 0440 771122
Myös kotikäynnit

nro: ?

ERKKI 
NIEMINEN

LIISU 
NURIN

TOHTORI

UUDELLEEN

Varaa ajoissa itsellesi tai puolueellesi 
parhaat paikat vaali-ilmoitukselle.

RÄYSTÄSKOURUA
NOUTOHINTAAN alk. 2€/m.

Palotikkaita alk. 75€/kpl

AINOASTAAN TIISTAISIN KLO 10-18
II-laatu räystäskourua alk. 1€/m.

Lumiesteitä, kattosiltoja ja edullisia alastuloja!

Hepolammintie 135, puh. 0400-452 187

Muista Äitiä 
Muista Äitiä lahjakortilla!
lahjakortilla!
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Reipas palvelu,
tarvittaessa nouto ja palautus.

Takuutyö.

Kellohuolto ja -korjaamo
KELLO-HARA

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

MYYDÄÄN POLTTOPUUTA
Huippusuositut tarjouskuormat nyt myynnissä vielä rajoitetun ajan! 

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

p. 040 520 0782 / Klapitalo Jokinen

Eläkeläisten kohtelu on 
ala-arvoista. Asiakaspalve-
lut alas, vanhukset heitteil-
le. Vanhuksia viedään kuin 
litran mittaa. Lääkärin ta-
paamien on tehty mahdot-
tomaksi. Odotan edelleen 
soittoa omaishoitajalta. 
Onko ikäihmisten kohtelu 
rasismia vai vihapuhetta?

Tässä muutama esimerk-
ki lehtien lukijan palstalta. 
Niistä ilmenee selvästi, 
että eläkeläisten kohtelu 
on ala-arvoista, häpeällistä. 
Annetaan leima jäte-erästä 
ja myös turhasta kulue-
rästä. Lahden Vanhusneu-
vosto on yrittänyt korjata 
tilannetta mm. esittämäl-
lä kaupunginvaltuustoon 
seniori-edustajaa samoin 
valtuuksin kuin on siellä 
jo istuvalla nuoriso-valtuu-
tetulla. Esitys tyrmättiin, 
joten rasismin piirteitä on 
ilmassa.

Tietysti nuorissa on tule-
vaisuus. Sen on kuitenkin 
antanut senioriväestö siir-

tämällä nuorille kulttuuri-
perintöä sekä tietoa ja taitoa 
eri aloilta, joista seuraava 
esimerkki. Lahdessakin 
on useita maailmalla me-
nestyneitä yrityksiä, jotka 
aikojen saatossa ovat siirty-
neet isältä pojalle ja tuoneet 
hyvinvointia kaupungille ja 
koko maalle.

Terveyspalveluiden huo-
nontuminen on varsinkin 
ikäihmisille kohtalon kysy-
mys. Nykyään on lääkärin 
henkilökohtainen tapaami-
nen tehty mahdottomaksi. 
Se on kuitenkin senioreille 
elämän edellytys. Kah-
denkeskinen keskustelu 
lääkärin kanssa saa aikaan 
vaikutuksen, jota kännykkä 
ei anna. Lääkärin luotta-
musta herättävä olemus, 
valkoinen takki, kaulassa 
riippuva stetoskooppi ja 
muutama rohkaiseva sana 
antavat heti lisää elinaikaa 
muutaman vuoden. Päin-
vastoin käy, kun yhteyttä 
yritetään epätoivoisesti 

kännykällä, ja jos se sattu-
malla saadaan, ei puheesta 
saa selvää.

Ratkaisuna tähän pitäisi 
vakavasti harkita omalää-
käri -järjestelmään siirty-
mistä. Se on ollut aikai-
semmin käytössä ja antanut 
pelkästään positiivisia ko-
kemuksia. Sitä käytetään 
edelleen joissakin Suomen 
kunnissa. Siinä myös lää-
käri itse ottaa yhteyttä po-
tilaaseensa, kyselee vointia 
ja tarvittaessa kutsuu vas-
taanotolle. Minun motto 
asiaan: Terveys on etusi-
jalla, ihmisestä on pidettävä 
huolta loppuun asti, maksoi 
mitä maksoi.

Senioriväestö on sel-
vä tuloerä yhteiskunnal-
le. Se muodostaa yhdessä 
kokemuksen jakamisen 
kanssa vankan tukijalan 
koko yhteiskunnan toimin-
nalle. Lahdessa on viime 
vuodenvaihteen tilaston 
mukaan 24,9 % yli 65-vuo-
tiasta asukasta. Joukossa 

Senioriväestö ei ole jäte-erä 
- se on yhteiskunnan tukijalka

on hyvinkin ahtaasti elä-
viä, mutta toisaalta yleinen 
veronmaksu taso on kor-
kea. Tilastoja tästä ei ole 
käytettävissä, mutta ilman 
niitäkin on puheet turhasta 
menoerästä, saatikka jä-
te-erästä, lopetettava.

Painopisteenä tulee olla 
seniorikansalaisten ase-
man parantaminen. Näin 
korona-aikana alemman 
kastin leima on tullut en-
tistä selvemmin esille. Pitää 
muistaa, että juuri nykyinen 
senioripolvi on rakentanut 
Suomen hyvinvointivalti-
on. Yhteiskunnan velvol-
lisuus on turvata tämän 
kunniakkaan sukupolven 
hyvä elämä tasavertaisesti.

Erkki Nieminen           
Kaupunginvaltuutettu, sd                                                                                                                             
Rakennusmestari, 
sosiologi, tohtori

Lasse Koskinen

Lahden Sampo ry kuului 
urheiluseurana SVUL-yhtei-
söön. Seuran kehittämissuun-
nitelmissa lähdettiin uusille 
urille 1970-luvun alussa. Seu-
ra pyrki kokoavaksi yleis-
urheilun talliseuraksi. Sen 
tueksi hankittiin yritys, joka 
markkinoi silloin muotiin tul-
leita sähköisiä lämpöpeitteitä. 
Lisäksi seuralla oli bingo- ja 
tanssilavatoimintaa. Ymmär-
rettiin, että kasvuun tarvitaan 
taloudellista pohjaa. Tuki-
jayritys tarjosi samalla työ-
paikkoja seuran urheilijoille 
ja yksi seurajohtajista oli 
yrityksen myyntipäällikkö. 

Taloudellisen tuen myötä 
seuraan liittyi silloisia kan-
sainvälisen, kansallisen ja 
piirikunnallisen tason juok-
sijoita. Minä kuuluin jälkim-
mäiseen ryhmään. Seuran uu-
sia tähtiä olivat muun muassa 
Mikko Ala-Leppilampi, Sep-
po Tuominen ja nousevana 
tähtenä Risto Ala-Korpi. 
Kenttälajien urheilijoista 
huippuja olivat pituushyp-
pääjä Tuura Rautanen, kie-
konheittäjä Risto Myyrä, 
keihäsmies Mauri Auvinen, 

seiväshyppääjä Altti Alarotu 
ja ryhmä ottelijoita.  

Huippujen kasautumi-
nen Lahteen herätti närää 
joissakin muissa seuroissa 
ja se kantautui Suomen Ur-
heiluliittoon. Siihen aikaan 
juostiin kauden alussa maan-
tieviestikilpailu Hämeenlin-
nasta Lahteen. Runsaan 70 
kilometrin matkalla kilpailu 
jakautui kahdeksaan osuu-
teen. Tuota Palma-viestiä 
tuki lahtelainen, valtakun-
nallinen Mallasjuoman juo-
matehdas. Lahden Sammon 
toimitsijat olivat osa viestin 
järjestämiskoneistoa. Viesti 
oli suurtapahtuma, joka ylitti 
jopa YLE:n televisiokanavan 
urheiluruutukynnyksen.

Sammon kasvusta aiheu-
tunut kitka johti siihen, että 
huippujen seurasiirroista 
syntyi liitossa jarruttamista. 
Kohteena oli jostakin syystä 
Risto Ala-Korven siirtymi-
nen Sampoon. Se uhkasi 
Sammon osallistumista Pal-
ma-viestiin keväällä 1971. 
Seurajohdossa syntyi aja-
tusvälähdys. Koska Sampo 
oli myös palloiluseura, niin 
Sammon juoksijat ilmoitet-

Mikko Ala-Leppilampi vetää Lahden Sammon asussa. 
Olkapään takana vaanii Juha Väätäinen. 
Kuva HS Mikko Laitila.

Seurasiirroista alkanut kitka johti erikoisjärjestelyyn

Sammon ”jalkapalloilijat” 
Palma-viestin kolmansina

tiin Palma-viestiin Suomen 
Palloliiton jalkapalloseurana. 
Näin Mikko Ala-Leppilampi, 
Seppo Tuominen ja Risto 
Ala-Korpi olivat virallisesti 
”jalkapalloilijoita”. Oman 
osuuteni juoksin Hollolassa 

Kukonkoivun huoltamolta 
Järvisen suksitehtaan kohdal-
le. Siellä vaihdoin matkaan 
ankkurina juosseen Mikko 
Ala-Leppilammen. Sijoi-
tuimme kolmanneksi vuoden 
1971 viestissä.
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Kuka hoitaa huonekalujen, 
trampoliinien, grillien ym. 
kuljetuksen ja kasauksen?
Myös liukuovikomerot

Lahden Autovuokraus on 
tarjonnut vuodenvaihteesta 
alkaen täyssähköisiä yhteis-
käyttöautoja Lahdessa au-
toa tilapäisesti tarvitseville. 
Nyt palvelu on laajentunut 
myös Hollolaan. Hollolan 
Prismassa on kaksi Renault 
Zoe -merkkistä täyssähköistä 
autoa, jotka ovat varattavissa 
kaikille ajokortillisille hollo-
lalaisille.

Lahden Autovuokraus ha-
luaa Ympäristöpääkaupunki 
2021 -kumppanina omalta 
osaltaan edistää päästöttö-
mään liikenteeseen siirty-
mistä. Täyssähköiset autot 
ovat ilmastoystävällisiä, sillä 

niiden käyttö ei lisää ilma-
kehän hiilidioksidipitoisuut-
ta. Lisäksi yhteiskäyttö on 
kiertotalouden mukaista ja-
kamistaloutta, mikä puoles-
taan säästää raaka-aineita ja 
hillitsee teollisuuden aiheut-
tamia haittoja, kun tuotteita 
ei tarvitse valmistaa entisissä 
määrin.

Yhteiskäyttöautopalvelu 
on helposti käyttöön otet-
tavissa sovelluksella, jon-
ka saa lahdenautovuokraus.
fi -sivustolta. Ennen auton 
varaamista asiakkaan täy-
tyy rekisteröityä käyttäjäksi 
vahvalla tunnistautumisella. 
Tällä varmistetaan autojen 

vastuullinen käyttö. Auto 
varataan sovelluksella, minkä 
jälkeen asiakas voi noutaa sen 
Prismasta. Autot on merkitty 
parkkihallissa Yhteiskäyt-
töauto -tunnuksella. Auto 
avataan kännykällä ja se 
käynnistyy ilman avainta. 
Ovet toimivat sovelluksella 
koko varauksen ajan. Käytön 
päätteeksi auto palautetaan 
Prismaan omalle paikal-
leen ja laitetaan lataukseen 
seuraavaa käyttäjää varten. 
Sovelluksen, auton ja lataus-
laitteen käyttö on helppoa ja 
pulmatilanteissa Lahden Au-
tovuokraus opastaa käyttäjää 
puhelimen välityksellä, johon 

vastataan 24/7, tai tarvittaessa 
jopa kädestä pitäen.

Ympäristöpääkaupunki-
vuoden kunniaksi yhteis-
käyttöautoilla on tutustu-
mishinnat vielä toukokuun 
ajan: 9,90 €/h tai 40 €/vrk. 
Täyteen ladatulla akulla voi 
ajaa noin 300 km eikä käyt-
täjän tarvitse ladata akkua, 
mikäli ajokilometrit jäävät 
tämän alle. Täyssähköinen 
yhteiskäyttöautoilu on vai-
vaton vaihtoehto tilapäiseen 
auton tarpeeseen ja lisäarvona 
palvelun käyttäjä vaikuttaa 
valinnallaan paremman yh-
teisen ympäristön puolesta.

Täyssähköiset yhteiskäyttöautot Hollolassa

Yrittäjä, haluatko avuksesi pienen
ja ammattitaitoisen tilitoimiston?

Kaarikatu 1, 15100 Lahti
0400 765832 | info@accounting4you.fi

Tarjoamme kirjanpitoa
ja taloushallintopalveluja

aina ajantasaisesti!

Katoksia, aitaa, portti ja muita ulkokalusteita mittatilaus-

työnä.  Puuvesa.fi - p. 040 754 7420 - puuvesa@puuvesa.fi.

Olen kukkien ystävä ja ruu-
su on mielestäni kaunein ja 
vaikuttavin kukka, jonka 
voi antaa läheiselle ystävälle 
tai rakkaalleen, joko tuntei-
den osoituksena tai anteeksi 
pyyntönä "hulttio hetkiltä". 
Kauneimmillaan ruusu on 
rakkaana ja kukoistavana ja 
muutaman saatesanan kera 
ojennettuna.

Mutta mitenkäs kävikään, 
sainpas minäkin ruusuja 
naapurin tytöltä, kauniita 
ja varret tyvestä leikattuani 
raikkaaseen veteen laitettuna. 

Kun tarkemmin perehdyn 
ruusujen maailmaan kotoi-

sissa olosuhteissa, kuljetin 
ne parvekkeelle hiukan kyl-
menemään, että kestäisivät 
pitempään, ja näin kävikin.

Aloin odottamaan, että 
koska se tuoksujen maa-
ilma aukeaa, niin tulikin 
pettymys. Oli kuin olisin 
haistellut muovikukkasia, ei 
mitään ruusujen huumaavaa 
tuoksua, joka on kuitenkin 
tärkeä osa kasvien ja kukkien 
ominaisuutta. Olen hiukan 
pettynyt tuotteeseen, mutta 
onnellisessa asemassa, että 
joku muisti minua.

Raimo Jokinen

Ruusu ja sen 
vaikutus ihmisiin

Lahtelaisella 36-vuotiaalla 
kiinteistönvälittäjällä Jouni 
Soinisella on ollut kiirei-
nen talvi. Hän osallistui The 
Voice Of Finlandiin, jonka
Ääni ratkaisee -vaihe käytiin 
lokakuussa. Sieltä selvin-
neenä oli vuorossa Kaksin-
taistelu-vaihe tammikuussa, 
josta Jouni pääsi jatkoon. 
Seuraava Knockout-vaihe 
siivitti miehen huhtikuun 
suoriin lähetyksiin, eli Juhan 
(Tapio) tiimin neljän parhaan 
joukkoon. Siitä eteenpäin 
pelin kovetessa ei enää jat-
kopaikkaa tullut kahden par-
haan joukkoon tiimissä.

Avovaimo Sasu ilmoitti 
salaa Jounin kilpailuun. Kil-
pailukutsu tulikin yllätyk-
senä tutussa ympäristössä, 
eli töiden parissa asuntoa 
esitellessä.

-  Kyllä olin ajatuksella 
leikitellyt itsekin, mutta en 
ajatellut olevani tarpeeksi 
hyvä pärjätäkseni, joten en 
koskaan olisi itse hakenut, 
Jouni kertoo.

Laulu ja musiikki ovat ol-
leet Jounin elämässä pienestä 
pojasta lähtien, kun kuorolau-
lu alkoi kolmannella luokalla. 
Parikymppisenä Jouni muutti 
Englantiin, jossa hän esiintyi 
musikaaleissa harrastaja- ja 
puoliammattiryhmissä. Näi-
den lisäksi hän oli mukana 
hyväntekeväisyyslauluyh-
tyeessä. 

Vuonna 2013 Jouni muutti 
takaisin Suomeen ja hän pa-
lasi vanhaan kuoroon. Muu-
taman vuoden hän oli yksi 
kuoron solisteista. Vuodesta 
2019 lähtien Jouni on ollut 

Lahtelainen laulava kiinteistönvälittäjä 
sulatti sydämet TVOF:issa

Jouni Soininen esitti livessä Kenny Rogersin kappaleen Lady, jonka hän omisti omalle 
Ladylle.

Lauluyhtye Cayan riveissä, 
jossa lauletaan pääasiassa a 
cappellana, eli ilman tausta-
musiikkia. Hänen äänialansa 
on basso.

The Voice Of Finlandin 
kokemus oli ainutlaatuinen.

- Se ei edes tuntunut kil-
pailulta, kun kaikki laulajat 
olivat ikään kuin toistensa 
tukijoukkoina, kun yleisöä 
tai tukijoukkoja ei saanut 
olla mukana, Ääni ratkaisee 
-vaihetta lukuun ottamatta. 
Sieltä jäi matkaan esiintymis-
kokemuksen ja itsevarmuu-
den lisäksi uusia mahtavia 

kavereita ja ystäviä, muistelee 
Jouni. 

Valmentajaansa Juha Ta-
piota Jouni ylistää kovasti. 
Yhteys ei rajoittunut pelkäs-
tään treeneihin, vaan Juhan 
kanssa oli puhelin- ja vies-
tiyhteys koko matkan ajan. 

- Juha on sellainen lämmin, 
sympaattinen ja huumorinta-
juinen kaveri, jolla on todella 
hyvä sydän ja se sydän on 
just oikealla paikalla, Jouni 
ylistää.

Jouni on saanut paljon 
kannustavia viestejä ja pa-

lautetta niin tutuilta kuin 
tuntemattomiltakin mm. lau-
lamisen jatkamiseen liittyen. 
Jounin haaveena ja toiveena 
onkin, että maailma aukeaisi 
rajoituksista ja siten pääsisi 
keikkailemaan. Bändi hänel-
lä on kasassa, jonka kanssa 
Jouni treenaa jo kesää var-
ten. Muutama keikkakin on 
jo buukattuna. Myös oman 
materiaalin työstäminen on 
haaveena jonain päivänä.

Teksti: Niina Leskinen
Kuva: Saku Tiainen
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www.konepalveluparha.fi
Urakoimme kivenkeruuta 

Kivi-Pekalla

Kaivinkonetyöt - Raivausjyrsintä 

Kalle Pärhä 040-5817394

Hans Pärhä 040-5610729

259 €
299 €
329 €
415 €

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

www.nastorengas.fi

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

M-Lasi | Kirjavakatu 2, 15300 Lahti | www.m-lasi.fi

Graniitin monet muodot, saha-, 
noppa- ja nupukivet, portin tolpat, 

reuna- ja muurikivet.

Perheniementie 451, 47450 Iitti
GSM 0400-809 095

IITIN GRANIITTI OY

Sähköposti: wanhakammari@gmail.com
Puh. 040 869 7248

- Asuntostailaukset
- Vanhan tavaran osto ja myynti

- Kuolinpesien tyhjennys

Wanha Kammari

Terassitalon yrittäjä Tero 
Halosen mukaan nyt on vii-
meistään oikea aika aloittaa 
terassin rakentaminen, jos 
siellä aikoo viettää vapaa-ai-
kaansa tulevana kesänä. Ha-
lonen kertoo, että ihmiset 
haluavat entistä enemmän 
sijoittaa nyt omaan elämän-
laatuunsa sekä ympäristönsä 
viihtyvyyteen, koska kotona 
ja kesämökeillä vietetään yhä 
enemmän aikaa.

- Valmistamme terasseja, 
laitureita sekä portaita. Te-
rassitalo toimittaa valmiita 
terasseja verkkokaupastaan 
sekä tekee niitä myös mit-
tatilaustyönä asiakkailleen. 
Korjaamme ja jatkamme 
loppuun myös asiakkaiden 
kesken jääneitä kohteita. 

Terassimme valmistetaan 
aina niin, että asiakas voi 
myös halutessaan lasittaa ne.

- Myymme terassit läh-
tökohtaisesti ruuvipaalujen 
päälle asennettuina. Ruuvi-
paaluperusteinen terassi on 
routavapaa, eikä perustuksen 
tekeminen vaadi maan muok-
kausta tai valutöitä. Paalut 
voidaan useimmiten asentaa 
ympäristöä turmelematta ja 
pihan pintoja rikkomatta.

Lahti on keskeisen si-
jaintinsa vuoksi yritykselle 
ihanteellinen paikka toimia, 
koska lähialueillamme on 
valtava määrä vapaa-ajan 
asuntoja. 

- Pääsemme vaivattomasti 
asiakkaiden luokse erilaisiin 
lomakohteisiin. Teemme 
ulkorakentamista myös pää-
kaupunkiseudulla. Varsinkin 
ruuhka-Suomessa asuville 
kesämökkiläisille tarjoamme 
rakennuspalveluitamme. 

"Terassi on pihapiirin helmi”
Yrittäjä Tero Halonen:

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!

ÄLÄ OLE YKSIN!
SEURAA TARJOLLA!

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

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

Seksi & parisuhde
Luotet tavaa apua seksi- ja 

parisuhdeasioissa.
2,21€ min+pvm

KAHDEN 
KESKEN
KAHDEN 
KESKEN

0700-416 0600700-416 060

❤

st erc PL 169 TRE 10  2€/min

KATTOTYÖT
AMMATTITAIDOLLA   100% suomalainen
• Kattojen uudistukset

• Vartti- ja tiilikattojen 
 pinnoitukset

• Peltikattojen maalaukset

• Kattojen pesut ja 
 suojakäsittelyt

• Kattoturvatuotteet

• Vesikourujen uusiminen 
 ja asennus

• Kattotyöt myös 
 saaristossa 
 kokonaisurakointina

ilmainen arviointi!
Joustava rahoitus!

0502205
www.katonmaalauslahti.fi

Y: 2016815-0

Yrittäjä Tero Halonen sanoo, että Terassitalo korjaa myös vanhoja tai keskeneräiseksi 
jääneitä kohteita. Ne voivat olla laitureita, piharakennuksia tai terasseja.

Joustavaa palvelua 
asiakkaille

- Haluamme palvella asiak-
kaitamme mahdollisimman 
joustavasti. Terassit, laiturit 
sekä muut tarvittavat ul-
kotilarakentamiset tehdään 
viikolla mökkikunnassa, jot-
ta kesäasukkaat pääsevät 
viettämään viikonloppuna 
vapaa-aikaansa. 

Rakennusmateriaalit toi-
mitamme paikan päälle ja 
lähtiessämme viemme raken-
nusjätteet pois.

- Keskikokoisen 25-30 ne-
liömetrin terassin rakennam-
me muutamassa päivässä.

Terassien rakennusmateri-
aalien hinnat ovat nyt kovassa 
nousussa.

- Nyt ei kannata odottaa, 
jos haluaa rakennuttaa omaan 

taloon tai vapaa-ajan asun-
nolleen terassin. Materiaa-
lien hinnat ovat nousussa jo 
lähitulevaisuudessa ja niiden 
saatavuus tulee olemaan ra-
jallista. 

On ennustettu, että ra-
kennusmateriaalit saattavat 
loppua Suomesta jo ennen 
elokuun alkua.

- Tilauskirjamme alkoivat 
täyttyä jo maaliskuussa. Nyt 
on oikea hetki toimia, jos 
haluaa vielä nauttia tästä 
kesästä uudella terassillaan.

Vapaa-aikaan 
halutaan 
panostaa

- Uskon, että vapaa-aikaan 
ja omaan lähiympäristöön 
tullaan panostamaan en-
tistä enemmän aikaa sekä 
rahaa. Ihmiset arvostavat 
tänä päivänä yhä enemmän 
viihtyisyyttä kodin seinien 
ulkopuolella. 

Halosen mukaan terassi tuo 
lisää käyttömahdollisuuksia 
asuinympäristöön.

- Terassikauden voi aloit-
taa jo varhain keväällä ja sitä 
voi jatkaa pitkälle syksyyn.

Laadukkaasti tehty terassi 
nostaa usein pihapiirin viih-
tyisyyttä sekä lisää sen käyt-
töastetta niin kesämökeillä 
kuin kotona. 

- Etätöiden tekeminen on 
mukavampaa linnunlaulua 
kuunnellessa terassilla.
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Ilmaiset  
 soitinkokeilut!!

LAHDEN MUSIIKKIOPISTON HUIKEA KEVÄTKAMPANJA:

Tule kokeilemaan eri soittimia tai laulua ammatti-
taitoisten opettajien ohjauksessa ilmaiseksi,
ilman sitoutumista. 

Valittavanasi on yli 20 eri oppiainetta, joista löytyy 
varmasti jokaiselle mieluinen. Voit kokeilla jopa 
kolmea eri soitinta! Yksittäisen kokeilutunnin pituus 
on 15 minuuttia. Myös aikuiset, tervetuloa kokeilemaan.

Käy täyttämässä verkossa lomake ja opettaja ottaa sinuun 
yhteyttä soittotunnin ajankohdan sopimiseksi. 
Kampanja on voimassa 18.5. asti.

Haku  
oppilaaksi alkaa
Hak
opp

 

• soitin- ja lauluopinnot
• muskarit ja kerhot
• soitinvalmennus
• tanssilinja 3 v. alkaen
• bändisoittimet
• kuorot ja orkesterit 

Anna rannan liplattaa
Lip-Lap Laituri Oy on valmistanut laitureita  

jo vuodesta 1965. Ne on tehty alunperin varmoin 
ja konstailemattomin menetelmin kestämään 

kovia olosuhteita. Samat hyvät keinot  
pätevät vielä tänäkin päivänä nykyaikaisten  

laitureiden valmistuksessa.

Kari Savolainen
Lip-Lap Lahti

040 589 6276
Suomen Koti & Mökkikeskus  
Okeroistentie 1, 15800 Lahti

kari.savolainen@kotijamokkikeskus.fi
www.kotijamokkikeskus.fi

laiturit º pylväs º muoviponttoni º betoniponttoni 
raskasbetoniponttoni º jetti º mittatilaus º lisävarusteet º tarvikkeet

Tule käymään!

Katsotaan yhdessä paras 

laituri sinun rantaasi.

www.lip-lap.fi

Vipusenkatu 19, 15230 LAHTIVipusenkatu 1, Lahti

Konevuokraus Thelén 
Lasitie 17, 15820 Lahti - p. 044 999 0014

konevuokrausthelen@gmail.com
@konevuokrausthelen

Vuokrakoneet kevään pihatöihin ja remontteihin:
Kaivinkone Kubota 2,5ton                         150€/päivä

Maantiivistäjä 80/110kg                                  30€/päivä

Akkunaulaimet viimeistely/runko  20€/päivä

Yli päivän vuokrauksissa alle 10km kuljetus veloituksetta.
Kysy tarjous pidemmistä vuokra-ajoista.

Noudot ja kuljetukset myös iltaisin ja viikonloppuisin.
Katso muu tarjonta konevuokrausthelen.com

Rakennus- ja 
saneerauspalvelut

Kylpyhuonelaatoitus- ja 
vesieristystyöt
Ilmainen kartoitus!

Hyödynnä kotitalousvähennys!

Puh. 040 171 3110 / Aho
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Niinan niksitNiinan niksit Niina Ojansivu
Keittiöpäällikkö

Skonssit

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

Äitienpäivä lähestyy ja moni miettii mitä äidille tarjotaan, nyt jos sattuu olemaan niitä kakku 
paikkoja montakin ja aamulla leivän kanssa jotakin makeaa olisi kiva kuitenkin olla, niin skonssit 
ovat todella nopeat tehdä. Englannista perinteikäs kello viiden tee hetki on tuttu meille jokaiselle ainakin 
kirjoista ja elokuvista, sinnehän nämä skonssit kuuluvat, mutta miksei aamupalallekin. Ihanan tuoksun saattamana kahville. 
Tarjoille ritarijuuston, appelsiinimarmeladin, kermavaahdon, mansikkahillon tai vaikka tuorejuuston kanssa. Vain taivas 
rajana… Ihanaa äitienpäivää!

VARAA OMA 
MYYTIPAIKKASI

Ahtialantie 37, 15170 Lahti

www.lanttila.fi

Nyt on kevät-
siivouksen aika

Muista, meillä 
kauppa käy!

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

Minulle on jo lapsuudessa 
opetettu kuun vaiheet ja mitä 
milloinkin piti tehdä. Meillä 
oli ennen tätä nykyistä ka-
lenteria kalenteri, jossa oli 13 
kk ja se toimi kuun mukaan. 
Silloinen kansa tiesi tarkkaan, 
mitä pitä milloinkin 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 Toukokuu 2021 ja 
kerron teille mitä tässä kuus-
sa kannattaa tehdä ja koska, 
kuun mukaan.

1-2 päivä
Kuu on Kauriissa nämä päi-
vät. Juurikasvien kylvö ja 
hoiro. Perunan/ruokasipulin  
istutus. Rikkaruohojen per-
kaus. Hyvät suun ja ham-
paiden hoitopäivät. Hyvät 
kynsien leikkuupäivät, niin 
käsien kun varpaiden sekä 
eläinten kynnet.

3-5 päivä
Kuu on Vesimiehessä. Kuk-
kakasvien kylvö ja hoito. Pe-
runan/ruokasipulin istutus.  
Hyvät hampaiden hoitopäi-
vät, paikat pysyy hyvin.

6-7 päivä
Kuu on Kaloissa. Lehtikas-
vien kylvö.  Perunan/ruokasi-
pulin istutus. Huonekukkien   
kastelupäivät, pysyvät hy-
vänä pitkään. Hyvät pyykin 
pesupäivät, lika irtoaa hyvin. 
Jalkojen hieronta-/hoitopäi-
vät.

8-10 päivä
Kuu on Oinaassa. Hedel-
mäkasvien kylvö ja hoito. 
Juurien keruu lääkeaineeksi 
illalla. Marjapensaiden ja 
hedelmäpuiden leikkaus. 
Hyvät paastopäivät tai laih-
dutuskuurin aloitus. Ihon ra-
vitsemispäivät /kosmetologi.

11-12 päivä
Kuu on Härässä. Juurikasvien 
kylvö. Juurien keruu lääkeai-
neeksi illalla. Paastopäivät tai 
laihdutuksen aloituspäivät. 
Hiusten värjäys onnistuu hy-
vin ja väri pysyy  pitem-
pään. 11.5 on Uusikuu.

13-15 päivä
Kuu on Kaksosissa. Kuk-
kakasvien kylvö ja hoito. 
Kukkien mullanvaihto, pis-
tokkaiden otto ja istutus, tai-
mien istutus. Kylvö/istutus: 
kukat, pensaat, vilja, heinä, 
yrtit. Pensaiden ja puiden 
tuuhentavat leikkaukset. Yrt-
tien keruu, maanpäälliset osat 
kuivattavaksi aamulla.

16-17 päivä
Kuu on Ravussa. Lehtikas-
vien kylvö ja hoito. Kukkien 
mullanvaihto, pistokkaiden   
otto ja istutus. Kylvö/istutus: 
kukat, pensaat, yrtit, vilja, 
heinä. Yrttien keruu, maan-
päälliset osat kuivattavaksi 
aamulla.

18-19 päivä
Kuu on Leijonassa. Hedel-
mäkasvien kylvö ja hoito. 
Kukkien mullanvaihto, pis-
tokkaiden otto ja istutus. 
Kylvö/istutus: kukat, pensaat, 
yrtit, vilja, heinä.
Yrttien keruu, maanpäälliset 
osat kuivattavaksi aamulla. 
Hiusten leikkuupäivät.   
Hiusten värjäyspäivät.

20-22 päivä
Kuu on Neitsyessä. Juurikas-
vien kylvö ja hoito. Kukkien 
mullanvaihto, pistokkaiden 
otto ja istutus. Kylvö/istutus: 
kukat, pensaat, yrtit, vilja, 
heinä. Yrttien keruu, maan-
päälliset osat kuivattavaksi 
aamulla. Hedelmäpuiden 
varttaminen, oksat kiinnit-
tyvät parhaiten. Yrttien ke-
ruu, maanpäälliset osat kui-
vattavaksi aamulla.  
Hiusten leikkuupäivät. Kyn-
sien leikkuut, niin käsien kuin 
varpaiden ja eläinten. Ihon 
ravitsemispäivät, hoitavat 
aineet imeytyvät hyvin. Kos-
metologipäivät.

25-26 päivä
Kuu on Skorpionissa. Leh-
tikasvien kylvö. Kukkien 
mullanvaihto, pistokkaiden 
otto ja istutus, taimien istutus. 
Kylvö/istutus: kukat, pensaat, 
vilja, heinä, yrtit. Lääkeyrt-
tien parhaat keruupäivät, 
poimitaan aamupäivällä.    
Huonekasvien kastelupäivät, 
pysyvät hyvänä pitkään.

27-28 päivä
Kuu on Jousimiehessä.  He-
delmäkasvien kylvö. Marja-
pensaiden ja hedelmäpuiden  
leikkaus. Perunan/ruokasi-
pulien istutus ja juurikasvien 
kylvö iltapäivällä. Suun hoi-

topäivät.

29-30 päivä
Kuu on Kauriissa. Juurikas-
vien kylvö ja hoito. Perunan/
ruokasipulien istutus ja juu-
rikasvien kylvö iltapäiväl-
lä. Rikkaruohojen perkaus, 
pysyy paremmin pois ja pi-
tempään kun näinä päivinä 
kitkee.

31 päivä 
Kuu on Vesimiehessä. Kuk-
kakasvien kylvö ja hoito. 
Perunan/ruokasipulin itutus 
ja juurikasvien kylvö ilta-
päivällä. Hampaiden hoito-
päivät. Kynsien leikkuut, 
niin käsien kuin varpaiden ja 
eläinten kynnet.

Nautitaan ihanasta 
Toukokuusta!
Terveisin: Valkoinen Noita

Ja jos haluat lisää tietoa kuus-
ta/planeetoista/tms., liity 
Facebookissa Kuunkasvatta-
mat ryhmään.

Valkoisen Noidan Facebook 
sivuilta löydät kesän kurs-
siohjelman!
Lauantai 5.6.2021 
klo: 10-16 Maaginen taide 
1, hinta: 79€/sis. materiaalin
Lauantai 3.7.2021 
klo: 10-16 Yrtit magiassa 1, 
Hinta 69€
Sunnuntai 8.8.2021 
klo:10-16 Kuu magiassa 1, 
hinta 69€
Lauantai 28.8.2021 
klo: 10-16 tehdään Noita-
Riimut, hinta: 160€/sis. ma-
teriaalin
Ilmoittautuminen tai kyselyt 
kursseista 050-5478205

Mitä kaikkea Kuu meille kertookaan!

Avoinna MA-PE 9-19, 
LA 9-16, SU 11-16
Rajakatu 2, 15100 Lahti
www.vihertalovarpula.fi

Palvelevaa taimikauppaa Lahdessa, vuodesta 1967
Meiltä laadukkaat kesäkukat, 

vihannekset, puut, pensaat, perennat, 
havut, ruusut ja köynnökset.

Joukossa paljon erikoisuuksia 
ja harvinaisuuksia!

 

Skonssit
3,5 dl 
vehnäjauhoja
3 tl leivinjauhetta
¼ tl suolaa
1 rkl sokeria
¾ dl 
sulatettua 
margariinia
1 prk kermaviiliä

Yhdistä kaikki kui-
vat aineet. Lisää 
sulatettu marga-
riini ja kermaviili. 
Älä vaivaa, sekoita 
vain sekaisin.

Tee taikinasta 
jauhoisilla käsillä 
pieniä pallosia ja 
litistä niitä hieman 
pellin päällä. 

Paista 200 astet-
ta, n. 15 minuuttia.
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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

TALO / MÖKKI MAALTA
Ympärivuotiseen lomakäyttöön.

Sopivasta kauppa heti.

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

Kiinteistöt

Kaihtimia

puh. 03 782 7783

Pelti- ja tiilikattojen
pesut ja maalaukset

RAKENNUSAPU
MARTTINEN

www.rakennusapumarttinen.fi
Puh. 0400-948 260

Kattotöitä

LAADUKASTA SIIRTONURMEA LAMMILTA!

Siirtonurmea

Asennettuna ja tarvikkeenaj

  saumattomat 
sadevesijärjestelmät

  kattosillat
  tikkaat
  lumiesteet
KKKKKKKKKKouKouKouKou ttttttrut ttttuot OOOOOe Oy

55555 5 114114114411411441147777777777777777000000000000004004004004004004400400000 494949499494998 18 18 188 18 118 18 8484,84,84,8484,84,8 ,,, 0404040404040000 0 80 80 80 800 80 8800 8656565656565665

Kattoturvallisuustuotteita

Ompelukonemyynti ja -huollot

LAATUKONEET EDULLISESTI
MYYNTI - HUOLTO - KORJAUS 

KAIKKI MERKIT

TORIN OMPELUKONE
www.torinompelukone.fi - p. 0400 769 632

Rauhankatu 18, Lahti
Av. ma, ti, to, pe 10-17, ke 9-18

Laulumaa on lahtelainen, 
100 %:sti suomalainen per-
heyritys. Laulumaa-nimeä 
kantavilla huonekaluilla on 
pitkät perinteet. Oulaisista 
lähtöisin olevan suvun miehet 
veistivät kalusteita suoma-
laiskoteihin jo 1800-luvulla. 
Reino Laulumaa, s. 1917, k. 
2010, perusti vuonna 1956 
Raaheen puuseppätehtaan. 
Poika Rauno Laulumaa pe-

rusti Laulumaa Huonekalut 
Oy:n vuonna 1988. Toimin-
nan perustana on ollut alusta 
lähtien oma tuotesuunnittelu 
sekä valmistus ja tukkukaup-
patoiminta. 
Vuonna 2016 toiminta siirtyi 
Aki Aleniukselle, joka jatkaa 
Laulumaan tarinaa kehit-
täen toimintaa ja mallistoa 
edelleen alati muuttuvien 
kulutustottumusten ja ajan 

Laulumaa avasi myymälän 
Sopenkorpeen

hengen mukaan. Laulumaa 
työllistää useita alihank-
kijayrityksiä sekä lisäksi 
kauppiaiden kautta yli 100 
henkilöä kautta Suomen.

Laulumaa on koko ole-
massaolonsa ajan toiminut 
Lahdessa Sopenkorvessa 
osoitteessa Takojankatu 5. 
Kiinteistö on arvokas ja kult-
tuurihistoriallisesti merkit-
tävä suojelukohde ja sen on 
suunnitellut kaupunginarkki-
tehti Kaarlo Könönen vuonna 
1939. Alun perin kiinteis-
tössä toimi Esko Järvisen 
suksitehdas. Nyt Laulumaa 
on avannut kiinteistöön oman 
huonekaluliikkeen. 

- Mielestämme laaduk-
kaan huonekalun lähtökohta 
on ajaton arjessa toimiva 
muotoilu ja korkealaatuiset 
materiaalit, jotka kestävät 
aikaa. Laatumme on korkeaa, 
mutta hinnat kohtuulliset, 
sillä vuosien työllä ja koke-
muksella olemme löytäneet 
valmistukseen oikeat kump-
panit ja teemme tuotteita aina 
isomman erän keskusvaras-
toomme Lahteen, mikä osal-
taan laskee hintoja. Tarkkaan 
valitut ja testatut materiaalit, 
jatkuva laadunvalvonta ja 
tuotekehitys takaavat kulut-
tajalle turvalliset, kestävät 
kalusteet. Valmistuksessa 
keskeinen lähtökohta on ka-
lusteen pitkä käyttöikä sekä 
tuotteiden vähäinen ympä-
ristörasitus koko elinkaaren 
ajan, kertoo Aki Alenius.

Öljysäiliöiden huoltoa

Huhtikuun herkkuja!

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, Suomi

6,50
/kg

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

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

3,50
/kg

34,90
/kg

Poron lapakäristys
Lumiporo, Suomi

tuore, Suomi

pakaste, GB

Toukokuun tahdotuimmat!

10,90
/kg

29,90
/kg
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Kaikki kattotyöt samasta
osoitteesta ammattitaidolla

Asennus Helén

 Konesaumakatot 
 Kattosaneeraustyöt 

 Rakennuspeltityöt 
 ja muut kattotyöt 

 Piipun pellitykset 

 Profiilikatot 

 Kattoturvatuotteet 
 sekä sadevesijärjestelmät

Juha Helén 0400 494 395 
Anssi Helén 040 778 9335 

www.asennushelen.fi

t

tteellllllmmmääääääätttttt

- tuotteiden  
myynti ja  

asennuspalvelu 
ti ja to klo 16-19 
ja sop. mukaan 
Messinkitie 9,  

Orimattila

Kokonaisvaltaiset
PUUNKAATO-

PALVELUT
Puiden kaato, karsinta

ja katkominen
Polttopuut 

tehokkaalla 
klapikoneella

Kantojen 
poistaminen

Haketuspalvelu
Risujen ja roskien 

pois vienti!

Monipuoliset muut
palvelumme:

KAIVUU-, MAAN-
RAKENNUS- JA 

MAANSIIRTOTYÖT
myös isojen kivien 

poistot tonteilta sekä
pihojen ja rantojen 

tasaukset!
MAA- JA KIVIAINEKSET

murskeet, sorat, 
hiekat ja sepelit

KIRVESMIESTYÖT
mm. laiturit, terassit, 

patiot, grillikatokset, ym.
KUIVAJÄÄPUHALLUS
hirsi- ja puuseinille

KYSY TARJOUSTA!
pauli.kuokkanen@patemi.fi

0400-828 070
www.patemi.fi

PATEMI OY

Lappilainen näkijä, parantaja

jo kolmannessa polvessa

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

0700-512411
Katariina

2,59€

 ★ Aito ★ Varma ★ Näkijä ★

2,34/min + pvm

Jenny
0700-51014

Myös luotettavat rakkaustulkinnat
2,59/min+pvm

Selvänäkijä
Stiina Sahari
0700-9-3009

2,95€/min.+pvm. pl50 hki 25

Kunta-
vaali-

ehdokas!
Varaa 

ajoissa 

itsellesi 

tai 

puolueellesi 

parhaat 

paikat 

vaali-

ilmoitukselle.


