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Viikko 20

• 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

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

AAkkvvaarriioo--
hhaarrrraassttaajjaallllee!!

Akvario-
harrastajalle!

Akvaariot ja akvaariopaketit
Akvaariokalat ja -kasvit
Kaikki tarvikkeet ja ruoat

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

Muina aikoina puhelimitse 0440 771122
Myös kotikäynnit

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

Simolanmutka 1 (ABC Renkomäki) 
15680 Lahti

Avoinna arkisin 9-18 
ja lauantaisin 10-15

Iloista ja laadukasta 
apteekkipalvelua

Renkomäen
ABC -liikenneasemalla, 
lämpimästi tervetuloa! 

Meiltä saat lääkkeet myös 
kätevästi kotiin kuljetettuina 

tai parkkipaikalta noudettuina. 

Tilaukset puhelimitse 
p. 03-734 1188

ERKKI NIEMINEN

SENIORIVÄESTÖ
EI OLE JÄTE-ERÄ
- SE ON YHTEISKUNNAN 
TUKIJALKA

TOHTORI

325
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Faunatar Lahti
Launeen Prisma 2. krs
Puh. 040-1630 630
Ark. 10-20, la 10-18
www.faunatar.fi

HHyyvvääää  kkeessääää
ttooiivvoottttaaaaHyvää kesää
toivottaa

erkki.nieminen@lh.lahti.fi

ERKKI NIEMINEN

SENIORIVÄESTÖ 
EI OLE JÄTE-ERÄ
- SE ON YHTEISKUNNAN 
TUKIJALKA

TOHTORI
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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
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www.hakevuori.fi

OSTAMME PUUTA
- Nuoren metsän kunnostukset

- Harvennukset
- Päätehakkuut

LISÄKSI SUORITAMME 
ERIKOISHAKKUITA 

- Teollisuuskohteet
- Pellonreunat 

- Tienvarret yms.

KYSY TARJOUS
Tuomo Oksanen

p. 044 077 8877 
tuomo.oksanen@hakevuori.fi

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
TÄYDEN PALVELUN

AUTOTALO KÄRKÖLÄSSÄ
KATSASTUSPALVELUT HUOLTOPALVELUT

ILMASTOINTIHUOLTO

AUTOPESUT

79 €
NOUTOPALVELU 19 €

alk. 49 €

      45 €
MYÖS AUTON SISÄPESUT

LIUOTIN- JA VAHAPESU
KÄSIN

TEEMME 
AUTOHUOLLOT

KAIKKIIN
AUTOMERKKEIHIN

HUOLLAMME
MYÖS

MATKAILUAUTOJA

ISO NOSTIN
KÄYTÖSSÄ

AVOINNA ARKISIN KLO 8 - 17

MATKAILU- JA HENKILÖAUTOJEN MAAHANTUONTI,
MYYNTI JA VUOKRAUS. RÄÄTÄLÖITY PALVELU.

KOUKUNTIE 4  -  KÄRKÖLÄ  -  044 773 1053

Lue lehti netistä!
www.lahdenseudunuutiset.fi 

Palvelemme kesällä:
ma-pe 8.30 – 19
        la       9 – 16
        su    12 – 16
Juhannus:
suljettu pe-su 25.-27.6. 
remontin vuoksi           

Ammattitaitoista ja ystävällistä 
apteekkipalvelua 

Tervetuloa!

Verkkokauppamme 
palvelee 24/7 

www.hollolanapteekki.fi

Myös kotiinkuljetus 
Hollolan alueella

Salpakangas, Prisma-keskus
Kansankatu 8, 15870 Hollola
puh. (03) 878 610
Verkkokauppa: www.hollolanapteekki.fiVerkkokauppa: www.hollolanapteekki.fi
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Postiosoite: Riihelänkatu 15, 15810 LAHTI

Toimitusjohtaja/päätoimittaja: 
Raimo Jokinen 
puh. 0400 816 340
raimo.jokinen@jns-mediajakelut.com

toimitus@jns-mediajakelut.com
 
Kustantaja: J.N.S. Company Oy, 
Y-tunnus: 0665979-7 

Painopaikka: Lehtisepät Oy
Painos: 25 000 kpl

Ilmoitusmarkkinointi:  
Niina Leskinen, 
myyntipäällikkö, toimittaja
Puh. 041 5499 878
niina.a.leskinen@gmail.com 

Vesa Kurjonen, ilmoitusmyyjä
Puh. 040 9328 113
printtimainos@gmail.com

Jorma Jokela, ilmoitusmyyjä
Puh. 040 0371 996
jojo.jokela@gmail.com

Jakelualue: 
Länsi-Lahden ja Hollolan kotitaloudet

Jakelutelinepaikat:  
Lahti: ABC Renkomäki, ABC Holma, CM 
Laune, CM Paavola, Novatalo Aleksi, 
Sokos keskusta, S-Market Metsäkangas, 
Sale Jalkaranta, S-Market Jalkaranta, 
ABC Kivimaa, Neste Taukotuuli, 
Sale Kukkila, S-Market Mukkula, 
K-Supermarket Okeroinen, S-Market 
Villähde, Sale Nastola, S-Market Nastola 
ja K-Supermarket Nastola.
Hollola: K-Supermarket Hollola, Sale 

Hollola KK.
Hämeenkoski: Koskikartano ja Sale 
Hämeenkoski.
Järvelä: Neste oil Huoltamo ja S-Market 
Järvelä.
Orimattila: S-Market, K-Supermarket ja 
Orimattilan kehräämö.
Vääksy: Route 24 Vesivehmaa, S-Market 
Vääksy ja K-Supermarket Vääksy.

Lehti ilmestyy 
kahden viikon välein.

Lehti ei vastaa epäselvistä 
käsikirjoituksista tai puhelimessa 
sattuneista väärinkäsityksistä 
aiheutuneista virheistä.
Lehden vastuu virheellisistä ilmoituksista 
rajoittuu enintään ilmoituksen hintaan.
Reklamaatiot kahdeksan (8) päivän 
kuluessa.

Ilmoitusten sisäänjättö keskiviikkona 
klo 12 mennessä.

ISSN 2490-1105 (painettu)
ISSN 2490-1113 (verkkojulkaisu)
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HAMMASLÄÄKÄRI
TEINI JANHUNEN

RITANIEMENKATU 6E, 15240 LAHTI•M
UK
KU
LA
•

M

Valkohampaat huulten alla
loistaa niinkuin taivahalta
linnunradan tähtivyö.
Mutta jos vain tuntuu susta
että suu on aukko musta
silloin älä emmi...soita!
Hoitanut mä olen noita,
...ennenkin.

(03) 730 6944

TIESITKÖ, ETTÄ PORAKAIVO PITÄISI
PUHDISTAA 5-10 VUODEN VÄLEIN

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

* Puhdistukset uudella tekniikalla
* Porakaivopumppujen myynti

LAMMINRANTA
PORAKAIVOJEN HUOLTOLIIKE

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

Katoksia, aitaa, portti ja muita ulkokalusteita mittatilaus-
työnä.  Puuvesa.fi - p. 040 754 7420 - puuvesa@puuvesa.fi.

On ikävä havaita, että nuorten har-
rastukset ovat suuntautuneet nykyään 
kännykkään ja kaikkeen mitä ne 
härpäkkeet tarjoavat. Jos mennään 
kylään, niin istutaan rivissä ja na-
puloidaan niitä laitteita ja sosiaalinen 
kanssakäynti on 0-tasolla.

Harrastukset ja liikunta ovat jääneet 
unholaan, vain pieni osa nuorista käy 
harrastamassa mitään muuta kuin 
kaupoilla notkumista ja kännykän 

näpelöintiä. Missä ovat liikunnalliset 
pelit koulujen välitunneilla, tai koulun 
jälkeen?

Urheiluseurat ovat joka puolella 
vaikeuksissa, kun ei ole harrastajia.

Nyt on herätty nuorten mielenter-
veysongelmiin, hyvä että edes nyt. 
Politiikot ja virkamiehet ovat kilvan 
lisäämässä hoitohenkilökuntaa. Hyvä 
näin, mutta pitäisi mennä tarkistele-
maan mitkä ovat syyt ja seuraukset. 

Kunhan mennään ja muutama vuosi 
eteenpäin tulee "iso jytky" mielen-
terveysongelmissa. Kouluihin on 
lisättävä liikuntaa ja jo päiväkodissa 
otettava huomioon nämä asiat. Nyt 
kun tutti lusahtaa suusta ulos niin 
käteen lyödään kännykkä. Voi näi-
den nuorten tulevaisuutta...näkymää 
terveyden kannalta.

Raimo Jokinen

Harrastukset ja hyvinvointi nuorilla

Lasse Koskinen

Lahden kaupunki haki vuon-
na 2017 EU:n Urban Inno-
vative Actions -rahoitusoh-
jelmasta tukea uudenlaisen 
pyörätiesuunnitelman raken-
tamiseen. Kokonaistukea tuli 
4,7 miljoonaa euroa. Tuen ja 
kaupungin oman rahoituksen 
turvin toteutettiin kaupunki-
liikkumisen ohjelma, pääs-
tökauppakokeilu ja erityinen 
”älypyörätie”.

EU-tuen hakuvaiheessa 
hankkeen älypyörätien kus-
tannusarvio oli 1,68 mil-
joonaa euroa. EU:n tukea 
pyörätiehen tuli 1,31 miljoo-
naa euroa. Tuen hakemisen 
jälkeen syntyi pyörätielle 
uusi linjaus Etelä-Lahteen, 
Uudenmaankadun varrelle. 
Pyörätien hinta nousi nyt jo 
2,2 miljoonaan euroon. 

Lisäkustannukset aiheu-
tuivat yhden kadun ylittäväs-
tä sillasta, meluvallin linjaus-
muutoksesta, muuttuneiden 
suunnitelmien tekemisestä, 
lisätöistä ja näiden aiheut-
tamista viivekorvauksista 
urakoitsijalle. Lisäksi älypyö-
rätien varrelta oli tarkoitus 
kaataa läheisen asutusalu-
een edestä kuusikkoa. Tästä 
nousi niin suuri vastarin-
nan ryöppy, että pyörätietä 
kavennettiin alkuperäisistä 
suunnitelmista.

Maaliskuun lopussa vuon-
na 2021 pyörätiekustannuk-
set olivat kohonneet jo 2,7 
miljoonaan euroon. Lisää 
kustannuksia tulee väylään 
myös digitaalisista näyttö-
tauluista ja liiketunnistimella 
toimivasta valotekniikasta. 
Valot himmenevät ja kirkas-
tuvat liikennemäärien mu-
kaan. Tämän ”älytekniikan” 
osuus on kustannuksista noin 
kuusi prosenttia. Pyörätien 
kaistamerkinnät heijastetaan 

Lahden matkakeskuksesta etelään johtavan tietotekniikalla ehostetun pyörätien kustan-
nukset kohosivat kaksinkertaisiksi suunnitelmista. Kuva: Lasse Koskinen.

Älypyörätien kustannukset 
kaksinkertaistuivat
Tarkastuslautakunta tarttui kohonneeseen hintaan

valotekniikalla pyörätien 
pintaan.

Lahden tarkastuslauta-
kunta tarttui älypyörätien 
kustannuksiin, jotka loppujen 
lopuksi nousivat kaksinker-
taisiksi suunnitelmiin nähden. 
Kaupungin oma osuus kohosi 
yli 1,5 miljoonaan euroon. 
Tarkastuslautakunta sai täs-
tä aiheutuneeseen tieduste-
luunsa kaupunkiympäristön 
vastuualueelta vastauksen, 
jonka mukaan ainakin pyörä-
tien levennys olisi toteutettu 
joka tapauksessa ilman EU:n 
tukeakin.

Tarkastuslautakunta toteaa 
tarkastuskertomuksessaan,
että EU-tuen saaminen oli 
hyvä asia, mutta samalla 
ihmettelee, oliko lyhyen pyö-
rätiepätkän leventämiseen 
tarvetta käyttää 1,5 miljoonaa 
euroa kaupungin omia varoja. 
Lautakunta toteaa vielä, että 
EU-hankkeilla on yleensä 
taipumus aiheuttaa hakijalla 
oman rahoitusosuuden pai-
sumista hankkeen aikana. 
Lautakunta kehottaa Lahden 
kaupunkia lisäämään laskel-
matarkkuuttaan hankkeiden 
kustannusarvioita laadittaes-
sa.

Lahden matkakeskuk-
sesta Etelä-Lahteen johtavan 
älypyörätien pituus on 2,5 
kilometriä, joten kaupungin 
omat kustannukset ilman 
”älytien” näyttölaitekustan-
nuksia ovat noin 600 euroa 
metriltä. Loput tulevat EU:n 
avarasta avustuslompakosta. 
EU:n osuus on 520 euroa 
metriltä, joten metrihinta 
on siis yhteensä 1120 euroa 
metriltä.

Lahden kaupungin arvi-
ointikertomus 2020 valmistui 
3.5.2021.

Tehtaankatu 6, Riihimäki. 
Puh. (019) 716 620 

Avainkierto 23, Hyvinkää. 
Puh. (019) 268 0800 

www.autosorsa.fi

- huollot - varaosat 
  (Riihimäki/Hyvinkää)

- korikorjaus - maalaus 
   (Riihimäki)

TURVALLISUUS 
EDELLÄ

A U T O  S O R S A  6 0  V U O T T A
1 9 6 1 - 2 0 2 1

A U T O  S O R S A  6 0  V U O T T A
1 9 6 1 - 2 0 2 1
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 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

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!

SeuralaispalveluaSeuralaispalvelua

ÄLÄ OLE YKSIN!
SEURAA TARJOLLA!

LIVE 0700-4116001,92 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

Etsimme isäntäperhettä elokuussa saapuvalle 
thaimaalaiselle vaihto-oppilastytölle. 
Onko teidän perheenne 
kiinnostunut kansainvälisyydestä?
Negatiivinen testi ja koulupaikka Lahdessa 
olemassa. 

Lisätietoja: TR-Kielimatkat - puh. 010 666 5800
email: info@trkielimatkat.fi - www.kielimatkat.net

Kyllä kannattaa! Nyt jos 
koskaan kaikki uurnille. 
Vain siten voimme vaikut-
taa kotikuntamme asioiden 
hoitoon. Me äänestäjät 
olemme kunnan omistajia. 
Antakaamme siis kansa-
laisten äänten kuulua! 

Kuulee sanottavan, että 
mikään ei muutu, äänes-
tää ketä tahansa. Näin ei 
missään tapauksessa ole. 
Esimerkiksi Lahden 545 
ehdokasta edustavat 15 eri 
valitsijayhdistystä, joil-
la kaikilla on toisistaan 
poikkeavia tavoitteita kau-
pungin asioiden hoitoon. 
Mikäli jokin tavoite saa 
riittävästi kannatusta, se 
myös toteutuu. Sama kos-
kee yksittäisten ehdokkai-
den ajamia asioita.

Äänestäjät ovat veron-
maksajina kunnan toimin-
tojen suurin rahoittaja. Sik-

si veronmaksajilla on valta 
ja oikeus määrätä, miten 
kunnassa toimitaan. Tämä 
tapahtuu kuitenkin ainoas-
taan valtuutettujen välityk-
sellä, joita valitaan kunnan 
väkiluvun mukaan, esim. 
Lahdessa 59. Sen vuoksi 
äänestäminen on erittäin 
tärkeää veronmaksajan 
valtaoikeuden toteuttajana.

Merkittävä tulo kunnalle 
on valtionosuusrahoitus, 
karkeasti puolet verotu-
losta. Sen tavoitteena on 
kuntien vastuulla olevien 
julkisten palvelujen saa-
tavuuden varmistaminen 
niin, että kansalaiset voivat 
saada tietyntasoiset perus-
palvelut. Se on yleiskat-
teellinen tuloerä, jota ei ole 
korvamerkitty mihinkään, 
vaan rahoitusta saava kunta 
päättää itse sen tarkoituk-
senmukaisesta käytöstä. 

Tässä tulee jälleen esiin 
äänestämisen tärkeä mer-
kitys. Valtuustoihin on 
saatava järkevyyttä valtion 
rahoja jaettaessa. Itse asias-
sa rahat ovat omia, koska 
verovelvolliset maksavat 
myös valtionveroa. 

Monet kunnat omistavat 
tuloa tuottavia yhtiöitä. 
Esimerkiksi Lahti Energia 
Oy tuottaa omistajalleen 
noin kahta veroprosenttia 
vastaavan osingon vuo-
sittain. Siitä huolimatta 
kaupungin johtoportaissa 
puhutaan vakavasti yhti-
ön myynnistä. Äänestäjät 
ratkaisevat tämänkin asian 
valtuutettujensa välityksel-
lä. ESS:n vaalikoneessa on 
tätä asiaa koskeva kysymys 
ehdokkaille.

Äänestäminen merkit-
see itse äänestäjälle vas-
tuullisuutta kotikuntaansa 

kohtaan ja välittämistä 
muistakin kuin itsestään 
sekä hienoa tunnetta siitä, 
että jotain arvokasta on 
tullut tehtyä. Äänestäjä on 
osa päätöksentekoa, joten 
hänellä on oikeus myös 
arvosteluun. Sen sijaan 
äänestämättä jättäjän ei 
ole reilua ruotia asioita, 
joihin ei ole yrittänytkään 
vaikuttaa.

Selväksi on käynyt, että 
äänestäminen kannattaa 
aina. Otetaan siis omistajan 
ote haltuun ja annetaan ääni 
kotikunnan parhaaksi.

Erkki Nieminen
Kaupunginvaltuutettu, sd                                                                                                       
Rakennusmestari,
sosiologi, tohtori

Kuntavaalit ovella, 
kannattaako äänestää?

Lasse Koskinen

Suomen eduskunnan apulais-
oikeusasiamies antoi Lahden 
sivistysjohtajalle huomautuk-
sen hänen yhdelle rehtorille 
antamastaan varoituksesta. 
Lahden kaupunki hankki 
ulkopuolisen lausunnon tästä 
varoituksesta, koska kaupun-
ki katsoi oikeusasiamiehen 
huomautuksen merkinneen 
työantajaoikeutensa kaven-
tamista. Ulkopuolelta ostettu 
lausunto tuki kaupungin nä-
kemystä.

Oikeuskansleri ja oike-
usasiamies ovat vuosina 
2015–2019 antaneet tehtyjen 
kanteluiden johdosta kunnal-
lisviranhaltijoille Suomessa 
yhteensä 17 huomautusta, 
joista kahdeksan on annettu 
Lahden kaupungille. Näin 
ollen lähes puolet näistä 
huomautuksista on tullut 
Lahdelle.

Lahden kaupungin kai-
kesta toiminnasta tehtiin 24 
valitusta vuosina 2015-2019. 
Niistä kahdeksan aiheutti 
huomautuksen Lahdelle, jo-
ten noin kolmasosa valituk-
sista johti huomautukseen 
saakka. Tätä määrää kaupun-
ginhallitus ei pidä erityisen 
suurena. Tähän kaupungin-
hallitus päätyi Lahden tarkas-
tuslautakunnalle antamassaan 
selityksessä.

Tarkastuslautakunta pitää 
Lahden kunnallisviranhal-
tijoiden saamia kahdeksaa 
huomautusta kuitenkin mer-
kittävänä määränä. Lautakun-
ta päätyy tarkastuskertomuk-
sessaan siihen, että Lahden 
hallinnossa on valitettavan 
paljon korjattavia puutteita. 

Lisäksi lautakunta katsoi 
tarpeettomaksi hankkia kal-
lista ulkopuolista lausuntoa 
sivistysjohtajan saamasta 

Lahden tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Reijo Oksa-
nen (vas.) luovuttaa tarkastuskertomuksen vuodelta 2020 
kaupunginvaltuuston puheenjohtajalle Hannu Rahkoselle 
ja kaupunginjohtaja Pekka Timoselle. 
Kuva: Lasse Koskinen.

Lahti on kerännyt 
oikeusviranomaisten huomautuksia

huomautuksesta, koska oi-
keusasiamiehen antamaan 
huomautukseen ei ole vali-
tusoikeutta. Lahdella on omia 
lakiasiantuntijoita, joiden 
tehtävänä on varmistaa kau-

pungin toimien laillisuuden. 

Lahden kaupungin tar-
kastuslautakunnan arvioin-
tikertomus 2020, julkaistu 
3.5.2021.

Minulle on jo lapsuudessa 
opetettu kuun vaiheet ja mitä 
milloinkin piti tehdä. Meillä 
oli ennen tätä nykyistä kalen-
teria kalenteri, jossa oli 13 
kk ja se toimi kuun mukaan. 
Silloinen kansa tiesi tark-
kaan, mitä pitä milloinkin 
tehdä, jotta saisi työnsä on-
nistumaan täydellisesti. Toki 
jouduttiin tekemään paljon 
asioita, koska kuun suotuisa 
vaikutus ei ollut aina paikal-
la siinä hetkessä, kun työt 
oli tehtävä. Mutta pyrittiin 
maksimoimaan sato, että 
syötävää oli enemmän ja 
riitti pitemmälle.

Kuu kertoi siis meille, kos-
ka piti kylvää, kyntää, vesoa, 
poistaa rikkaruohot, leika-
ta hiukset, leikata kynnet, 
pestä matot, värjätä langat, 
milloin puut oli kaadettava 
talon rakentamiseen tms. tai 
koska  piti tehdä polttopuut 
tai hakea joulukuusi metsäs-
tä, että neulaset siinä pysyi 
pitkään jne.

Nyt on kesäkuu 2021 
ja kerron teille, mitä tässä 
kuussa kannattaa tehdä ja 
koska, kuun mukaan.

1 päivä. Kuu on Vesimie-
hessä. Kukkakasvien kylvö 
ja hoito. Perunan/ruokasipu-
lin istutus iltapäivällä. Hyvä 
ajankohta onnistuneeseen 
laihdutuskuurin aloittami-
seen.

2-3 päivä. Kuu on Ka-
loissa. Lehtikasvien kylvö. 
Perunan/ruokasipulin istutus 
iltapäivällä Rikkaruohojen 
kitkentäpäivät, pysyvät pi-
tempään poissa. Hyvä ajan-
kohta leikkauksille ja muille 
lääketieteellisille ajankohdil-
le. Leikkausarvet paranevat 
hyvin ja nopeammin kuin 
tavallisesti, jos näinä päivinä 
leikkaus suoritettu. Hyvät 
päivät ihokarvojen poistoon. 
On vesipäivät. Kaivonpaikat 

Ovatpahan kummalliset 
nämä kuntavaalit, ehdok-
kaita on ennätysmäärä, mut-
ta niin on myös niitä, jotka 
ovat kieltäytyneet kunnias-
ta. Onkohan nyt yritetty 
korvata määrällä laatu?

Kun näitä karkeloita on 
jo tullut allakan mukaan 
aika kauan seurattua, niin 
on ensimmäinen kerta, kun 
miltei jokainen puolue on 
valmis veronkorotuksiin. 
Ansiotulovero on ainoa, 

johon ei vielä ennen vaalia 
uskalleta kajota. Kaikki 
muu on ollut vapaata riistaa.

Mutta nyt on markkinoil-
la myös EU verottamassa. 
Jokaiselle kansalaiselle on 
suunniteltu mm. muovi-
vero ja mitä muita onkaan 
tulollaan. EU:n takataskus-
sa ei ainakaan kevennyksiä 
ole luvassa. Juurihan sinne 
sovittiin maksettavaksi 
sievoinen summa, josta 
ilmassa leijuu erilaisia tie-

toja, niin lainan määrästä, 
kuin palautettavasta sum-
masta. Eli lainaa mulle 
6,5 miljardia, niin saat 2,5 
miljardia takaisin, ja loput 
niin ettet huomaakaan. 
Tuolla periaatteella voisi 
jokainen perustaa vaikka 
oman pankin, eikä olisi 
hätäpäivää.

Vaalien jälkeen olemme 
melkoisen vaikean tilanteen 
edessä. Koronatukiaisia on 
jaettu avokätisesti ja joka 

sentti on kansalaisten kuk-
karoista pois. Tuet menevät 
oikein, kun kohdistetaan 
ja tarkastetaan, että tuen 
kohde osuu sinne missä 
sitä todella tarvitaan. Onhan 
tukia toki myönnetty löysin 
perustein huomattavia sum-
mia sellaisiinkin kohteisiin, 
jotka eivät ole edes ottaneet 
sitä vastaan.

Raimo Jokinen 

Kuka syö kenenkin eväät?

Mitä kaikkea Kuu meille kertookaan!

löytyy hyvin. Hyvät pyy-
kinpesupäivät, lika irtoaa 
helposti.

4-6 päivä. Kuu on Oinaas-
sa. Hedelmäkasvien kylvö 
ja hoito. Marjapensaiden ja 
hedelmäpuiden leikkaukset. 
Perunan/ruokasipulin istutus 
iltapäivällä. Hyvät hiusten 
pesupäivät, pysyy pitkään 
hyvänä.

7-8 päivä. Kuu on Hä-
rässä. Juurikasvien kylvö ja 
hoito. Vesakoiden,tuholais-
ten, rikkakasvien, homeen, 
ym. tuhoamispäivät. Hyvät 
kynsien leikkuupäivät, niin 
varpaan ja sormien kynnet 
sekä eläinten kynnet.

9-11 päivä. Kuu on Kak-
sosissa. 10.6. on Uusikuu. 
Kukkakasvien kylvö ja hoi-
to. Vesakoiden, tuholaisten, 
rikkakasvien, homeen, ym. 
tuhoamispäivät. Hyvä paaston 
aloittamispäivät. Kylvö/istu-
tus: kukat, vilja, heinä, yrtit, 
pensaat. Pensaiden ja puiden 
tuuhentava leikkaus. Yrttien 
keruu kuvattavaksi, maanpääl-
liset osat, keruu  aamulla.

12-13 päivä. Kuu on Ra-
vussa. Kylvö/istutus: kukat, 
pensaat, vilja, heinä, yrtit. 
Pensaiden ja puiden tuu-
hentavat leikkaukset. Yrt-
tien keruu, maanpäälliset 
osat kuivattavaksi aamulla. 
Hyvä aika virkistävälle ja 
ravitsevalle öljyhieronnal-
le. Ajankohta tukee myös 
ravintoaineiden parempaa 
imeytymistä iholle ja kas-
vonaamioiden teho on hyvä.

14-16 päivä. Kuu on Leijo-
nassa. Hedelmäkasvien kylvö 

ja hoito. Kylvö/istutus: kukat, 
pensaat, yrtit, vilja, heinä. 
Yrttien keruu, maanpäälliset 
osat kuivattavaksi aamulla. 
Hiusten leikkuupäivät, sekä 
hiusten pesupäivät. Hiusten 
värjäyspäivät, väri pysyy 
hyvänä pitkään. Kynsien 
leikkuupäivät, myös eläimet.

17-18 päivä. Kuu on Neit-
syessä. Kylvö/istutus: kukat, 
pensaat, yrtit, vilja, heinä. 
Yrttien keruu, maanpäälliset 
osat kuivattavaksi aamul-
la. Hiusten leikkuupäivät. 
Hiusten värjäyspäivät. Leh-
tikerppujen teko eläimille. 
Virkistävät hieronnat, näinä 
päivinä hieronta antaa kaikis-
ta parhaimman avun.

19-20 päivä.  Kuu on 
Vaa´assa. Kylvö/istutus: 
kukat, pensaat, yrtit, vilja, 
heinä. Yrttien keruu, maan-
päälliset osat kuivattavaksi 
aamulla. Ihon ravitsemispäi-
vät, hoitavat aineet imeytyvät 
hyvin. Kosmetologipäivät.

21-22 päivä. Kuu on Skor-
pionissa. Lehtikasvien kyl-
vö. Kylvö/istutus: kukat, 
pensaat, vilja, heinä, yrtit. 
Lääkeyrttien parhaat keruu-
päivät, poimitaan aamupäi-
vällä. Huonekasvien kas-
telupäivät, pysyvät hyvänä 
pitkään. Lehtikerppujen teko 
eläimille. Aika virkistävälle 
ja voimistavalle öljyhieron-
nalle. Ravinteet imeytyvät 
hyvin näinä päivinä ihoon 
niin rasvojen kuin ravinnon 
kautta.

23-24 päivä. Kuu on Jou-
simiehessä. Hedelmäkasvien 
kylvö. Kylvö/istutus: kukat, 

pensaat, vilja, heinä, yrtit. 
Lehtikerppujen teko eläi-
mille. Lääkeyrttien keruun 
parhaat päivät aamupäivällä. 
Vihdan/vastan tekopäivät. 
Yrttien keruu, maanpäälliset 
osat kuivattavaksi aamulla. 
24.6. Täysikuu.

25-26 päivä. Kuu on Kau-
riissa. Juurikasvien kylvö ja 
hoito. Rikkaruohojen per-
kaus, pysyy paremmin pois 
ja pitempään, kun näinä 
päivinä kitkee. Oikea hetki 
manikyyrille ja pedikyyrille. 
Hyvä ajankohta aloittaa on-
nistunut laihdutuskuuri.

27-28 päivä. Kuu on Ve-
simiehessä. Kukkakasvien 
kylvö ja hoito. Hampaiden 
hoitopäivät, paikat pysyvät 
hyvin. Hyvät päivät leik-
kauksille ja muille lääke-
tietteellisille toimenpiteille, 
haavat paranevat nopeasti. 
Hyvät hiusten pesupäivät.

29-30 päivä. Kuu on Ka-
loissa. Lehtikasvien kylvö 
ja hoito. Suun ja hampaiden 
hoitopäivät, paikat pysyvät 
hyvin. Kukkien kastelupäi-
vät, pysyvät hyvänä pitkään. 
Pyykinpesupäivät, lika läh-
tee hyvin irti. Ihokarvojen 
poistopäivät, ei kasva niin 
nopeasti takaisin.

Nautitaan ihanasta 
Kesäkuusta!

Terveisin: 
Valkoinen Noita

Ja jos haluat lisää tietoa 
kuusta/planeetoista/tms., 
liity Facebookissa Kuun-

kasvattamat ryhmään.

Uusikuu Kasvava puolikuu Laskeva puolikuuTäysikuu
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VARAA OMA 
MYYTIPAIKKASI

Ahtialantie 37, 15170 Lahti

www.lanttila.fi

No eihän siitä niin 
paljon puhuta, 

mutta on se Lanttila 
lapsiperheiden paras 

ostopaikka.
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Etsimme isäntäperhettä elokuussa saapuvalle 
thaimaalaiselle vaihto-oppilastytölle. 
Onko teidän perheenne 
kiinnostunut kansainvälisyydestä?
Negatiivinen testi ja koulupaikka Lahdessa 
olemassa. 

Lisätietoja: TR-Kielimatkat - puh. 010 666 5800
email: info@trkielimatkat.fi - www.kielimatkat.net

Kyllä kannattaa! Nyt jos 
koskaan kaikki uurnille. 
Vain siten voimme vaikut-
taa kotikuntamme asioiden 
hoitoon. Me äänestäjät 
olemme kunnan omistajia. 
Antakaamme siis kansa-
laisten äänten kuulua! 

Kuulee sanottavan, että 
mikään ei muutu, äänes-
tää ketä tahansa. Näin ei 
missään tapauksessa ole. 
Esimerkiksi Lahden 545 
ehdokasta edustavat 15 eri 
valitsijayhdistystä, joil-
la kaikilla on toisistaan 
poikkeavia tavoitteita kau-
pungin asioiden hoitoon. 
Mikäli jokin tavoite saa 
riittävästi kannatusta, se 
myös toteutuu. Sama kos-
kee yksittäisten ehdokkai-
den ajamia asioita.

Äänestäjät ovat veron-
maksajina kunnan toimin-
tojen suurin rahoittaja. Sik-

si veronmaksajilla on valta 
ja oikeus määrätä, miten 
kunnassa toimitaan. Tämä 
tapahtuu kuitenkin ainoas-
taan valtuutettujen välityk-
sellä, joita valitaan kunnan 
väkiluvun mukaan, esim. 
Lahdessa 59. Sen vuoksi 
äänestäminen on erittäin 
tärkeää veronmaksajan 
valtaoikeuden toteuttajana.

Merkittävä tulo kunnalle 
on valtionosuusrahoitus, 
karkeasti puolet verotu-
losta. Sen tavoitteena on 
kuntien vastuulla olevien 
julkisten palvelujen saa-
tavuuden varmistaminen 
niin, että kansalaiset voivat 
saada tietyntasoiset perus-
palvelut. Se on yleiskat-
teellinen tuloerä, jota ei ole 
korvamerkitty mihinkään, 
vaan rahoitusta saava kunta 
päättää itse sen tarkoituk-
senmukaisesta käytöstä. 

Tässä tulee jälleen esiin 
äänestämisen tärkeä mer-
kitys. Valtuustoihin on 
saatava järkevyyttä valtion 
rahoja jaettaessa. Itse asias-
sa rahat ovat omia, koska 
verovelvolliset maksavat 
myös valtionveroa. 

Monet kunnat omistavat 
tuloa tuottavia yhtiöitä. 
Esimerkiksi Lahti Energia 
Oy tuottaa omistajalleen 
noin kahta veroprosenttia 
vastaavan osingon vuo-
sittain. Siitä huolimatta 
kaupungin johtoportaissa 
puhutaan vakavasti yhti-
ön myynnistä. Äänestäjät 
ratkaisevat tämänkin asian 
valtuutettujensa välityksel-
lä. ESS:n vaalikoneessa on 
tätä asiaa koskeva kysymys 
ehdokkaille.

Äänestäminen merkit-
see itse äänestäjälle vas-
tuullisuutta kotikuntaansa 

kohtaan ja välittämistä 
muistakin kuin itsestään 
sekä hienoa tunnetta siitä, 
että jotain arvokasta on 
tullut tehtyä. Äänestäjä on 
osa päätöksentekoa, joten 
hänellä on oikeus myös 
arvosteluun. Sen sijaan 
äänestämättä jättäjän ei 
ole reilua ruotia asioita, 
joihin ei ole yrittänytkään 
vaikuttaa.

Selväksi on käynyt, että 
äänestäminen kannattaa 
aina. Otetaan siis omistajan 
ote haltuun ja annetaan ääni 
kotikunnan parhaaksi.

Erkki Nieminen
Kaupunginvaltuutettu, sd                                                                                                       
Rakennusmestari,
sosiologi, tohtori

Kuntavaalit ovella, 
kannattaako äänestää?

Lasse Koskinen

Suomen eduskunnan apulais-
oikeusasiamies antoi Lahden 
sivistysjohtajalle huomautuk-
sen hänen yhdelle rehtorille 
antamastaan varoituksesta. 
Lahden kaupunki hankki 
ulkopuolisen lausunnon tästä 
varoituksesta, koska kaupun-
ki katsoi oikeusasiamiehen 
huomautuksen merkinneen 
työantajaoikeutensa kaven-
tamista. Ulkopuolelta ostettu 
lausunto tuki kaupungin nä-
kemystä.

Oikeuskansleri ja oike-
usasiamies ovat vuosina 
2015–2019 antaneet tehtyjen 
kanteluiden johdosta kunnal-
lisviranhaltijoille Suomessa 
yhteensä 17 huomautusta, 
joista kahdeksan on annettu 
Lahden kaupungille. Näin 
ollen lähes puolet näistä 
huomautuksista on tullut 
Lahdelle.

Lahden kaupungin kai-
kesta toiminnasta tehtiin 24 
valitusta vuosina 2015-2019. 
Niistä kahdeksan aiheutti 
huomautuksen Lahdelle, jo-
ten noin kolmasosa valituk-
sista johti huomautukseen 
saakka. Tätä määrää kaupun-
ginhallitus ei pidä erityisen 
suurena. Tähän kaupungin-
hallitus päätyi Lahden tarkas-
tuslautakunnalle antamassaan 
selityksessä.

Tarkastuslautakunta pitää 
Lahden kunnallisviranhal-
tijoiden saamia kahdeksaa 
huomautusta kuitenkin mer-
kittävänä määränä. Lautakun-
ta päätyy tarkastuskertomuk-
sessaan siihen, että Lahden 
hallinnossa on valitettavan 
paljon korjattavia puutteita. 

Lisäksi lautakunta katsoi 
tarpeettomaksi hankkia kal-
lista ulkopuolista lausuntoa 
sivistysjohtajan saamasta 

Lahden tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Reijo Oksa-
nen (vas.) luovuttaa tarkastuskertomuksen vuodelta 2020 
kaupunginvaltuuston puheenjohtajalle Hannu Rahkoselle 
ja kaupunginjohtaja Pekka Timoselle. 
Kuva: Lasse Koskinen.

Lahti on kerännyt 
oikeusviranomaisten huomautuksia

huomautuksesta, koska oi-
keusasiamiehen antamaan 
huomautukseen ei ole vali-
tusoikeutta. Lahdella on omia 
lakiasiantuntijoita, joiden 
tehtävänä on varmistaa kau-

pungin toimien laillisuuden. 

Lahden kaupungin tar-
kastuslautakunnan arvioin-
tikertomus 2020, julkaistu 
3.5.2021.
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Niinan niksitNiinan niksit Niina Ojansivu
Keittiöpäällikkö

Raparperijuustokakku

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

Itse tykkään näistä paistettavista juustokakuista ja nyt löysin parikin reseptiä joissa on uutta Valion 
vaniljakreemiä, sitähän oli pakko kokeilla. Sopivasti raparperikin nousee huimaa vauhtia maasta, 
joten juustokakun tekoon. Tämän tekeminen on nopeaa, mutta uunissa kakku onkin tunnin ja toisen tunnin 
kakku saa vetäytyä, syötäväksi se on parhaimmillaan seuraavana päivänä. 

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

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!

 

Päijät-Hämeen
Lokapalvelu Ky
puh. 0400 352 762

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

Pohja:
200g digestivekeksejä
100 g voita, sulatettuna
Täyte:
n. 7 dl raparperia
vajaa desilitra sokeria
2 prk Valion vaniljakreemiä
2 rs vaniljatuorejuustoa
3 kanamunaa

Murskaa keksit ja sulata voi, 
laita leivinpaperi irtopoh-
javuoan pohjalle, taputtele 
taikina i vuoan pohjalle ja 
reunoille, laita vuoka jää-
kaappiin.
Keitä raparperista ja sokerista 
hilloke, laita puhdistettu ja 
pilkottu raparperi kattilaan 
ja keitä hieman, ei tarvitse li-
sätä vettä, raparperista irtoaa 
nestettä, lisää sokeri ja anna 
kiehua hiljakseen.  Sekoita 
vanilja kreemi, tuorejuusto 
ja kanamunat keskenään 
kuohkeaksi seokseksi. Kaada 
hilloke taikinan päälle ja hil-
lokkeen päälle juustokuorru-

te. Paista 150 astetta tunti, ota 
jäähtymään tunniksi ennen 

kuin avaat irtopohjavuoan. 
laita jääkaappiin ja tarjoile 

seuraavana päivänä.

SISUSTUSSUUNNITTELU – Inge Uotila

inge.uotila@insinooritoimistopeltomaki.fi

kodit, vapaa-ajan asunnot 
 ja julkiset tilat

p. 040-3518991

eduskunta-avustaja
kaupunginvaltuutettu

- tervettä järkeä 
päätöksentekoon

Maarit 
Tuomi 

444

Sunnuntaina 16.5.2021 pe-
lattiin IV Lahden Autola-
sikeskus Openin finaali.
Loppukilpailuun selviytyi 
kahden jakson alkukilpai-
lujen perusteella 30 parasta 
keilaajaa ja siinä keilattiin 
ensin 5 sarjaa amerikkalaisit-
tain, jonka jälkeen 8 parasta 
jatkoi RoundRobin-peleihin. 
Loppukilpailu pelattiin ilman 
yleisöä.

Voiton vei Kouvolan All 
Starsin Niko Oksanen 73 
pisteen erolla toiseksi sijoit-
tuneeseen TPS:n Jesse Kal-
lioon (3109-3036). SBF:n 
Jouni Helminen nappa-
si kolmannen sijan pistein 
2916.

RoundRobin-peleissä näh-

Keilailu-uutinen

Niko Oksaselle voitto 
IV Lahden Autolasikeskus Openista

Jesse Kallio, Niko Oksanen ja Jouni Helminen.

tiin myös kaksi 300 pisteen 
sarjaa. Niko Oksanen heitti 
hänen 44. ja Jesse Kallio 
hänen jo 80. täydellisen 300 

pisteen sarjan. 

Teksti: Niina Leskinen
Kuva: Pekka Mitikka

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

Katoksia, aitaa, portti ja muita ulkokalusteita mittatilaus-
työnä.  Puuvesa.fi - p. 040 754 7420 - puuvesa@puuvesa.fi.

On ikävä havaita, että nuorten har-
rastukset ovat suuntautuneet nykyään 
kännykkään ja kaikkeen mitä ne 
härpäkkeet tarjoavat. Jos mennään 
kylään, niin istutaan rivissä ja na-
puloidaan niitä laitteita ja sosiaalinen 
kanssakäynti on 0-tasolla.

Harrastukset ja liikunta ovat jääneet 
unholaan, vain pieni osa nuorista käy 
harrastamassa mitään muuta kuin 
kaupoilla notkumista ja kännykän 

näpelöintiä. Missä ovat liikunnalliset 
pelit koulujen välitunneilla, tai koulun 
jälkeen?

Urheiluseurat ovat joka puolella 
vaikeuksissa, kun ei ole harrastajia.

Nyt on herätty nuorten mielenter-
veysongelmiin, hyvä että edes nyt. 
Politiikot ja virkamiehet ovat kilvan 
lisäämässä hoitohenkilökuntaa. Hyvä 
näin, mutta pitäisi mennä tarkistele-
maan mitkä ovat syyt ja seuraukset. 

Kunhan mennään ja muutama vuosi 
eteenpäin tulee "iso jytky" mielen-
terveysongelmissa. Kouluihin on 
lisättävä liikuntaa ja jo päiväkodissa 
otettava huomioon nämä asiat. Nyt 
kun tutti lusahtaa suusta ulos niin 
käteen lyödään kännykkä. Voi näi-
den nuorten tulevaisuutta...näkymää 
terveyden kannalta.

Raimo Jokinen

Harrastukset ja hyvinvointi nuorilla

Lasse Koskinen

Lahden kaupunki haki vuon-
na 2017 EU:n Urban Inno-
vative Actions -rahoitusoh-
jelmasta tukea uudenlaisen 
pyörätiesuunnitelman raken-
tamiseen. Kokonaistukea tuli 
4,7 miljoonaa euroa. Tuen ja 
kaupungin oman rahoituksen 
turvin toteutettiin kaupunki-
liikkumisen ohjelma, pääs-
tökauppakokeilu ja erityinen 
”älypyörätie”.

EU-tuen hakuvaiheessa 
hankkeen älypyörätien kus-
tannusarvio oli 1,68 mil-
joonaa euroa. EU:n tukea 
pyörätiehen tuli 1,31 miljoo-
naa euroa. Tuen hakemisen 
jälkeen syntyi pyörätielle 
uusi linjaus Etelä-Lahteen, 
Uudenmaankadun varrelle. 
Pyörätien hinta nousi nyt jo 
2,2 miljoonaan euroon. 

Lisäkustannukset aiheu-
tuivat yhden kadun ylittäväs-
tä sillasta, meluvallin linjaus-
muutoksesta, muuttuneiden 
suunnitelmien tekemisestä, 
lisätöistä ja näiden aiheut-
tamista viivekorvauksista 
urakoitsijalle. Lisäksi älypyö-
rätien varrelta oli tarkoitus 
kaataa läheisen asutusalu-
een edestä kuusikkoa. Tästä 
nousi niin suuri vastarin-
nan ryöppy, että pyörätietä 
kavennettiin alkuperäisistä 
suunnitelmista.

Maaliskuun lopussa vuon-
na 2021 pyörätiekustannuk-
set olivat kohonneet jo 2,7 
miljoonaan euroon. Lisää 
kustannuksia tulee väylään 
myös digitaalisista näyttö-
tauluista ja liiketunnistimella 
toimivasta valotekniikasta. 
Valot himmenevät ja kirkas-
tuvat liikennemäärien mu-
kaan. Tämän ”älytekniikan” 
osuus on kustannuksista noin 
kuusi prosenttia. Pyörätien 
kaistamerkinnät heijastetaan 

Lahden matkakeskuksesta etelään johtavan tietotekniikalla ehostetun pyörätien kustan-
nukset kohosivat kaksinkertaisiksi suunnitelmista. Kuva: Lasse Koskinen.

Älypyörätien kustannukset 
kaksinkertaistuivat
Tarkastuslautakunta tarttui kohonneeseen hintaan

valotekniikalla pyörätien 
pintaan.

Lahden tarkastuslauta-
kunta tarttui älypyörätien 
kustannuksiin, jotka loppujen 
lopuksi nousivat kaksinker-
taisiksi suunnitelmiin nähden. 
Kaupungin oma osuus kohosi 
yli 1,5 miljoonaan euroon. 
Tarkastuslautakunta sai täs-
tä aiheutuneeseen tieduste-
luunsa kaupunkiympäristön 
vastuualueelta vastauksen, 
jonka mukaan ainakin pyörä-
tien levennys olisi toteutettu 
joka tapauksessa ilman EU:n 
tukeakin.

Tarkastuslautakunta toteaa 
tarkastuskertomuksessaan,
että EU-tuen saaminen oli 
hyvä asia, mutta samalla 
ihmettelee, oliko lyhyen pyö-
rätiepätkän leventämiseen 
tarvetta käyttää 1,5 miljoonaa 
euroa kaupungin omia varoja. 
Lautakunta toteaa vielä, että 
EU-hankkeilla on yleensä 
taipumus aiheuttaa hakijalla 
oman rahoitusosuuden pai-
sumista hankkeen aikana. 
Lautakunta kehottaa Lahden 
kaupunkia lisäämään laskel-
matarkkuuttaan hankkeiden 
kustannusarvioita laadittaes-
sa.

Lahden matkakeskuk-
sesta Etelä-Lahteen johtavan 
älypyörätien pituus on 2,5 
kilometriä, joten kaupungin 
omat kustannukset ilman 
”älytien” näyttölaitekustan-
nuksia ovat noin 600 euroa 
metriltä. Loput tulevat EU:n 
avarasta avustuslompakosta. 
EU:n osuus on 520 euroa 
metriltä, joten metrihinta 
on siis yhteensä 1120 euroa 
metriltä.

Lahden kaupungin arvi-
ointikertomus 2020 valmistui 
3.5.2021.

Kirjaimet on 10 metriä pitkä 
ja 2,5 metriä korkea puinen 
teos, jonka muoto mukailee 
Lahden kaupungin logoa. 
Maamerkki toimii mainok-
sena, valokuvataustana ja 
kohtauspaikkana, joka säi-
lyy huollettuna paikallaan 
kymmeniä vuosia. Lahteen 
kaupunkikirjaimia on jo toi-
vottu pitkään, sillä vastaavia 
teoksia on toteutettu useisiin 
eri kaupunkeihin.

– Halusimme toteuttaa 
kauan suunnitelmissa olleen 
teoksen ekologisesti puusta 
ympäristöpääkaupunkivuo-
den kunniaksi. Nyt kaupun-
kilaiset ja matkailijat voivat 
ikuistaa itsensä Lahti-kirjai-
milla Vesijärven edustalla, 
joka paikkana myös muis-
tuttaa lahtelaisen ympäristö-
työn alkusysäyksestä, kertoo 
Euroopan ympäristöpääkau-
punki -projektin viestintä-
päällikkö Saara Piispanen.

Teos on toteutettu täy-
sin paikallisin voimin Pro 
Puu -yhdistyksen kanssa. 
Sen suunnittelusta ja ra-
kentamisesta on vastannut 
Ebonia Design Oy:n hieno-
puuseppä Markku Tonttila. 

Puiset Lahti-kirjaimet pystytettiin 
Satamaraitil le ym pä ris tö- 
 pääkau pun ki vuo den kun niak si
Vesijärven rantaan Lahden Satamaraitille on saatu uusi maamerkki. Lahti-kirjaimet muistuttavat 
ympäristöpääkaupunkivuodesta ja nostavat esiin paikallista puuosaamista.

Kirjainten suunnittelua ja 
mallinnusta on tehnyt ka-
lustepuuseppä Harri Talvio 
Upwood Design -yhtiöstä. 
Lahti-logon kaupungille on 
suunnitellut aikoinaan graa-
fikko Jyrki Mäki.

– Lahti-kirjainten valmis-
tus oli meille hyvin sopi-
va hanke, jossa pystyimme 
hyödyntämään aiempia ko-
kemuksiamme isommista 
ympäristöteoksista. Suun-
nittelun lähtökohtana oli jo 
käytössä vakiintunut Lah-
ti-logo, jonka kirjaintyyli 
sopi luontevasti puuraken-
tamiseen. Tärkeänä pidettiin 
myös jalustan soveltumista 
istumiseen ja oleskeluun, 
Markku Tonttila toteaa.

Panostus rakennelman 
suunnitteluun ja valmis-
teluun tuli hyödyksi itse 
rakennusvaiheessa. Kaiken 
kun piti mennä kerralla koh-
dalleen, sillä puuaihiot olivat 
painavia ja haastavia käsitel-
lä käsivoimin.

– Tietäen kirjainten kovan 
käytön ja siihen liittyvät 
haasteet, pintakäsittelimme 
puun sään ja kovan kulu-
tuksen kestävästi ja teimme 

rakenteistakin tavallista jä-
reämpiä. Tulemme myös 
huoltamaan pintoja vuosit-
tain, jotta puupinnat pysyvät 
esittelykelpoisina jatkossa-
kin. Uskon, että rakennelma 
toimii hienosti kohtaamis-
paikkana ja matkailijoiden 
kuvauskohteena. Puuarkki-
tehtuuripuisto sai nyt hienon 
lisän näkyvälle paikalle, 
Tonttila jatkaa.

Puutuotteet ovat 
hiilivarastoja
Kirjaimet on toteutettu yhteis-
työssä Stora Enson kanssa, ja 
ne on rakennettu viilupuuma-
teriaalista. Stora Enson LVL 
(Laminated Veneer Lumber, 
viilupuu) tulee Varkaudesta 
ja se on edistyksellinen puu-
tuote, joka soveltuu erilaisiin 
rakenteisiin uudis- ja kor-
jausrakentamisessa – myös 
suuriin rakennuksiin. LVL 
on materiaalina kevyttä mut-
ta lujuusominaisuuksiltaan 
painoonsa nähden yhtä lujaa 
kuin teräs.

– Euroopan ympäristökau-
punki Lahti huomioi hienosti 
arvojaan myös tämäntyyp-

pisissä kohteissa. Kirjaimet 
viestittävät massiivipuun 
monia etuja rakennusmate-
riaalina: se on mittatarkkaa, 
nopeaa ja hiljaista asentaa, 
puuelementtien valmistus on 
vähäpäästöistä ja siitä tulee 
vähemmän rakennusjätettä 
muihin materiaaleihin ver-
rattuna. Lisäksi puutuotteet 
ovat kierrätettävissä ja ne 
toimivat hiilivarastona koko 
elinkaarensa ajan, kertoo 
Stora Enson kehityspäällikkö 
Antto Kauhanen.

Kirjaimiin käytetään mas-
siivipuuelementtejä vain 4,5 
kuutiometriä. Jo tämä määrä 
sitoo kuitenkin hiilidioksidia 
kahden lahtelaisen asukkaan 
aiheuttamien vuotuisten hii-
lidioksidipäästöjen verran.

Kirjaimet pystytettiin 
Satamaraitille Pikku-Vesi-
järven puiston lähettyvillä 
sijaitsevan Ovallen Lamina 2 
-puutaideteoksen ja sataman 
kahvilan väliin. Teoksen 
L ja I-kirjaimet valaistaan 
ledivalonauhoilla siten, että 
kirjaimet ilahduttaa myös 
pimeinä vuodenaikoina.

Lähde: lahti.fi

Täyssähköiset yhteiskäyttöautot Hollolassa 
Vaikka omalle autolle ei ole 
tarvetta, joskus olisi kätevää 
kuljettaa isommat kauppaos-
tokset moottorivoimalla tai 
piipahtaa kaverin mökillä 
julkisten liikennevälineiden 
ulottumattomissa. Tällaisia 
tilanteita varten Lahden 
Autovuokraus on tarjonnut 
vuodenvaihteesta alkaen 
Lahdessa täyssähköisiä yh-
teiskäyttöautoja tilapäiseen 
tarpeeseen. Nyt palvelu on 
laajentunut myös Hollolaan: 
Prismassa on kaksi Renault 
Zoe -merkkistä täyssähköis-
tä autoa, jotka ovat varatta-
vissa kaikille ajokortillisille 
hollolalaisille. 

Lahden Autovuokraus ha-
luaa Ympäristöpääkaupunki 

2021 -kumppanina edistää 
päästöttömään liikenteeseen 
siirtymistä. Täyssähköiset 
autot ovat ilmastoystävälli-
siä, sillä niiden käyttö ei lisää 
ilmakehän hiilidioksidipitoi-
suutta. Lisäksi yhteiskäyttö 
on kiertotalouden mukaista 
jakamistaloutta, mikä puo-
lestaan säästää raaka-aineita 
ja hillitsee teollisuuden aihe-
uttamia haittoja, kun tuotteita 
ei tarvitse valmistaa entisissä 
määrin. 

Yhteiskäyttöautopalvelu 
on helposti käyttöön otet-
tavissa sovelluksella, jonka 
saa lahdenautovuokraus.
fi -sivustolta. Ennen auton 
varaamista asiakkaan täy-
tyy rekisteröityä käyttäjäksi 

vahvalla tunnistautumisella. 
Tällä varmistetaan autojen 
vastuullinen käyttö. Auto 
varataan sovelluksella, min-
kä jälkeen asiakas voi nou-
taa sen Prismasta. Autot on 
merkitty parkkihallissa Yh-
teiskäyttöauto -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 
Autovuokraus opastaa käyt-
täjää puhelimen välityksellä, 

johon vastataan 24/7. Tarvit-
taessa yrittäjä Vesa Putkonen 
neuvoo sovelluksen ja auton 
käytön henkilökohtaisesti. 

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 
käyttäjän tarvitse ladata 
akkua, mikäli ajokilometrit 
jäävät tämän alle. Täyssäh-
köinen yhteiskäyttöautoilu 
on vaivaton vaihtoehto tila-
päiseen auton tarpeeseen ja 
lisäarvona palvelun käyttäjä 
vaikuttaa valinnallaan pa-
remman yhteisen ympäris-
tön puolesta. 
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Maltti on valttia
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Asioiden ajaja!

314

www.karilempinen.fi

Kari Lempinen
Emmehän empine, Äänestä Lempinen 

Valtuutettu,
PHHyKy hallitus pj,

Lahti Aqua hallitus pj.

KESTÄVINKIN
KAIPAA HUOLTOA

Me tunnemme Toyotasi parhaiten.
Tarjoamme käyttöösi korkeatasoiset
huolto-, korjaamo- ja varaosapalvelut, esim:
- Kaikki korjauspalvelut
- Määräaikaishuollot
- Tuulilasin kiveniskemä- 
 korjaukset
- Ilmastointilaitteen 
 huolto

- Aidot Toyota-varaosat
- Katsastuspalvelu
- Rengasmyynti
- Kaikki rengastyöt
- Sijaisautopalvelu

A U T O  S O R S A  6 0  V U O T T A
1 9 6 1 - 2 0 2 1

A U T O  S O R S A  6 0  V U O T T A
1 9 6 1 - 2 0 2 1
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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

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!

SeuralaispalveluaSeuralaispalvelua

ÄLÄ OLE YKSIN!
SEURAA TARJOLLA!

LIVE 0700-4116001,92 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

Etsimme isäntäperhettä elokuussa saapuvalle 
thaimaalaiselle vaihto-oppilastytölle. 
Onko teidän perheenne 
kiinnostunut kansainvälisyydestä?
Negatiivinen testi ja koulupaikka Lahdessa 
olemassa. 

Lisätietoja: TR-Kielimatkat - puh. 010 666 5800
email: info@trkielimatkat.fi - www.kielimatkat.net

Kyllä kannattaa! Nyt jos 
koskaan kaikki uurnille. 
Vain siten voimme vaikut-
taa kotikuntamme asioiden 
hoitoon. Me äänestäjät 
olemme kunnan omistajia. 
Antakaamme siis kansa-
laisten äänten kuulua! 

Kuulee sanottavan, että 
mikään ei muutu, äänes-
tää ketä tahansa. Näin ei 
missään tapauksessa ole. 
Esimerkiksi Lahden 545 
ehdokasta edustavat 15 eri 
valitsijayhdistystä, joil-
la kaikilla on toisistaan 
poikkeavia tavoitteita kau-
pungin asioiden hoitoon. 
Mikäli jokin tavoite saa 
riittävästi kannatusta, se 
myös toteutuu. Sama kos-
kee yksittäisten ehdokkai-
den ajamia asioita.

Äänestäjät ovat veron-
maksajina kunnan toimin-
tojen suurin rahoittaja. Sik-

si veronmaksajilla on valta 
ja oikeus määrätä, miten 
kunnassa toimitaan. Tämä 
tapahtuu kuitenkin ainoas-
taan valtuutettujen välityk-
sellä, joita valitaan kunnan 
väkiluvun mukaan, esim. 
Lahdessa 59. Sen vuoksi 
äänestäminen on erittäin 
tärkeää veronmaksajan 
valtaoikeuden toteuttajana.

Merkittävä tulo kunnalle 
on valtionosuusrahoitus, 
karkeasti puolet verotu-
losta. Sen tavoitteena on 
kuntien vastuulla olevien 
julkisten palvelujen saa-
tavuuden varmistaminen 
niin, että kansalaiset voivat 
saada tietyntasoiset perus-
palvelut. Se on yleiskat-
teellinen tuloerä, jota ei ole 
korvamerkitty mihinkään, 
vaan rahoitusta saava kunta 
päättää itse sen tarkoituk-
senmukaisesta käytöstä. 

Tässä tulee jälleen esiin 
äänestämisen tärkeä mer-
kitys. Valtuustoihin on 
saatava järkevyyttä valtion 
rahoja jaettaessa. Itse asias-
sa rahat ovat omia, koska 
verovelvolliset maksavat 
myös valtionveroa. 

Monet kunnat omistavat 
tuloa tuottavia yhtiöitä. 
Esimerkiksi Lahti Energia 
Oy tuottaa omistajalleen 
noin kahta veroprosenttia 
vastaavan osingon vuo-
sittain. Siitä huolimatta 
kaupungin johtoportaissa 
puhutaan vakavasti yhti-
ön myynnistä. Äänestäjät 
ratkaisevat tämänkin asian 
valtuutettujensa välityksel-
lä. ESS:n vaalikoneessa on 
tätä asiaa koskeva kysymys 
ehdokkaille.

Äänestäminen merkit-
see itse äänestäjälle vas-
tuullisuutta kotikuntaansa 

kohtaan ja välittämistä 
muistakin kuin itsestään 
sekä hienoa tunnetta siitä, 
että jotain arvokasta on 
tullut tehtyä. Äänestäjä on 
osa päätöksentekoa, joten 
hänellä on oikeus myös 
arvosteluun. Sen sijaan 
äänestämättä jättäjän ei 
ole reilua ruotia asioita, 
joihin ei ole yrittänytkään 
vaikuttaa.

Selväksi on käynyt, että 
äänestäminen kannattaa 
aina. Otetaan siis omistajan 
ote haltuun ja annetaan ääni 
kotikunnan parhaaksi.

Erkki Nieminen
Kaupunginvaltuutettu, sd                                                                                                       
Rakennusmestari,
sosiologi, tohtori

Kuntavaalit ovella, 
kannattaako äänestää?

Lasse Koskinen

Suomen eduskunnan apulais-
oikeusasiamies antoi Lahden 
sivistysjohtajalle huomautuk-
sen hänen yhdelle rehtorille 
antamastaan varoituksesta. 
Lahden kaupunki hankki 
ulkopuolisen lausunnon tästä 
varoituksesta, koska kaupun-
ki katsoi oikeusasiamiehen 
huomautuksen merkinneen 
työantajaoikeutensa kaven-
tamista. Ulkopuolelta ostettu 
lausunto tuki kaupungin nä-
kemystä.

Oikeuskansleri ja oike-
usasiamies ovat vuosina 
2015–2019 antaneet tehtyjen 
kanteluiden johdosta kunnal-
lisviranhaltijoille Suomessa 
yhteensä 17 huomautusta, 
joista kahdeksan on annettu 
Lahden kaupungille. Näin 
ollen lähes puolet näistä 
huomautuksista on tullut 
Lahdelle.

Lahden kaupungin kai-
kesta toiminnasta tehtiin 24 
valitusta vuosina 2015-2019. 
Niistä kahdeksan aiheutti 
huomautuksen Lahdelle, jo-
ten noin kolmasosa valituk-
sista johti huomautukseen 
saakka. Tätä määrää kaupun-
ginhallitus ei pidä erityisen 
suurena. Tähän kaupungin-
hallitus päätyi Lahden tarkas-
tuslautakunnalle antamassaan 
selityksessä.

Tarkastuslautakunta pitää 
Lahden kunnallisviranhal-
tijoiden saamia kahdeksaa 
huomautusta kuitenkin mer-
kittävänä määränä. Lautakun-
ta päätyy tarkastuskertomuk-
sessaan siihen, että Lahden 
hallinnossa on valitettavan 
paljon korjattavia puutteita. 

Lisäksi lautakunta katsoi 
tarpeettomaksi hankkia kal-
lista ulkopuolista lausuntoa 
sivistysjohtajan saamasta 

Lahden tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Reijo Oksa-
nen (vas.) luovuttaa tarkastuskertomuksen vuodelta 2020 
kaupunginvaltuuston puheenjohtajalle Hannu Rahkoselle 
ja kaupunginjohtaja Pekka Timoselle. 
Kuva: Lasse Koskinen.

Lahti on kerännyt 
oikeusviranomaisten huomautuksia

huomautuksesta, koska oi-
keusasiamiehen antamaan 
huomautukseen ei ole vali-
tusoikeutta. Lahdella on omia 
lakiasiantuntijoita, joiden 
tehtävänä on varmistaa kau-

pungin toimien laillisuuden. 

Lahden kaupungin tar-
kastuslautakunnan arvioin-
tikertomus 2020, julkaistu 
3.5.2021.
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- 65 vuoden kokemuksella
  automaalausalan töitä
- Muoviosien korjaukset
- Myös kolarityöt 
  ja vahinkotarkastukset

Katoksia, aitaa, portti ja muita ulkokalusteita mittatilaus-
työnä.  Puuvesa.fi - p. 040 754 7420 - puuvesa@puuvesa.fi.

On ikävä havaita, että nuorten har-
rastukset ovat suuntautuneet nykyään 
kännykkään ja kaikkeen mitä ne 
härpäkkeet tarjoavat. Jos mennään 
kylään, niin istutaan rivissä ja na-
puloidaan niitä laitteita ja sosiaalinen 
kanssakäynti on 0-tasolla.

Harrastukset ja liikunta ovat jääneet 
unholaan, vain pieni osa nuorista käy 
harrastamassa mitään muuta kuin 
kaupoilla notkumista ja kännykän 

näpelöintiä. Missä ovat liikunnalliset 
pelit koulujen välitunneilla, tai koulun 
jälkeen?

Urheiluseurat ovat joka puolella 
vaikeuksissa, kun ei ole harrastajia.

Nyt on herätty nuorten mielenter-
veysongelmiin, hyvä että edes nyt. 
Politiikot ja virkamiehet ovat kilvan 
lisäämässä hoitohenkilökuntaa. Hyvä 
näin, mutta pitäisi mennä tarkistele-
maan mitkä ovat syyt ja seuraukset. 

Kunhan mennään ja muutama vuosi 
eteenpäin tulee "iso jytky" mielen-
terveysongelmissa. Kouluihin on 
lisättävä liikuntaa ja jo päiväkodissa 
otettava huomioon nämä asiat. Nyt 
kun tutti lusahtaa suusta ulos niin 
käteen lyödään kännykkä. Voi näi-
den nuorten tulevaisuutta...näkymää 
terveyden kannalta.

Raimo Jokinen

Harrastukset ja hyvinvointi nuorilla

Lasse Koskinen

Lahden kaupunki haki vuon-
na 2017 EU:n Urban Inno-
vative Actions -rahoitusoh-
jelmasta tukea uudenlaisen 
pyörätiesuunnitelman raken-
tamiseen. Kokonaistukea tuli 
4,7 miljoonaa euroa. Tuen ja 
kaupungin oman rahoituksen 
turvin toteutettiin kaupunki-
liikkumisen ohjelma, pääs-
tökauppakokeilu ja erityinen 
”älypyörätie”.

EU-tuen hakuvaiheessa 
hankkeen älypyörätien kus-
tannusarvio oli 1,68 mil-
joonaa euroa. EU:n tukea 
pyörätiehen tuli 1,31 miljoo-
naa euroa. Tuen hakemisen 
jälkeen syntyi pyörätielle 
uusi linjaus Etelä-Lahteen, 
Uudenmaankadun varrelle. 
Pyörätien hinta nousi nyt jo 
2,2 miljoonaan euroon. 

Lisäkustannukset aiheu-
tuivat yhden kadun ylittäväs-
tä sillasta, meluvallin linjaus-
muutoksesta, muuttuneiden 
suunnitelmien tekemisestä, 
lisätöistä ja näiden aiheut-
tamista viivekorvauksista 
urakoitsijalle. Lisäksi älypyö-
rätien varrelta oli tarkoitus 
kaataa läheisen asutusalu-
een edestä kuusikkoa. Tästä 
nousi niin suuri vastarin-
nan ryöppy, että pyörätietä 
kavennettiin alkuperäisistä 
suunnitelmista.

Maaliskuun lopussa vuon-
na 2021 pyörätiekustannuk-
set olivat kohonneet jo 2,7 
miljoonaan euroon. Lisää 
kustannuksia tulee väylään 
myös digitaalisista näyttö-
tauluista ja liiketunnistimella 
toimivasta valotekniikasta. 
Valot himmenevät ja kirkas-
tuvat liikennemäärien mu-
kaan. Tämän ”älytekniikan” 
osuus on kustannuksista noin 
kuusi prosenttia. Pyörätien 
kaistamerkinnät heijastetaan 

Lahden matkakeskuksesta etelään johtavan tietotekniikalla ehostetun pyörätien kustan-
nukset kohosivat kaksinkertaisiksi suunnitelmista. Kuva: Lasse Koskinen.

Älypyörätien kustannukset 
kaksinkertaistuivat
Tarkastuslautakunta tarttui kohonneeseen hintaan

valotekniikalla pyörätien 
pintaan.

Lahden tarkastuslauta-
kunta tarttui älypyörätien 
kustannuksiin, jotka loppujen 
lopuksi nousivat kaksinker-
taisiksi suunnitelmiin nähden. 
Kaupungin oma osuus kohosi 
yli 1,5 miljoonaan euroon. 
Tarkastuslautakunta sai täs-
tä aiheutuneeseen tieduste-
luunsa kaupunkiympäristön 
vastuualueelta vastauksen, 
jonka mukaan ainakin pyörä-
tien levennys olisi toteutettu 
joka tapauksessa ilman EU:n 
tukeakin.

Tarkastuslautakunta toteaa 
tarkastuskertomuksessaan,
että EU-tuen saaminen oli 
hyvä asia, mutta samalla 
ihmettelee, oliko lyhyen pyö-
rätiepätkän leventämiseen 
tarvetta käyttää 1,5 miljoonaa 
euroa kaupungin omia varoja. 
Lautakunta toteaa vielä, että 
EU-hankkeilla on yleensä 
taipumus aiheuttaa hakijalla 
oman rahoitusosuuden pai-
sumista hankkeen aikana. 
Lautakunta kehottaa Lahden 
kaupunkia lisäämään laskel-
matarkkuuttaan hankkeiden 
kustannusarvioita laadittaes-
sa.

Lahden matkakeskuk-
sesta Etelä-Lahteen johtavan 
älypyörätien pituus on 2,5 
kilometriä, joten kaupungin 
omat kustannukset ilman 
”älytien” näyttölaitekustan-
nuksia ovat noin 600 euroa 
metriltä. Loput tulevat EU:n 
avarasta avustuslompakosta. 
EU:n osuus on 520 euroa 
metriltä, joten metrihinta 
on siis yhteensä 1120 euroa 
metriltä.

Lahden kaupungin arvi-
ointikertomus 2020 valmistui 
3.5.2021.

IHASTUTTAVA
KALKKISTEN LOMAMEIJERI!

• Majoitusta neljässä mökissä
ja päärakennuksen huoneissa

• Rantasauna ja grillikatos isolla piha-alueella
• Hyvät tilat erilaisille pidoille ja koulutuksille

Lomameijerintie 63, 17240 Kalkkinen

OSUUSKUNTA TUOTTAJAIN MAITO
Tiedustelut arkisin

p. 050 3844 230 /Soile Paajanen

Suomen eduskunnasta si-
nisten ryhmän mukana pu-
donnut Simon Elo tarkas-
telee muistelmakirjassaan 
EU:n olemusta. Hän sanoo 
Euroopan yhteisön olevan 
paperitiikeri, jonka toiminta 
rajoittuu pehmeän vallan 
käyttöön, diplomatiaan ja 
julkilausumiin. EU ei ole 
yhtenäinen suhteessa Venä-
jään ja sen tekemään Krimin 
miehitykseen ja sotilaalliseen 
toimintaa Itä-Ukrainassa. 

Elo sanoo EU:n peruson-
gelman olevan siinä, että 
sen säännöissä on yksimie-
lisyyden vaatimus kaikissa 
ulko- ja turvallisuuspoli-
tiikan päätöksissä. Saksan 
ja Ranskan itsekeskeisyys 
hankaloittaa näiden päätös-
ten syntymistä. 

Elon mielestä EU:ssa on 
siirryttävä määräenemmis-
töpäätöksiin ulko- ja turval-
lisuuspolitiikkaan liittyvissä 
kysymyksissä. Tätä periaa-
tetta hänen mukaansa tulee 
noudattaa myös ihmisoikeus-
kysymyksissä, pakotteiden 
toteuttamisessa ja siiviiliope-
raatioiden käynnistämisessä. 
Elo painottaa, että on väärin 
jos yksi jäsenmaa estää 26 
muun maan yksimielistä 
päätöstä toteutumasta. 

EU:n komissio esitteli ke-
väällä 2017 viisi mahdollista 
mallia, joiden mukaan EU 
voisi kehittyä. Nykyinen 
malli ei Elon mielestä toimi. 
Toinen vaihtoehto on, että 
EU keskittyy sisämarkkinoit-
tensa toimivuuteen ja vapaan 

kaupan edistämiseen. Britan-
nian ero jäsenyydestä vaikutti 
siihen, ettei Ranskalla ja 
Saksalla ole halua keskittyä 
vain sisämarkkinoihin.

Kolmas komission esitte-
lemä vaihtoehto on kansal-
liskeskeisempi liitto. Tätä 
on jo tapahtunut valuuttojen 
suhteen, koska on maita jotka 
ovat pysyneet omassa raha-
yksikössään EU:n jäseninä. 
Samoin turvapaikkapolitii-
kassa, jossa turvapaikkahaki-
joiden siirrot jäsenmaasta toi-
seen ovat jakaneet EU-maita. 
Toiset ovat taipuneet sisäisiin 
siirtoihin, toiset eivät.

EU-komission mielestä 
eritahtisuutta voitaisiin lisätä 
sosiaalipolitiikassa, maan-
puolustuksessa ja sisäisessä 
turvallisuudessa. Tämä on 
Elon mielestä väistämätöntä, 
jos Länsi-Euroopan maat 
haluavat pitää Itä-Euroopan 
maat mukana yhteistyön sy-
ventämisessä. Suomi haluaa 
omaa itsemääräämisoikeutta 
maatalouden tukipolitiik-
kaan.

Neljännessä vaihtoehdossa 
EU keskittyisi pääasiassa suu-
riin asioihin, kuten ilmaston-
muutokseen, turvallisuuteen 
ja kauppapolitiikkaan. Tästä 
maiden kesken on erimie-
lisyyttä, koska suurista ja 
keskeisistä kysymyksistä on 
erilaisia näkemyksiä. Jotkut 
asiat ovat merkityksellisiä toi-
sille maille ja toisille taas ei.

Viides EU-komission tar-
joama vaihtoehto on kaikkien 

EU-maiden tiiviimpi yhteis-
työ, joka käytännössä merkit-
see enemmän tai vähemmän 
liittovaltiorakennetta. EU 
koostuu kuitenkin hyvin eri-
laisista kulttuureista, kielistä 
ja kansatalouksista. Elon ja 
monen muun mielestä liitto-
valtioajatus tuntuu siten mah-
dottomalta. Suomi ei halua 
EU:sta maksuautomaatiota 
talouttaan huolimattomasti 
hoitaneille jäsenmaille. 

Elon mielestä Suomen on 
valittava, onko se Saksan ja 
Ranskan ajamassa tiivistyvän 
yhteistyön maaryhmässä, vai 
jatkaako Ruotsin, Tanskan ja 
Hollannin kanssa epäilevien 
ryhmässä. Saksan ja Ranskan 
kylkeen menemisen hinta voi 
olla lisääntyvä taloudellinen 
yhteisvastuu ja sen päässä 
tulonsiirtoyhteisö. Ranska 
kuuluu niihin maihin, joilla 
on vaikeuksia velkataakkan-
sa kanssa.

Toimittaja Juha-Pekka 
Tikka työskentelee Verk-
kouutiset-julkaisun uutis- ja 
politiikan toimittajana. Hän 
on yhdessä työstänyt Simon 
Elon kanssa tämän poliittisen 
muistelmat. Elo nimittää niitä 
”mustelmiksi”. Niitä hän sai 
eduskunnasta pudotessaan. 

Simon Elo –  
Juha-Pekka Tikka: 

 Simon Elo  
– poliittiset mustelmani,  

Minerva 2021.

Lasse Koskinen

EU:n komissiolla on viisi vaihtoehtoa Euroopan yhteisön tulevaisuudelle.  
Kuva: Lasse Koskinen.

EU:ssa viisi tietä tulevaisuuteen
Simon Elo tarkastelee näitä
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Niinan niksitNiinan niksit Niina Ojansivu
Keittiöpäällikkö

Raparperijuustokakku

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

Itse tykkään näistä paistettavista juustokakuista ja nyt löysin parikin reseptiä joissa on uutta Valion 
vaniljakreemiä, sitähän oli pakko kokeilla. Sopivasti raparperikin nousee huimaa vauhtia maasta, 
joten juustokakun tekoon. Tämän tekeminen on nopeaa, mutta uunissa kakku onkin tunnin ja toisen tunnin 
kakku saa vetäytyä, syötäväksi se on parhaimmillaan seuraavana päivänä. 

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

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!

 

Päijät-Hämeen
Lokapalvelu Ky
puh. 0400 352 762

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

Pohja:
200g digestivekeksejä
100 g voita, sulatettuna
Täyte:
n. 7 dl raparperia
vajaa desilitra sokeria
2 prk Valion vaniljakreemiä
2 rs vaniljatuorejuustoa
3 kanamunaa

Murskaa keksit ja sulata voi, 
laita leivinpaperi irtopoh-
javuoan pohjalle, taputtele 
taikina i vuoan pohjalle ja 
reunoille, laita vuoka jää-
kaappiin.
Keitä raparperista ja sokerista 
hilloke, laita puhdistettu ja 
pilkottu raparperi kattilaan 
ja keitä hieman, ei tarvitse li-
sätä vettä, raparperista irtoaa 
nestettä, lisää sokeri ja anna 
kiehua hiljakseen.  Sekoita 
vanilja kreemi, tuorejuusto 
ja kanamunat keskenään 
kuohkeaksi seokseksi. Kaada 
hilloke taikinan päälle ja hil-
lokkeen päälle juustokuorru-

te. Paista 150 astetta tunti, ota 
jäähtymään tunniksi ennen 

kuin avaat irtopohjavuoan. 
laita jääkaappiin ja tarjoile 

seuraavana päivänä.

SISUSTUSSUUNNITTELU – Inge Uotila

inge.uotila@insinooritoimistopeltomaki.fi

kodit, vapaa-ajan asunnot 
 ja julkiset tilat

p. 040-3518991

eduskunta-avustaja
kaupunginvaltuutettu

- tervettä järkeä 
päätöksentekoon

Maarit 
Tuomi 

444

Sunnuntaina 16.5.2021 pe-
lattiin IV Lahden Autola-
sikeskus Openin finaali.
Loppukilpailuun selviytyi 
kahden jakson alkukilpai-
lujen perusteella 30 parasta 
keilaajaa ja siinä keilattiin 
ensin 5 sarjaa amerikkalaisit-
tain, jonka jälkeen 8 parasta 
jatkoi RoundRobin-peleihin. 
Loppukilpailu pelattiin ilman 
yleisöä.

Voiton vei Kouvolan All 
Starsin Niko Oksanen 73 
pisteen erolla toiseksi sijoit-
tuneeseen TPS:n Jesse Kal-
lioon (3109-3036). SBF:n 
Jouni Helminen nappa-
si kolmannen sijan pistein 
2916.

RoundRobin-peleissä näh-

Keilailu-uutinen

Niko Oksaselle voitto 
IV Lahden Autolasikeskus Openista

Jesse Kallio, Niko Oksanen ja Jouni Helminen.

tiin myös kaksi 300 pisteen 
sarjaa. Niko Oksanen heitti 
hänen 44. ja Jesse Kallio 
hänen jo 80. täydellisen 300 

pisteen sarjan. 

Teksti: Niina Leskinen
Kuva: Pekka Mitikka

EnnustajiaEnnustajia
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Mainosta sinäkin tässä! www.lahdenseudunuutiset.fi

Seuraava  
Lahden  
Seudun  
Uutiset  

ilmestyy  
viikolla 24.

325
EDELLEEN VALTUUSTOON

100% osallistuminen

Kyllä,
Liisu 
nurin

erkki.nieminen@lh.lahti.fi

ERKKI NIEMINEN
SYDÄN SYKKII LAHDELLE
SENIORIVÄESTÖ EI OLE 
JÄTE-ERÄ - SE ON 
YHTEISKUNNAN TUKIJALKA

TOHTORI

UUDENKYLÄN MEHULA
Puh. 040 571 0780

Ajanvaraus ma-la 10-13
Karhulantie 166, 16100 Uusikylä - www.mehula.fi
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Pavlova

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

Pääsiäisen herkkuihin kuuluu myös pavlova. Venäläisen balettitanssija Anna Pavlovan mukaan 
nimetty kakku on ihanan kevyt, samalla rapea ja sisältä ehkä hieman vaahtokarkkimainen. Marenki-
pohjan 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 passion-
hedelmää antamaan kirpeyttä. Sopii mainiosta pääsiäisen jälkiruoaksi. Maistuvaa pääsiäistä!

Pavlova
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 mu-
kaan

Vatkaa valkuaiset kovaksi 
vaahdoksi, lisää sokeri pikku 
hiljaa vatkauksen aikana. 
Lisää valmiiseen vaahtoon 
vaniljasokeri ja etikka. Pur-
sota 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.

VARAA OMA 
MYYTIPAIKKASI

Ahtialantie 37, 15170 Lahti

www.lanttila.fi

Meillä 
kauppa käy!

Tervetuloa 
ostoksille!

Hiustenleikkaus
13 - 17 €

Muusikko Miikka Kallio 
on keksinyt itselleen ulko-
liikuntalajin jokaiselle vuo-
denajalle. Suomen Ladun 
ulkoilulähettiläänä hän jakaa 
luonnossa liikkumisen rie-
mua mahdollisimman mo-
nille.

Kallion lajikirjo on jo lap-
sesta lähtien ollut laaja. Sisä-
työ muusikkona on kuitenkin 
vahvistanut tarvetta päästä 
sisähallien sijasta ulos. Kallio 
työskentelee Lahden seura-
kuntien nuorisomuusikkona 
ja keikkamuusikkona

– Teen työtä äänen kanssa 
ja tapaan normaalioloissa 
paljon ihmisiä. Kaipaan luon-
toon ja hiljaisuuteen.

Aluksi Kallio löysi hiih-
don, jota hänen on helppo 
harrastaa lähes kotiovelta 
Jalkarannasta. Keväällä ja 
kesällä hän alkoi ajaa maan-
tiepyörällä Lahdessa ja ym-
päristössä.

Kun tuli tarve löytää laji 
syksyn rapakelien ja lumi-
talven väliin, Kallio päätti 
kokeilla retkiluistelua. Es-
teeksi tosin oli muodostua 
”ei koskaan jäälle yksin” 
-ajatus, sillä Kallio ei ole 
joukkuelaji-ihminen. Mu-
kaan retkiluisteluseuraan 
tai retkille ei pääse ilman 
turvallisuuskoulutusta.

– Ymmärsin pian, ettei 
jäälle kannata mennä yk-
sin. Huomasin myös, että 
letkassa pidetään sopivat 
turvavälit jään pettämisen 
varalta. Yhdistelmä yksilö- ja 
ryhmäjuttua ei ollut minulle 
liian sosiaalista.

Jo kai nen päi vä ja vuo de nai ka so pii ul koi luun

Kallion mukaan Lahti on 
retkiluistelijoille yksi maan 
parhaista paikoista, sillä 
alueella on paljon eri aikaan 
jäätyviä järviä ja osaavia ve-
täjiä. Neitseellisillä jäillä kii-
täjille 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 syksyl-
lä voi meloa jäiden seassa. 
Salpausselän lumiset maasto-
liikuntapolut vetävät miehen 
maastoon metsäsuksilla ja 
läskipyörällä. Jos väylää ei 
ole valaistu, voi lähteä lenkil-
le otsalampun kanssa.

– Jokainen laji on löytynyt 
oikeastaan niin, että on pi-
tänyt keksiä jotain edellisen 
tilalle. Ei ole vielä tullut 
vastaan päivää, jolloin en ole 
voinut ulkoilla.

Suomen Ladun ulkoilu-
lähettilääksi Miikka Kallio 

haki, kun oma lajikirjo alkoi 
olla niin laaja, että hän pääsi 
esittelemään muillekin elä-
myksellisiä paikkoja. Hän 
halusi myös olla mukana 
Lahden ympäristöpääkau-
punkivuodessa.

Ulkoilulähettiläät tukevat 
Suomen Ladun toimintaa ja-
kamalla ulkoiluelämyksiään 
sosiaalisessa mediassa, ennen 
kaikkea Instagramissa. Kal-
lion tililtä pääsee katsomaan 
mm. jäästä pelastautumisen 
harjoitusta.

Teksti: Ina Ruokolainen
Kuva: Juha-Pekka Huotari

Antti Kuusinen
Sirpaletyöläinen

Työllistäminen 
kuntoon!

308
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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

Kuka hoitaa huonekalujen, 
trampoliinien, grillien ym. 
kuljetuksen ja kasauksen?
Myös liukuovikomerot

Yrittäjä, haluatko avuksesi pienen
ja ammattitaitoisen tilitoimiston?

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

Tarjoamme kirjanpitoa
ja taloushallintopalveluja

aina ajantasaisesti!

Jyrkänmäentie 4, 15880 Hollola

(bensa- ja dieselautot)
Jarrujenkorjaukset, rengastyöt

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

(norm. 24 eur)
Tarjous voimassa kesäkuun 

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

Verhoomo Jyrki Nurmisto
0500 530 043

Julkitila-, ravintola-, koti-, mökki-, ja veneverhoilut.
Kalusteiden korjaukset ja pintakäsittelyt.

Puistolantie 2, Heinola - jyrki.nurmisto@verhoomo.com

Askon sohvatehdas laajensi 
Lahdessa. Lisätilaa syntyi 
3500 neliötä. Tilaa yrityk-
sellä on nyt 15 5500 neliötä. 
Yhtiö työllistää 75 vakituista 
työntekijää ja kymmenkunta 
sesonkitekijää. Tehdaspääl-
likkö Jyrki Vuorio sanoo 
koronan kiihdyttäneen ky-
syntää. Tehdas on palkannut 
useita uusia työntekijöitä. 

- Suomessa on eletty viime 

vuosina melkoista sisutus-
buumia ja tuotantomme toi-
mii lähes äärirajoilla. Suurin 
sisustusinto varmasti laantuu 
hieman koronan helpottaessa, 
mutta uskon silti, että ko-
timaisilla laatutuotteilla on 
jatkossakin kysyntää Työl-
listämme Suomessa myös 
monia alihankkijoita. Tuo-
tannostamme valmistuu tällä 
hetkellä päivittäin noin 150 

sohvaa, Vuorio kertoo. 

Askon sohvatehdas on 
aloittanut myös sänkyjen val-
mistuksen. Yritys koemark-
kinoi niitä ensin kolmessa 
myymälässään ja vähitellen 
myynti on aloitettu sen kai-
kissa myymälöissä. 

- Sohvakauppa hiljenee pe-
rinteisesti keväällä ja kääntyy 
kasvuun taas loppukesällä. 

Sänkyjä ja patjoja sen sijaan 
myydään paljon myös kevääl-
lä, Vuorio summaa.

Askon sohvatehdas on 
yritysnimeltään Insofa Oy, 
joka on osa Indoor Group 
Oy:tä. Yrityksen hallituksen 
puheenjohtaja on Kari Kolu 
ja toimitusjohtaja Marko 
Liimatainen.

Askon sohvatehdas laajeni Lahdessa
Työpaikkoja tuli muutama lisää

Lasse Koskinen

Lahden Kariniemen harjun 
laella toimi aiemmin pa-
viljonkiravintola, laululava 
ja juhlakenttä. Rakennus 
purettiin 1960-luvun alussa. 
Kenttä on jäljellä harjun laella 
edelleen. Alue toimi juhlien 
järjestämispaikkana kesäisin. 
Yksi säilyneistä valokuvista 
esittää juhlakenttää ja pavil-
jonkiravintolaa elokuussa 
1947, jolloin siellä järjestet-
tiin Lahden Osuuskaupan 
40-vuotisjuhlat. Juhlakentällä 
oli silloin satojen henkilöiden 
juhlakatsomo.

Kansalaisaloitteissa Ka-
riniemen kentälle on ehdotet-
tu uutta kesäravintolaa ja sen 
yhteyteen erillistä taide- ja kä-

sityönäyttelyjen tilaa. Edessä 
oleva kenttä voitaisiin varus-
taa osin lasten leikkipuistoksi. 
Kaupunginvaltuustoaloitteen 
pohjalta ovat syntymässä 
puiset kuntoportaat Lahden 
satamasta Kariniemen laelle, 
joten yhteys satamaan syntyy 
niiden avulla. 

Aloitteissa toivotaan
myös laululavan jälleenra-
kentamista, jotta Kariniemen 
laella voitaisiin järjestää mu-
siikkiesityksiä ja yhteislau-
lutilaisuuksia. Entiselle juh-
lakentälle johtavat edelleen 
kahdet harmaagraniittiset 
portaat.

Toiset niistä on puhdistettu, 
mutta toiset ovat osin edel-
leen sammaleen kattamat. 

Portaikkoja käytetään erilai-
seen askelkuntoiluun.

Kariniemen rinteessä toi-
mii edesmenneen taiteilijan 
Olavi Lanun 15:sta kook-
kaasta teoksesta koottu La-
nu-puisto. Puiston toteut-
tamisesta käytiin aikanaan 
kovaa kädenvääntöä Lahden 
kaupunginvaltuustossa ja 
lehtien palstoilla. Puiston 
kannattajat toivoivat ja us-
koivat Lanu-puistosta tu-
levan Suomessa tunnettu 
matkailunähtävyys. Siihen 
puisto ei ole yltänyt. Taide-
puiston toteuttaminen maksoi 
870 000 silloista markkaa. 
Lanu-puisto rakennettiin vuo-
sina 1989-1992.

Lanun taidetyöt olivat 

jäädä metsittyneen mäen 
peittoon, mutta puistossa 
on tehty ehostustöitä. Niistä 
on tullut Kariniemen mäkeä 
ulkoiluväylänä käyttäviltä 
kirpeää palautetta. 

Alue on edelleen ryteik-
köinen kaadettuine ja kaa-
tuneine puineen. Kariniemi 
on luontokohteena suojeltu. 
Arvostelijoiden mukaan ri-
sukasat eivät kuulu kaupun-
kipuistoon. Arvostelijoiden 
mielestä pystyyn jätetyt ja 
katkaistut lahopuut riittävät 
linnuille ja toukille. Risukasat 
antavat hoitamattoman kuvan 
puistosta. Kariniemen mäki 
on suosittu liikuntapaikka ja 
kävelykohde.

Kuva: Lasse Koskinen.

Ryteiköille kirpeää palautetta liikkujilta ja ulkoilijoilta

Lahden Kariniemen laelle 
toivotaan kesäravintolaa
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Lappilainen näkijä, parantaja

jo kolmannessa polvessa

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

0700-512411
Katariina

2,39€

 ★ Aito ★ Varma ★ Näkijä ★

2,34/min + pvm

Jenny
0700-51014

Myös luotettavat rakkaustulkinnat
2,39/min+pvm

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

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

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

Romanttinen puutarha ym.  

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

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

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

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

Lomonosovin eläimiä.  Ja paljon muuta! 

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

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

Puuaskartelutarvikkeita:  Palloja, helmiä, pyöriä, tappeja ym. 

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

VANHAN TAVARAN KAUPPA 

OSTAMME KUOLINPESIÄ JA MUUTTOIRTAINTA! Valaisimia 

Arabian kahvikuppeja 

Lomonosovin eläimiä 

Arabian seinälautasia

Arabian astioita 

Riihimäen lasia

Selvänäkijä
Stiina Sahari
0700-9-3009

2,95€/min.+pvm. pl50 hki 25

LAADUKASTA SIIRTONURMEA LAMMILTA!

Myydään 
tarjoushinnoilla:
- kalastustarvikkeita
- kajakit
- sähkömopot ym.

Myymälä: Kaatokuja 1, 
Loukkuharju, Vääksy 
(katsastusaseman vieressä)

Avoinna sopimuksen mukaan 
soittamalla p. 0400 635187

Päijät-Hämeen 

Venemoottoripurkamo

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

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

PERÄMOOTTOREIDEN 
KÄYTETYT VARAOSAT

UUDET VARAOSAT 
JA POTKURIT

- KATTOJEN 
  PESUT/
  MAALAUKSET

- KATTOJEN 
  PINNOITUKSET

- KAIKKI 
  KATTOALAN    
  TYÖT

AT-PALVELUT 
puh. 044 939 9699

Paikallistapalvelua

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!

Peruspesu
12 €18
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Lappilainen näkijä, parantaja

jo kolmannessa polvessa

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

0700-512411
Katariina

2,39€

 ★ Aito ★ Varma ★ Näkijä ★

2,34/min + pvm

Jenny
0700-51014

Myös luotettavat rakkaustulkinnat
2,39/min+pvm

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

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

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

Romanttinen puutarha ym.  

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

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

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

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

Lomonosovin eläimiä.  Ja paljon muuta! 

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

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

Puuaskartelutarvikkeita:  Palloja, helmiä, pyöriä, tappeja ym. 

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

VANHAN TAVARAN KAUPPA 

OSTAMME KUOLINPESIÄ JA MUUTTOIRTAINTA! Valaisimia 

Arabian kahvikuppeja 

Lomonosovin eläimiä 

Arabian seinälautasia

Arabian astioita 

Riihimäen lasia

Selvänäkijä
Stiina Sahari
0700-9-3009

2,95€/min.+pvm. pl50 hki 25

LAADUKASTA SIIRTONURMEA LAMMILTA!

Myydään 
tarjoushinnoilla:
- kalastustarvikkeita
- kajakit
- sähkömopot ym.

Myymälä: Kaatokuja 1, 
Loukkuharju, Vääksy 
(katsastusaseman vieressä)

Avoinna sopimuksen mukaan 
soittamalla p. 0400 635187

Päijät-Hämeen 

Venemoottoripurkamo

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

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

PERÄMOOTTOREIDEN 
KÄYTETYT VARAOSAT

UUDET VARAOSAT 
JA POTKURIT

- KATTOJEN 
  PESUT/
  MAALAUKSET

- KATTOJEN 
  PINNOITUKSET

- KAIKKI 
  KATTOALAN    
  TYÖT

AT-PALVELUT 
puh. 044 939 9699

Paikallistapalvelua

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!
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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

Kuka hoitaa huonekalujen, 
trampoliinien, grillien ym. 
kuljetuksen ja kasauksen?
Myös liukuovikomerot

Yrittäjä, haluatko avuksesi pienen
ja ammattitaitoisen tilitoimiston?

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

Tarjoamme kirjanpitoa
ja taloushallintopalveluja

aina ajantasaisesti!

Jyrkänmäentie 4, 15880 Hollola

(bensa- ja dieselautot)
Jarrujenkorjaukset, rengastyöt

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

(norm. 24 eur)
Tarjous voimassa kesäkuun 

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

Verhoomo Jyrki Nurmisto
0500 530 043

Julkitila-, ravintola-, koti-, mökki-, ja veneverhoilut.
Kalusteiden korjaukset ja pintakäsittelyt.

Puistolantie 2, Heinola - jyrki.nurmisto@verhoomo.com

Askon sohvatehdas laajensi 
Lahdessa. Lisätilaa syntyi 
3500 neliötä. Tilaa yrityk-
sellä on nyt 15 5500 neliötä. 
Yhtiö työllistää 75 vakituista 
työntekijää ja kymmenkunta 
sesonkitekijää. Tehdaspääl-
likkö Jyrki Vuorio sanoo 
koronan kiihdyttäneen ky-
syntää. Tehdas on palkannut 
useita uusia työntekijöitä. 

- Suomessa on eletty viime 

vuosina melkoista sisutus-
buumia ja tuotantomme toi-
mii lähes äärirajoilla. Suurin 
sisustusinto varmasti laantuu 
hieman koronan helpottaessa, 
mutta uskon silti, että ko-
timaisilla laatutuotteilla on 
jatkossakin kysyntää Työl-
listämme Suomessa myös 
monia alihankkijoita. Tuo-
tannostamme valmistuu tällä 
hetkellä päivittäin noin 150 

sohvaa, Vuorio kertoo. 

Askon sohvatehdas on 
aloittanut myös sänkyjen val-
mistuksen. Yritys koemark-
kinoi niitä ensin kolmessa 
myymälässään ja vähitellen 
myynti on aloitettu sen kai-
kissa myymälöissä. 

- Sohvakauppa hiljenee pe-
rinteisesti keväällä ja kääntyy 
kasvuun taas loppukesällä. 

Sänkyjä ja patjoja sen sijaan 
myydään paljon myös kevääl-
lä, Vuorio summaa.

Askon sohvatehdas on 
yritysnimeltään Insofa Oy, 
joka on osa Indoor Group 
Oy:tä. Yrityksen hallituksen 
puheenjohtaja on Kari Kolu 
ja toimitusjohtaja Marko 
Liimatainen.

Askon sohvatehdas laajeni Lahdessa
Työpaikkoja tuli muutama lisää

Lasse Koskinen

Lahden Kariniemen harjun 
laella toimi aiemmin pa-
viljonkiravintola, laululava 
ja juhlakenttä. Rakennus 
purettiin 1960-luvun alussa. 
Kenttä on jäljellä harjun laella 
edelleen. Alue toimi juhlien 
järjestämispaikkana kesäisin. 
Yksi säilyneistä valokuvista 
esittää juhlakenttää ja pavil-
jonkiravintolaa elokuussa 
1947, jolloin siellä järjestet-
tiin Lahden Osuuskaupan 
40-vuotisjuhlat. Juhlakentällä 
oli silloin satojen henkilöiden 
juhlakatsomo.

Kansalaisaloitteissa Ka-
riniemen kentälle on ehdotet-
tu uutta kesäravintolaa ja sen 
yhteyteen erillistä taide- ja kä-

sityönäyttelyjen tilaa. Edessä 
oleva kenttä voitaisiin varus-
taa osin lasten leikkipuistoksi. 
Kaupunginvaltuustoaloitteen 
pohjalta ovat syntymässä 
puiset kuntoportaat Lahden 
satamasta Kariniemen laelle, 
joten yhteys satamaan syntyy 
niiden avulla. 

Aloitteissa toivotaan
myös laululavan jälleenra-
kentamista, jotta Kariniemen 
laella voitaisiin järjestää mu-
siikkiesityksiä ja yhteislau-
lutilaisuuksia. Entiselle juh-
lakentälle johtavat edelleen 
kahdet harmaagraniittiset 
portaat.

Toiset niistä on puhdistettu, 
mutta toiset ovat osin edel-
leen sammaleen kattamat. 

Portaikkoja käytetään erilai-
seen askelkuntoiluun.

Kariniemen rinteessä toi-
mii edesmenneen taiteilijan 
Olavi Lanun 15:sta kook-
kaasta teoksesta koottu La-
nu-puisto. Puiston toteut-
tamisesta käytiin aikanaan 
kovaa kädenvääntöä Lahden 
kaupunginvaltuustossa ja 
lehtien palstoilla. Puiston 
kannattajat toivoivat ja us-
koivat Lanu-puistosta tu-
levan Suomessa tunnettu 
matkailunähtävyys. Siihen 
puisto ei ole yltänyt. Taide-
puiston toteuttaminen maksoi 
870 000 silloista markkaa. 
Lanu-puisto rakennettiin vuo-
sina 1989-1992.

Lanun taidetyöt olivat 

jäädä metsittyneen mäen 
peittoon, mutta puistossa 
on tehty ehostustöitä. Niistä 
on tullut Kariniemen mäkeä 
ulkoiluväylänä käyttäviltä 
kirpeää palautetta. 

Alue on edelleen ryteik-
köinen kaadettuine ja kaa-
tuneine puineen. Kariniemi 
on luontokohteena suojeltu. 
Arvostelijoiden mukaan ri-
sukasat eivät kuulu kaupun-
kipuistoon. Arvostelijoiden 
mielestä pystyyn jätetyt ja 
katkaistut lahopuut riittävät 
linnuille ja toukille. Risukasat 
antavat hoitamattoman kuvan 
puistosta. Kariniemen mäki 
on suosittu liikuntapaikka ja 
kävelykohde.

Kuva: Lasse Koskinen.

Ryteiköille kirpeää palautetta liikkujilta ja ulkoilijoilta

Lahden Kariniemen laelle 
toivotaan kesäravintolaa

Palveleva paikallinen 
monimerkkiautohuolto Launeella 
Cittarin ja Prisman välissä

Ajokatu 65 Lahti
Avoinna 7.30–16.30
Puh. 050 549 9377
vadenautohuolto.com
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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.

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

Kattojen 
maalaukset / pesut

Vesikourujen 
uusimiset,

kattoturvatuotteet 
asennettuna

Tilaa meiltä ilmainen 
arviointi kohteellesi!

SADEVESI- JA 
SALAOJAREMONTIT

www.0502205.fi

Meiltä saat joustavan rahoituksen edullisella korolla!

Heinämaan Pitsinkutojat ry:n kesänäyttely  

 
Pyyheliinapeite- ja muut käyttötekstiilipitsit 
 
Pitsituvalla, Kehräämö Pakaantie 1, Orimattila 

Avoinna 15.5.-28.8.2021 
keskiviikkoisin klo 11-17 ja lauantaisin klo 10-14 
Suljettu juhannuspäivänä 26.6.21 

 
Muina aikoina ryhmävaraukset, p. 050 3079929 Pirjo Nissinen  

 
Tervetuloa! 

kuva Vilma Oksa 
                        

”Pitsipäivä Heinämaalla Kulttuurikävelynä”   15.8.2021  
Lisätietoja tapahtumasta www.heinamaanpitsi.fi   
Sivuilta löytyy myös tietoa, mikäli koronarajoitukset aiheuttavat muutoksia suunnitelmiin.   

Idyllinen ostospaikka, 
yksilölliset vaatteet, pellavaiset 
lorutekstiilit, taidekortit ym.

Talo tarjoaa kahvit.  
Sovitaan aika puh. 
0407752957  

Alaniitynkatu 100, LAHTI
www.kukinnonkammari.fi

Kukinnon Kammari kutsuu,

RETKI-
KOHDE
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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

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!

SeuralaispalveluaSeuralaispalvelua

ÄLÄ OLE YKSIN!
SEURAA TARJOLLA!

LIVE 0700-4116001,92 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

Etsimme isäntäperhettä elokuussa saapuvalle 
thaimaalaiselle vaihto-oppilastytölle. 
Onko teidän perheenne 
kiinnostunut kansainvälisyydestä?
Negatiivinen testi ja koulupaikka Lahdessa 
olemassa. 

Lisätietoja: TR-Kielimatkat - puh. 010 666 5800
email: info@trkielimatkat.fi - www.kielimatkat.net

Kyllä kannattaa! Nyt jos 
koskaan kaikki uurnille. 
Vain siten voimme vaikut-
taa kotikuntamme asioiden 
hoitoon. Me äänestäjät 
olemme kunnan omistajia. 
Antakaamme siis kansa-
laisten äänten kuulua! 

Kuulee sanottavan, että 
mikään ei muutu, äänes-
tää ketä tahansa. Näin ei 
missään tapauksessa ole. 
Esimerkiksi Lahden 545 
ehdokasta edustavat 15 eri 
valitsijayhdistystä, joil-
la kaikilla on toisistaan 
poikkeavia tavoitteita kau-
pungin asioiden hoitoon. 
Mikäli jokin tavoite saa 
riittävästi kannatusta, se 
myös toteutuu. Sama kos-
kee yksittäisten ehdokkai-
den ajamia asioita.

Äänestäjät ovat veron-
maksajina kunnan toimin-
tojen suurin rahoittaja. Sik-

si veronmaksajilla on valta 
ja oikeus määrätä, miten 
kunnassa toimitaan. Tämä 
tapahtuu kuitenkin ainoas-
taan valtuutettujen välityk-
sellä, joita valitaan kunnan 
väkiluvun mukaan, esim. 
Lahdessa 59. Sen vuoksi 
äänestäminen on erittäin 
tärkeää veronmaksajan 
valtaoikeuden toteuttajana.

Merkittävä tulo kunnalle 
on valtionosuusrahoitus, 
karkeasti puolet verotu-
losta. Sen tavoitteena on 
kuntien vastuulla olevien 
julkisten palvelujen saa-
tavuuden varmistaminen 
niin, että kansalaiset voivat 
saada tietyntasoiset perus-
palvelut. Se on yleiskat-
teellinen tuloerä, jota ei ole 
korvamerkitty mihinkään, 
vaan rahoitusta saava kunta 
päättää itse sen tarkoituk-
senmukaisesta käytöstä. 

Tässä tulee jälleen esiin 
äänestämisen tärkeä mer-
kitys. Valtuustoihin on 
saatava järkevyyttä valtion 
rahoja jaettaessa. Itse asias-
sa rahat ovat omia, koska 
verovelvolliset maksavat 
myös valtionveroa. 

Monet kunnat omistavat 
tuloa tuottavia yhtiöitä. 
Esimerkiksi Lahti Energia 
Oy tuottaa omistajalleen 
noin kahta veroprosenttia 
vastaavan osingon vuo-
sittain. Siitä huolimatta 
kaupungin johtoportaissa 
puhutaan vakavasti yhti-
ön myynnistä. Äänestäjät 
ratkaisevat tämänkin asian 
valtuutettujensa välityksel-
lä. ESS:n vaalikoneessa on 
tätä asiaa koskeva kysymys 
ehdokkaille.

Äänestäminen merkit-
see itse äänestäjälle vas-
tuullisuutta kotikuntaansa 

kohtaan ja välittämistä 
muistakin kuin itsestään 
sekä hienoa tunnetta siitä, 
että jotain arvokasta on 
tullut tehtyä. Äänestäjä on 
osa päätöksentekoa, joten 
hänellä on oikeus myös 
arvosteluun. Sen sijaan 
äänestämättä jättäjän ei 
ole reilua ruotia asioita, 
joihin ei ole yrittänytkään 
vaikuttaa.

Selväksi on käynyt, että 
äänestäminen kannattaa 
aina. Otetaan siis omistajan 
ote haltuun ja annetaan ääni 
kotikunnan parhaaksi.

Erkki Nieminen
Kaupunginvaltuutettu, sd                                                                                                       
Rakennusmestari,
sosiologi, tohtori

Kuntavaalit ovella, 
kannattaako äänestää?

Lasse Koskinen

Suomen eduskunnan apulais-
oikeusasiamies antoi Lahden 
sivistysjohtajalle huomautuk-
sen hänen yhdelle rehtorille 
antamastaan varoituksesta. 
Lahden kaupunki hankki 
ulkopuolisen lausunnon tästä 
varoituksesta, koska kaupun-
ki katsoi oikeusasiamiehen 
huomautuksen merkinneen 
työantajaoikeutensa kaven-
tamista. Ulkopuolelta ostettu 
lausunto tuki kaupungin nä-
kemystä.

Oikeuskansleri ja oike-
usasiamies ovat vuosina 
2015–2019 antaneet tehtyjen 
kanteluiden johdosta kunnal-
lisviranhaltijoille Suomessa 
yhteensä 17 huomautusta, 
joista kahdeksan on annettu 
Lahden kaupungille. Näin 
ollen lähes puolet näistä 
huomautuksista on tullut 
Lahdelle.

Lahden kaupungin kai-
kesta toiminnasta tehtiin 24 
valitusta vuosina 2015-2019. 
Niistä kahdeksan aiheutti 
huomautuksen Lahdelle, jo-
ten noin kolmasosa valituk-
sista johti huomautukseen 
saakka. Tätä määrää kaupun-
ginhallitus ei pidä erityisen 
suurena. Tähän kaupungin-
hallitus päätyi Lahden tarkas-
tuslautakunnalle antamassaan 
selityksessä.

Tarkastuslautakunta pitää 
Lahden kunnallisviranhal-
tijoiden saamia kahdeksaa 
huomautusta kuitenkin mer-
kittävänä määränä. Lautakun-
ta päätyy tarkastuskertomuk-
sessaan siihen, että Lahden 
hallinnossa on valitettavan 
paljon korjattavia puutteita. 

Lisäksi lautakunta katsoi 
tarpeettomaksi hankkia kal-
lista ulkopuolista lausuntoa 
sivistysjohtajan saamasta 

Lahden tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Reijo Oksa-
nen (vas.) luovuttaa tarkastuskertomuksen vuodelta 2020 
kaupunginvaltuuston puheenjohtajalle Hannu Rahkoselle 
ja kaupunginjohtaja Pekka Timoselle. 
Kuva: Lasse Koskinen.

Lahti on kerännyt 
oikeusviranomaisten huomautuksia

huomautuksesta, koska oi-
keusasiamiehen antamaan 
huomautukseen ei ole vali-
tusoikeutta. Lahdella on omia 
lakiasiantuntijoita, joiden 
tehtävänä on varmistaa kau-

pungin toimien laillisuuden. 

Lahden kaupungin tar-
kastuslautakunnan arvioin-
tikertomus 2020, julkaistu 
3.5.2021.

• määräaikaishuollot
• korjaukset
• Vianmääritykset

• ilmastointihuollot
• renkaat ja vanteet
• nelipyöräsuuntaukset

Lahden Maauimala avattiin 
tiistaina 1.6. ja suljetaan 
sunnuntaina 15.8. Maaui-
mala on avoinna 11 viik-
koa. Maauimalan puku- ja 
pesutilat ovat käytössä. 

Maauimalan puku- ja 
pesutiloissa sekä altailla 
toimitaan ajankohtaisten 
alueellisten sekä THL:n 
turvaväli- ja hygieniasuosi-

tusten mukaisesti. Vesilii-
kuntavälineet ja -lelut eivät 
ole käytössä. Maauimalan 
kuntosali on toistaiseksi 
suljettu Päijät-Hämeen 
hyvinvointiyhtymän ko-
ronarajoitusten mukaisesti. 
Kuntosali avataan heti, kun 
rajoituksen sen sallivat.

Lähde: lahti.fi

Maaui ma la on auki!

Maauimalan altaiden aukioloajat
Arkipäivisin ma–to klo 6.30–20 ja pe klo 10–20, uintiaika päättyy klo 20.30 ja maauimalasta on poistuttava klo 21.
Viikonloppuisin la–su klo 10–17, uintiaika päättyy klo 17.30 ja maauimalasta on poistuttava klo 18.
Juhannusaattona 25.6.2021 kassat suljetaan klo 16 ja uintiaika klo 16.30. Maauimalasta on poistuttava klo 17.
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ENNUSTAJIA

Lottapuvusto oli 
monipuolinen kokonaisuus
Urheiluasut olivat osa mallistoa

Lotta Svärd -järjestön perus-
tamisesta on tullut kuluneek-
si 100 vuotta tänä vuonna. 
Tämän vapaaehtoisen maan-
puolustusjärjestön puvusto 
muodostaa mielenkiintoisen 
katsauksen historiaan. Lotat 
tunnetaan harmaista, valko-
kauluksellista lottapuvuista 
ja suojeluskuntajärjestön lip-
palakista kevennetystä pää-
hineestä. Järjestön asusteisiin 
kuului paljon muutakin. 

Urheilu ja liikunta kuului-
vat lottajärjestön ohjelmaan 
luonnollisena osana. Naisten 
urheilu oli tosin vielä niihin 
aikoihin rajautunut muuta-
maan lajiin. Ryhmävoimis-
telupuku otettiin käyttöön 
vuonna 1924. Se oli keveä 
harmaa hameasu, jonka rin-
nassa oli painettu lottamerk-
ki. Lotta Svärd -keskusjohto-
kunta sopi Suomen Naisten 
Liikuntakasvatusliiton kans-
sa, että lottaryhmät voimat 
käyttää myös liiton sinistä 
hameasua. 

Vuonna 1934 Suomen 
voimisteluliiton juhla jär-
jestettiin Helsingissä. Lot-
tavoimistelijoille suunni-
teltiin ja hyväksyttiin sinne 
uudistettu pukumalli. Puku 
oli samanmallinen pikkulo-
tille ja naisille. Tämä puku 
oli lyhytlahkeinen, hihaton 
haalari. Soutukilpailuissa 
käytettiin yläosana voimis-
teluasua ja jaloissa verrytte-
lyhousuja. Pesäpallosarjoissa 
pelattiin normaaleissa, sen 
ajan peliasuissa. Naisilla se 
oli hihaton pusero ja verryt-
telyhousujen malliset housut. 

Hiihto kuului naisten urhei-
luun 1920-luvulta lähtien, 
tosin naiset aluksi hiihtivät 
villapusero-hameasuissa. 
Naisten maailmassa käytiin 
pitkään kiistaa pitkien hou-
sujen sopivuudesta naisille. 
Tämä vaikutti siihen, että 
housullisia hiihtopukuja tuli 
käyttöön vasta vähitellen 
1930-luvulla. Keskusjohto-
kunta 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 lotta-
piirin värien mukainen nauha 
päähineen etukulmassa. Sa-
malla tyttöjen käyttöön hy-
väksyttiin myös lottien käyt-
tämä lippalakki. Pikkulotat 
eivät saaneet käyttää lakissa 
kokardia. Heillä olivat omat 
merkkinsä. Niihin kuului 
erityinen harjoitusmerkki. 
Sellaisena toimi ylätaskun 
laskosten yli kiinnitetty jaos-
tonauha.

Nykyisin lotta-asu on kun-
nia-asu, joita on teetetty 
lisää. Niitä näkee sekä entis-
ten lottien että perinnetyössä 

mukana olevien juhla-asui-
na. Tasavallan presidentin 
kanslia toivoi vuonna 2014 
erityisesti, että lotta-asuja 
nähtäisiin itsenäisyyspäi-
vän linnan juhlissa. Näin on 
myös käynyt. Vuonna 1993 
kehitettiin lottamuistomitali, 
jota kannetaan muiden ansio-
mitalien tapaan.

Juhlavuoden kunniaksi 
kauppatieteiden tohtori, tut-
kija ja tietokirjailija Jukka I. 
Mattila kirjoitti kirjan lotta-
pukujen historiasta. Mattila 
korostaa, että lottapuvut ovat 
osa kulttuuriperinnön ylläpi-
toa. Teoksen kuvitus esittelee 
monipuolisesti erilaisia lot-
ta-asuja eri tilanteissa. 

Jukka I. Mattila:  
Lottapukujen historia, 

Minerva 2021.

Lasse Koskinen

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

Pikkulotat retkelle lähdössä. Tytöillä on sekä sinisiä että mustia baskereita.
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Avattu myös Jesse vaappujen verkkokauppa 

Hyvät valikoimat kalastusvälineitä tunnetusti 
edulliseen hintaan.

Tehtaankatu 2, Riihimäki. Puh. 040 6148186

KALASTUKSEN ERIKOISLIIKE RIIHIMÄELLÄ
    LOWRANCE luotaimet ja karttaplotterit
             Motorguide keulamoottorit
             Okuma, Daiwa, Penn ym. kelat
             Okuma, Daiwa, Abu, Patriot ym. vavat
             Jesse, Karikko, Sepen tuuri, Salmo ym. vaaput
             Vision perhokalastus välineet

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

MYYDÄÄN POLTTOPUUTA
Huippusuositut tarjouskuormat nyt myynnissä vielä rajoitetun ajan! 

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

p. 040 520 0782 / Klapitalo Jokinen
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Niinan niksitNiinan niksit Niina Ojansivu
Keittiöpäällikkö

Raparperijuustokakku

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

Itse tykkään näistä paistettavista juustokakuista ja nyt löysin parikin reseptiä joissa on uutta Valion 
vaniljakreemiä, sitähän oli pakko kokeilla. Sopivasti raparperikin nousee huimaa vauhtia maasta, 
joten juustokakun tekoon. Tämän tekeminen on nopeaa, mutta uunissa kakku onkin tunnin ja toisen tunnin 
kakku saa vetäytyä, syötäväksi se on parhaimmillaan seuraavana päivänä. 

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

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!

 

Päijät-Hämeen
Lokapalvelu Ky
puh. 0400 352 762

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

Pohja:
200g digestivekeksejä
100 g voita, sulatettuna
Täyte:
n. 7 dl raparperia
vajaa desilitra sokeria
2 prk Valion vaniljakreemiä
2 rs vaniljatuorejuustoa
3 kanamunaa

Murskaa keksit ja sulata voi, 
laita leivinpaperi irtopoh-
javuoan pohjalle, taputtele 
taikina i vuoan pohjalle ja 
reunoille, laita vuoka jää-
kaappiin.
Keitä raparperista ja sokerista 
hilloke, laita puhdistettu ja 
pilkottu raparperi kattilaan 
ja keitä hieman, ei tarvitse li-
sätä vettä, raparperista irtoaa 
nestettä, lisää sokeri ja anna 
kiehua hiljakseen.  Sekoita 
vanilja kreemi, tuorejuusto 
ja kanamunat keskenään 
kuohkeaksi seokseksi. Kaada 
hilloke taikinan päälle ja hil-
lokkeen päälle juustokuorru-

te. Paista 150 astetta tunti, ota 
jäähtymään tunniksi ennen 

kuin avaat irtopohjavuoan. 
laita jääkaappiin ja tarjoile 

seuraavana päivänä.

SISUSTUSSUUNNITTELU – Inge Uotila

inge.uotila@insinooritoimistopeltomaki.fi

kodit, vapaa-ajan asunnot 
 ja julkiset tilat

p. 040-3518991

eduskunta-avustaja
kaupunginvaltuutettu

- tervettä järkeä 
päätöksentekoon

Maarit 
Tuomi 

444

Sunnuntaina 16.5.2021 pe-
lattiin IV Lahden Autola-
sikeskus Openin finaali.
Loppukilpailuun selviytyi 
kahden jakson alkukilpai-
lujen perusteella 30 parasta 
keilaajaa ja siinä keilattiin 
ensin 5 sarjaa amerikkalaisit-
tain, jonka jälkeen 8 parasta 
jatkoi RoundRobin-peleihin. 
Loppukilpailu pelattiin ilman 
yleisöä.

Voiton vei Kouvolan All 
Starsin Niko Oksanen 73 
pisteen erolla toiseksi sijoit-
tuneeseen TPS:n Jesse Kal-
lioon (3109-3036). SBF:n 
Jouni Helminen nappa-
si kolmannen sijan pistein 
2916.

RoundRobin-peleissä näh-

Keilailu-uutinen

Niko Oksaselle voitto 
IV Lahden Autolasikeskus Openista

Jesse Kallio, Niko Oksanen ja Jouni Helminen.

tiin myös kaksi 300 pisteen 
sarjaa. Niko Oksanen heitti 
hänen 44. ja Jesse Kallio 
hänen jo 80. täydellisen 300 

pisteen sarjan. 

Teksti: Niina Leskinen
Kuva: Pekka Mitikka

EnnustajiaEnnustajia
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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

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!

 

Päijät-Hämeen
Lokapalvelu Ky
puh. 0400 352 762

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

Pohja:
200g digestivekeksejä
100 g voita, sulatettuna
Täyte:
n. 7 dl raparperia
vajaa desilitra sokeria
2 prk Valion vaniljakreemiä
2 rs vaniljatuorejuustoa
3 kanamunaa

Murskaa keksit ja sulata voi, 
laita leivinpaperi irtopoh-
javuoan pohjalle, taputtele 
taikina i vuoan pohjalle ja 
reunoille, laita vuoka jää-
kaappiin.
Keitä raparperista ja sokerista 
hilloke, laita puhdistettu ja 
pilkottu raparperi kattilaan 
ja keitä hieman, ei tarvitse li-
sätä vettä, raparperista irtoaa 
nestettä, lisää sokeri ja anna 
kiehua hiljakseen.  Sekoita 
vanilja kreemi, tuorejuusto 
ja kanamunat keskenään 
kuohkeaksi seokseksi. Kaada 
hilloke taikinan päälle ja hil-
lokkeen päälle juustokuorru-

te. Paista 150 astetta tunti, ota 
jäähtymään tunniksi ennen 

kuin avaat irtopohjavuoan. 
laita jääkaappiin ja tarjoile 

seuraavana päivänä.

SISUSTUSSUUNNITTELU – Inge Uotila

inge.uotila@insinooritoimistopeltomaki.fi

kodit, vapaa-ajan asunnot 
 ja julkiset tilat

p. 040-3518991

eduskunta-avustaja
kaupunginvaltuutettu

- tervettä järkeä 
päätöksentekoon

Maarit 
Tuomi 

444

Sunnuntaina 16.5.2021 pe-
lattiin IV Lahden Autola-
sikeskus Openin finaali.
Loppukilpailuun selviytyi 
kahden jakson alkukilpai-
lujen perusteella 30 parasta 
keilaajaa ja siinä keilattiin 
ensin 5 sarjaa amerikkalaisit-
tain, jonka jälkeen 8 parasta 
jatkoi RoundRobin-peleihin. 
Loppukilpailu pelattiin ilman 
yleisöä.

Voiton vei Kouvolan All 
Starsin Niko Oksanen 73 
pisteen erolla toiseksi sijoit-
tuneeseen TPS:n Jesse Kal-
lioon (3109-3036). SBF:n 
Jouni Helminen nappa-
si kolmannen sijan pistein 
2916.

RoundRobin-peleissä näh-

Keilailu-uutinen

Niko Oksaselle voitto 
IV Lahden Autolasikeskus Openista

Jesse Kallio, Niko Oksanen ja Jouni Helminen.

tiin myös kaksi 300 pisteen 
sarjaa. Niko Oksanen heitti 
hänen 44. ja Jesse Kallio 
hänen jo 80. täydellisen 300 

pisteen sarjan. 

Teksti: Niina Leskinen
Kuva: Pekka Mitikka

EnnustajiaEnnustajia
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Niinan niksitNiinan niksit Niina Ojansivu
Keittiöpäällikkö

Raparperijuustokakku

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

Itse tykkään näistä paistettavista juustokakuista ja nyt löysin parikin reseptiä joissa on uutta Valion 
vaniljakreemiä, sitähän oli pakko kokeilla. Sopivasti raparperikin nousee huimaa vauhtia maasta, 
joten juustokakun tekoon. Tämän tekeminen on nopeaa, mutta uunissa kakku onkin tunnin ja toisen tunnin 
kakku saa vetäytyä, syötäväksi se on parhaimmillaan seuraavana päivänä. 
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To 18.00 Miesten ryhmä
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puh. 044-515 4414, painonpudottajat.fi
posti@painonpudottajat.fi
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LA 9-16, SU 11-16
Rajakatu 2, 15100 Lahti
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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

Kuka hoitaa huonekalujen, 
trampoliinien, grillien ym. 
kuljetuksen ja kasauksen?
Myös liukuovikomerot

Yrittäjä, haluatko avuksesi pienen
ja ammattitaitoisen tilitoimiston?

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

Tarjoamme kirjanpitoa
ja taloushallintopalveluja

aina ajantasaisesti!

Jyrkänmäentie 4, 15880 Hollola

(bensa- ja dieselautot)
Jarrujenkorjaukset, rengastyöt

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

(norm. 24 eur)
Tarjous voimassa kesäkuun 

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

Verhoomo Jyrki Nurmisto
0500 530 043

Julkitila-, ravintola-, koti-, mökki-, ja veneverhoilut.
Kalusteiden korjaukset ja pintakäsittelyt.

Puistolantie 2, Heinola - jyrki.nurmisto@verhoomo.com

Askon sohvatehdas laajensi 
Lahdessa. Lisätilaa syntyi 
3500 neliötä. Tilaa yrityk-
sellä on nyt 15 5500 neliötä. 
Yhtiö työllistää 75 vakituista 
työntekijää ja kymmenkunta 
sesonkitekijää. Tehdaspääl-
likkö Jyrki Vuorio sanoo 
koronan kiihdyttäneen ky-
syntää. Tehdas on palkannut 
useita uusia työntekijöitä. 

- Suomessa on eletty viime 

vuosina melkoista sisutus-
buumia ja tuotantomme toi-
mii lähes äärirajoilla. Suurin 
sisustusinto varmasti laantuu 
hieman koronan helpottaessa, 
mutta uskon silti, että ko-
timaisilla laatutuotteilla on 
jatkossakin kysyntää Työl-
listämme Suomessa myös 
monia alihankkijoita. Tuo-
tannostamme valmistuu tällä 
hetkellä päivittäin noin 150 

sohvaa, Vuorio kertoo. 

Askon sohvatehdas on 
aloittanut myös sänkyjen val-
mistuksen. Yritys koemark-
kinoi niitä ensin kolmessa 
myymälässään ja vähitellen 
myynti on aloitettu sen kai-
kissa myymälöissä. 

- Sohvakauppa hiljenee pe-
rinteisesti keväällä ja kääntyy 
kasvuun taas loppukesällä. 

Sänkyjä ja patjoja sen sijaan 
myydään paljon myös kevääl-
lä, Vuorio summaa.

Askon sohvatehdas on 
yritysnimeltään Insofa Oy, 
joka on osa Indoor Group 
Oy:tä. Yrityksen hallituksen 
puheenjohtaja on Kari Kolu 
ja toimitusjohtaja Marko 
Liimatainen.

Askon sohvatehdas laajeni Lahdessa
Työpaikkoja tuli muutama lisää

Lasse Koskinen

Lahden Kariniemen harjun 
laella toimi aiemmin pa-
viljonkiravintola, laululava 
ja juhlakenttä. Rakennus 
purettiin 1960-luvun alussa. 
Kenttä on jäljellä harjun laella 
edelleen. Alue toimi juhlien 
järjestämispaikkana kesäisin. 
Yksi säilyneistä valokuvista 
esittää juhlakenttää ja pavil-
jonkiravintolaa elokuussa 
1947, jolloin siellä järjestet-
tiin Lahden Osuuskaupan 
40-vuotisjuhlat. Juhlakentällä 
oli silloin satojen henkilöiden 
juhlakatsomo.

Kansalaisaloitteissa Ka-
riniemen kentälle on ehdotet-
tu uutta kesäravintolaa ja sen 
yhteyteen erillistä taide- ja kä-

sityönäyttelyjen tilaa. Edessä 
oleva kenttä voitaisiin varus-
taa osin lasten leikkipuistoksi. 
Kaupunginvaltuustoaloitteen 
pohjalta ovat syntymässä 
puiset kuntoportaat Lahden 
satamasta Kariniemen laelle, 
joten yhteys satamaan syntyy 
niiden avulla. 

Aloitteissa toivotaan
myös laululavan jälleenra-
kentamista, jotta Kariniemen 
laella voitaisiin järjestää mu-
siikkiesityksiä ja yhteislau-
lutilaisuuksia. Entiselle juh-
lakentälle johtavat edelleen 
kahdet harmaagraniittiset 
portaat.

Toiset niistä on puhdistettu, 
mutta toiset ovat osin edel-
leen sammaleen kattamat. 

Portaikkoja käytetään erilai-
seen askelkuntoiluun.

Kariniemen rinteessä toi-
mii edesmenneen taiteilijan 
Olavi Lanun 15:sta kook-
kaasta teoksesta koottu La-
nu-puisto. Puiston toteut-
tamisesta käytiin aikanaan 
kovaa kädenvääntöä Lahden 
kaupunginvaltuustossa ja 
lehtien palstoilla. Puiston 
kannattajat toivoivat ja us-
koivat Lanu-puistosta tu-
levan Suomessa tunnettu 
matkailunähtävyys. Siihen 
puisto ei ole yltänyt. Taide-
puiston toteuttaminen maksoi 
870 000 silloista markkaa. 
Lanu-puisto rakennettiin vuo-
sina 1989-1992.

Lanun taidetyöt olivat 

jäädä metsittyneen mäen 
peittoon, mutta puistossa 
on tehty ehostustöitä. Niistä 
on tullut Kariniemen mäkeä 
ulkoiluväylänä käyttäviltä 
kirpeää palautetta. 

Alue on edelleen ryteik-
köinen kaadettuine ja kaa-
tuneine puineen. Kariniemi 
on luontokohteena suojeltu. 
Arvostelijoiden mukaan ri-
sukasat eivät kuulu kaupun-
kipuistoon. Arvostelijoiden 
mielestä pystyyn jätetyt ja 
katkaistut lahopuut riittävät 
linnuille ja toukille. Risukasat 
antavat hoitamattoman kuvan 
puistosta. Kariniemen mäki 
on suosittu liikuntapaikka ja 
kävelykohde.

Kuva: Lasse Koskinen.

Ryteiköille kirpeää palautetta liikkujilta ja ulkoilijoilta

Lahden Kariniemen laelle 
toivotaan kesäravintolaa
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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

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!

SeuralaispalveluaSeuralaispalvelua

ÄLÄ OLE YKSIN!
SEURAA TARJOLLA!

LIVE 0700-4116001,92 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

Etsimme isäntäperhettä elokuussa saapuvalle 
thaimaalaiselle vaihto-oppilastytölle. 
Onko teidän perheenne 
kiinnostunut kansainvälisyydestä?
Negatiivinen testi ja koulupaikka Lahdessa 
olemassa. 

Lisätietoja: TR-Kielimatkat - puh. 010 666 5800
email: info@trkielimatkat.fi - www.kielimatkat.net

Kyllä kannattaa! Nyt jos 
koskaan kaikki uurnille. 
Vain siten voimme vaikut-
taa kotikuntamme asioiden 
hoitoon. Me äänestäjät 
olemme kunnan omistajia. 
Antakaamme siis kansa-
laisten äänten kuulua! 

Kuulee sanottavan, että 
mikään ei muutu, äänes-
tää ketä tahansa. Näin ei 
missään tapauksessa ole. 
Esimerkiksi Lahden 545 
ehdokasta edustavat 15 eri 
valitsijayhdistystä, joil-
la kaikilla on toisistaan 
poikkeavia tavoitteita kau-
pungin asioiden hoitoon. 
Mikäli jokin tavoite saa 
riittävästi kannatusta, se 
myös toteutuu. Sama kos-
kee yksittäisten ehdokkai-
den ajamia asioita.

Äänestäjät ovat veron-
maksajina kunnan toimin-
tojen suurin rahoittaja. Sik-

si veronmaksajilla on valta 
ja oikeus määrätä, miten 
kunnassa toimitaan. Tämä 
tapahtuu kuitenkin ainoas-
taan valtuutettujen välityk-
sellä, joita valitaan kunnan 
väkiluvun mukaan, esim. 
Lahdessa 59. Sen vuoksi 
äänestäminen on erittäin 
tärkeää veronmaksajan 
valtaoikeuden toteuttajana.

Merkittävä tulo kunnalle 
on valtionosuusrahoitus, 
karkeasti puolet verotu-
losta. Sen tavoitteena on 
kuntien vastuulla olevien 
julkisten palvelujen saa-
tavuuden varmistaminen 
niin, että kansalaiset voivat 
saada tietyntasoiset perus-
palvelut. Se on yleiskat-
teellinen tuloerä, jota ei ole 
korvamerkitty mihinkään, 
vaan rahoitusta saava kunta 
päättää itse sen tarkoituk-
senmukaisesta käytöstä. 

Tässä tulee jälleen esiin 
äänestämisen tärkeä mer-
kitys. Valtuustoihin on 
saatava järkevyyttä valtion 
rahoja jaettaessa. Itse asias-
sa rahat ovat omia, koska 
verovelvolliset maksavat 
myös valtionveroa. 

Monet kunnat omistavat 
tuloa tuottavia yhtiöitä. 
Esimerkiksi Lahti Energia 
Oy tuottaa omistajalleen 
noin kahta veroprosenttia 
vastaavan osingon vuo-
sittain. Siitä huolimatta 
kaupungin johtoportaissa 
puhutaan vakavasti yhti-
ön myynnistä. Äänestäjät 
ratkaisevat tämänkin asian 
valtuutettujensa välityksel-
lä. ESS:n vaalikoneessa on 
tätä asiaa koskeva kysymys 
ehdokkaille.

Äänestäminen merkit-
see itse äänestäjälle vas-
tuullisuutta kotikuntaansa 

kohtaan ja välittämistä 
muistakin kuin itsestään 
sekä hienoa tunnetta siitä, 
että jotain arvokasta on 
tullut tehtyä. Äänestäjä on 
osa päätöksentekoa, joten 
hänellä on oikeus myös 
arvosteluun. Sen sijaan 
äänestämättä jättäjän ei 
ole reilua ruotia asioita, 
joihin ei ole yrittänytkään 
vaikuttaa.

Selväksi on käynyt, että 
äänestäminen kannattaa 
aina. Otetaan siis omistajan 
ote haltuun ja annetaan ääni 
kotikunnan parhaaksi.

Erkki Nieminen
Kaupunginvaltuutettu, sd                                                                                                       
Rakennusmestari,
sosiologi, tohtori

Kuntavaalit ovella, 
kannattaako äänestää?

Lasse Koskinen

Suomen eduskunnan apulais-
oikeusasiamies antoi Lahden 
sivistysjohtajalle huomautuk-
sen hänen yhdelle rehtorille 
antamastaan varoituksesta. 
Lahden kaupunki hankki 
ulkopuolisen lausunnon tästä 
varoituksesta, koska kaupun-
ki katsoi oikeusasiamiehen 
huomautuksen merkinneen 
työantajaoikeutensa kaven-
tamista. Ulkopuolelta ostettu 
lausunto tuki kaupungin nä-
kemystä.

Oikeuskansleri ja oike-
usasiamies ovat vuosina 
2015–2019 antaneet tehtyjen 
kanteluiden johdosta kunnal-
lisviranhaltijoille Suomessa 
yhteensä 17 huomautusta, 
joista kahdeksan on annettu 
Lahden kaupungille. Näin 
ollen lähes puolet näistä 
huomautuksista on tullut 
Lahdelle.

Lahden kaupungin kai-
kesta toiminnasta tehtiin 24 
valitusta vuosina 2015-2019. 
Niistä kahdeksan aiheutti 
huomautuksen Lahdelle, jo-
ten noin kolmasosa valituk-
sista johti huomautukseen 
saakka. Tätä määrää kaupun-
ginhallitus ei pidä erityisen 
suurena. Tähän kaupungin-
hallitus päätyi Lahden tarkas-
tuslautakunnalle antamassaan 
selityksessä.

Tarkastuslautakunta pitää 
Lahden kunnallisviranhal-
tijoiden saamia kahdeksaa 
huomautusta kuitenkin mer-
kittävänä määränä. Lautakun-
ta päätyy tarkastuskertomuk-
sessaan siihen, että Lahden 
hallinnossa on valitettavan 
paljon korjattavia puutteita. 

Lisäksi lautakunta katsoi 
tarpeettomaksi hankkia kal-
lista ulkopuolista lausuntoa 
sivistysjohtajan saamasta 

Lahden tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Reijo Oksa-
nen (vas.) luovuttaa tarkastuskertomuksen vuodelta 2020 
kaupunginvaltuuston puheenjohtajalle Hannu Rahkoselle 
ja kaupunginjohtaja Pekka Timoselle. 
Kuva: Lasse Koskinen.

Lahti on kerännyt 
oikeusviranomaisten huomautuksia

huomautuksesta, koska oi-
keusasiamiehen antamaan 
huomautukseen ei ole vali-
tusoikeutta. Lahdella on omia 
lakiasiantuntijoita, joiden 
tehtävänä on varmistaa kau-

pungin toimien laillisuuden. 

Lahden kaupungin tar-
kastuslautakunnan arvioin-
tikertomus 2020, julkaistu 
3.5.2021.

SEURALAISPALVELUA

Kirje sinulle,  
ylipainoinen
Olen huolissani ja surullinen sinusta, ylipainoinen. Si-
nun elämästäsi tulevaisuudessa. Mietin tässä, puuttuuko 
meiltä kaikilta selvät ohjeet elämälle? Mitä odotamme 
tapahtuvan ylipainoisille, joita uhkaa jo rasvamaksa? 
Entä muut sairaudet, jotka vaikuttavat heidän jokapäi-
väiseen elämäänsä?

Miksi valitsemme lautaselle huonomman vaihtoeh-
don, vaikka voimme valita paremmin?

Miksi otamme lisää ruokaa, vaikka ei ole nälkä?
Miksi emme liiku, vaikka meillä on jalat?
Miksi arvioimme annoskoot, vaikka voimme mitata 

ne?
Miksi herkut ovat tulleet arkitavaksi, vaikka ne eivät 

ole ravintoa?
Miksi ruoka ja herkut ovat meille jokapäiväinen lohtu, 

vaikka voimme valita toisin?
Miksi koko elämä pyörii ruokien ympärillä, vaikka 

vaihtoehtojakin on?
Miksi emme siis ota vastuuta omasta kehostamme, 

vaikka siihen on annettu mahdollisuus?
Ruoka on tarkoitettu keholle ravinnoksi, koska se 

antaa meille elämän.
Elämältä kaiken sain, myös ylipainon. Teinkö oikein 

vai olisinko voinut valita toisin? Sitä on syytä miettiä 
meidän jokaisen. Siksi sanonkin sinulle, koskaan ei ole 
liian myöhäistä tehdä pysyvä muutos.

Kun olet lukenut ja vastannut näihin kysymyksiin, 
niin en ole enää kovin huolissani sinusta.

Vaakaterveisin Eija M.
Painon Pudottajat
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Niinan niksitNiinan niksit Niina Ojansivu
Keittiöpäällikkö

Raparperijuustokakku

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

Itse tykkään näistä paistettavista juustokakuista ja nyt löysin parikin reseptiä joissa on uutta Valion 
vaniljakreemiä, sitähän oli pakko kokeilla. Sopivasti raparperikin nousee huimaa vauhtia maasta, 
joten juustokakun tekoon. Tämän tekeminen on nopeaa, mutta uunissa kakku onkin tunnin ja toisen tunnin 
kakku saa vetäytyä, syötäväksi se on parhaimmillaan seuraavana päivänä. 

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

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!

 

Päijät-Hämeen
Lokapalvelu Ky
puh. 0400 352 762

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

Pohja:
200g digestivekeksejä
100 g voita, sulatettuna
Täyte:
n. 7 dl raparperia
vajaa desilitra sokeria
2 prk Valion vaniljakreemiä
2 rs vaniljatuorejuustoa
3 kanamunaa

Murskaa keksit ja sulata voi, 
laita leivinpaperi irtopoh-
javuoan pohjalle, taputtele 
taikina i vuoan pohjalle ja 
reunoille, laita vuoka jää-
kaappiin.
Keitä raparperista ja sokerista 
hilloke, laita puhdistettu ja 
pilkottu raparperi kattilaan 
ja keitä hieman, ei tarvitse li-
sätä vettä, raparperista irtoaa 
nestettä, lisää sokeri ja anna 
kiehua hiljakseen.  Sekoita 
vanilja kreemi, tuorejuusto 
ja kanamunat keskenään 
kuohkeaksi seokseksi. Kaada 
hilloke taikinan päälle ja hil-
lokkeen päälle juustokuorru-

te. Paista 150 astetta tunti, ota 
jäähtymään tunniksi ennen 

kuin avaat irtopohjavuoan. 
laita jääkaappiin ja tarjoile 

seuraavana päivänä.

SISUSTUSSUUNNITTELU – Inge Uotila

inge.uotila@insinooritoimistopeltomaki.fi

kodit, vapaa-ajan asunnot 
 ja julkiset tilat

p. 040-3518991

eduskunta-avustaja
kaupunginvaltuutettu

- tervettä järkeä 
päätöksentekoon

Maarit 
Tuomi 

444

Sunnuntaina 16.5.2021 pe-
lattiin IV Lahden Autola-
sikeskus Openin finaali.
Loppukilpailuun selviytyi 
kahden jakson alkukilpai-
lujen perusteella 30 parasta 
keilaajaa ja siinä keilattiin 
ensin 5 sarjaa amerikkalaisit-
tain, jonka jälkeen 8 parasta 
jatkoi RoundRobin-peleihin. 
Loppukilpailu pelattiin ilman 
yleisöä.

Voiton vei Kouvolan All 
Starsin Niko Oksanen 73 
pisteen erolla toiseksi sijoit-
tuneeseen TPS:n Jesse Kal-
lioon (3109-3036). SBF:n 
Jouni Helminen nappa-
si kolmannen sijan pistein 
2916.

RoundRobin-peleissä näh-

Keilailu-uutinen

Niko Oksaselle voitto 
IV Lahden Autolasikeskus Openista

Jesse Kallio, Niko Oksanen ja Jouni Helminen.

tiin myös kaksi 300 pisteen 
sarjaa. Niko Oksanen heitti 
hänen 44. ja Jesse Kallio 
hänen jo 80. täydellisen 300 

pisteen sarjan. 

Teksti: Niina Leskinen
Kuva: Pekka Mitikka

EnnustajiaEnnustajia

Viikko 20 / 2021 – 3 –Lahden Seudun Uutiset

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

Kuka hoitaa huonekalujen, 
trampoliinien, grillien ym. 
kuljetuksen ja kasauksen?
Myös liukuovikomerot

Yrittäjä, haluatko avuksesi pienen
ja ammattitaitoisen tilitoimiston?

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

Tarjoamme kirjanpitoa
ja taloushallintopalveluja

aina ajantasaisesti!

Jyrkänmäentie 4, 15880 Hollola

(bensa- ja dieselautot)
Jarrujenkorjaukset, rengastyöt

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

(norm. 24 eur)
Tarjous voimassa kesäkuun 

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

Verhoomo Jyrki Nurmisto
0500 530 043

Julkitila-, ravintola-, koti-, mökki-, ja veneverhoilut.
Kalusteiden korjaukset ja pintakäsittelyt.

Puistolantie 2, Heinola - jyrki.nurmisto@verhoomo.com

Askon sohvatehdas laajensi 
Lahdessa. Lisätilaa syntyi 
3500 neliötä. Tilaa yrityk-
sellä on nyt 15 5500 neliötä. 
Yhtiö työllistää 75 vakituista 
työntekijää ja kymmenkunta 
sesonkitekijää. Tehdaspääl-
likkö Jyrki Vuorio sanoo 
koronan kiihdyttäneen ky-
syntää. Tehdas on palkannut 
useita uusia työntekijöitä. 

- Suomessa on eletty viime 

vuosina melkoista sisutus-
buumia ja tuotantomme toi-
mii lähes äärirajoilla. Suurin 
sisustusinto varmasti laantuu 
hieman koronan helpottaessa, 
mutta uskon silti, että ko-
timaisilla laatutuotteilla on 
jatkossakin kysyntää Työl-
listämme Suomessa myös 
monia alihankkijoita. Tuo-
tannostamme valmistuu tällä 
hetkellä päivittäin noin 150 

sohvaa, Vuorio kertoo. 

Askon sohvatehdas on 
aloittanut myös sänkyjen val-
mistuksen. Yritys koemark-
kinoi niitä ensin kolmessa 
myymälässään ja vähitellen 
myynti on aloitettu sen kai-
kissa myymälöissä. 

- Sohvakauppa hiljenee pe-
rinteisesti keväällä ja kääntyy 
kasvuun taas loppukesällä. 

Sänkyjä ja patjoja sen sijaan 
myydään paljon myös kevääl-
lä, Vuorio summaa.

Askon sohvatehdas on 
yritysnimeltään Insofa Oy, 
joka on osa Indoor Group 
Oy:tä. Yrityksen hallituksen 
puheenjohtaja on Kari Kolu 
ja toimitusjohtaja Marko 
Liimatainen.

Askon sohvatehdas laajeni Lahdessa
Työpaikkoja tuli muutama lisää

Lasse Koskinen

Lahden Kariniemen harjun 
laella toimi aiemmin pa-
viljonkiravintola, laululava 
ja juhlakenttä. Rakennus 
purettiin 1960-luvun alussa. 
Kenttä on jäljellä harjun laella 
edelleen. Alue toimi juhlien 
järjestämispaikkana kesäisin. 
Yksi säilyneistä valokuvista 
esittää juhlakenttää ja pavil-
jonkiravintolaa elokuussa 
1947, jolloin siellä järjestet-
tiin Lahden Osuuskaupan 
40-vuotisjuhlat. Juhlakentällä 
oli silloin satojen henkilöiden 
juhlakatsomo.

Kansalaisaloitteissa Ka-
riniemen kentälle on ehdotet-
tu uutta kesäravintolaa ja sen 
yhteyteen erillistä taide- ja kä-

sityönäyttelyjen tilaa. Edessä 
oleva kenttä voitaisiin varus-
taa osin lasten leikkipuistoksi. 
Kaupunginvaltuustoaloitteen 
pohjalta ovat syntymässä 
puiset kuntoportaat Lahden 
satamasta Kariniemen laelle, 
joten yhteys satamaan syntyy 
niiden avulla. 

Aloitteissa toivotaan
myös laululavan jälleenra-
kentamista, jotta Kariniemen 
laella voitaisiin järjestää mu-
siikkiesityksiä ja yhteislau-
lutilaisuuksia. Entiselle juh-
lakentälle johtavat edelleen 
kahdet harmaagraniittiset 
portaat.

Toiset niistä on puhdistettu, 
mutta toiset ovat osin edel-
leen sammaleen kattamat. 

Portaikkoja käytetään erilai-
seen askelkuntoiluun.

Kariniemen rinteessä toi-
mii edesmenneen taiteilijan 
Olavi Lanun 15:sta kook-
kaasta teoksesta koottu La-
nu-puisto. Puiston toteut-
tamisesta käytiin aikanaan 
kovaa kädenvääntöä Lahden 
kaupunginvaltuustossa ja 
lehtien palstoilla. Puiston 
kannattajat toivoivat ja us-
koivat Lanu-puistosta tu-
levan Suomessa tunnettu 
matkailunähtävyys. Siihen 
puisto ei ole yltänyt. Taide-
puiston toteuttaminen maksoi 
870 000 silloista markkaa. 
Lanu-puisto rakennettiin vuo-
sina 1989-1992.

Lanun taidetyöt olivat 

jäädä metsittyneen mäen 
peittoon, mutta puistossa 
on tehty ehostustöitä. Niistä 
on tullut Kariniemen mäkeä 
ulkoiluväylänä käyttäviltä 
kirpeää palautetta. 

Alue on edelleen ryteik-
köinen kaadettuine ja kaa-
tuneine puineen. Kariniemi 
on luontokohteena suojeltu. 
Arvostelijoiden mukaan ri-
sukasat eivät kuulu kaupun-
kipuistoon. Arvostelijoiden 
mielestä pystyyn jätetyt ja 
katkaistut lahopuut riittävät 
linnuille ja toukille. Risukasat 
antavat hoitamattoman kuvan 
puistosta. Kariniemen mäki 
on suosittu liikuntapaikka ja 
kävelykohde.

Kuva: Lasse Koskinen.

Ryteiköille kirpeää palautetta liikkujilta ja ulkoilijoilta

Lahden Kariniemen laelle 
toivotaan kesäravintolaa
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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

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!

SeuralaispalveluaSeuralaispalvelua

ÄLÄ OLE YKSIN!
SEURAA TARJOLLA!

LIVE 0700-4116001,92 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

Etsimme isäntäperhettä elokuussa saapuvalle 
thaimaalaiselle vaihto-oppilastytölle. 
Onko teidän perheenne 
kiinnostunut kansainvälisyydestä?
Negatiivinen testi ja koulupaikka Lahdessa 
olemassa. 

Lisätietoja: TR-Kielimatkat - puh. 010 666 5800
email: info@trkielimatkat.fi - www.kielimatkat.net

Kyllä kannattaa! Nyt jos 
koskaan kaikki uurnille. 
Vain siten voimme vaikut-
taa kotikuntamme asioiden 
hoitoon. Me äänestäjät 
olemme kunnan omistajia. 
Antakaamme siis kansa-
laisten äänten kuulua! 

Kuulee sanottavan, että 
mikään ei muutu, äänes-
tää ketä tahansa. Näin ei 
missään tapauksessa ole. 
Esimerkiksi Lahden 545 
ehdokasta edustavat 15 eri 
valitsijayhdistystä, joil-
la kaikilla on toisistaan 
poikkeavia tavoitteita kau-
pungin asioiden hoitoon. 
Mikäli jokin tavoite saa 
riittävästi kannatusta, se 
myös toteutuu. Sama kos-
kee yksittäisten ehdokkai-
den ajamia asioita.

Äänestäjät ovat veron-
maksajina kunnan toimin-
tojen suurin rahoittaja. Sik-

si veronmaksajilla on valta 
ja oikeus määrätä, miten 
kunnassa toimitaan. Tämä 
tapahtuu kuitenkin ainoas-
taan valtuutettujen välityk-
sellä, joita valitaan kunnan 
väkiluvun mukaan, esim. 
Lahdessa 59. Sen vuoksi 
äänestäminen on erittäin 
tärkeää veronmaksajan 
valtaoikeuden toteuttajana.

Merkittävä tulo kunnalle 
on valtionosuusrahoitus, 
karkeasti puolet verotu-
losta. Sen tavoitteena on 
kuntien vastuulla olevien 
julkisten palvelujen saa-
tavuuden varmistaminen 
niin, että kansalaiset voivat 
saada tietyntasoiset perus-
palvelut. Se on yleiskat-
teellinen tuloerä, jota ei ole 
korvamerkitty mihinkään, 
vaan rahoitusta saava kunta 
päättää itse sen tarkoituk-
senmukaisesta käytöstä. 

Tässä tulee jälleen esiin 
äänestämisen tärkeä mer-
kitys. Valtuustoihin on 
saatava järkevyyttä valtion 
rahoja jaettaessa. Itse asias-
sa rahat ovat omia, koska 
verovelvolliset maksavat 
myös valtionveroa. 

Monet kunnat omistavat 
tuloa tuottavia yhtiöitä. 
Esimerkiksi Lahti Energia 
Oy tuottaa omistajalleen 
noin kahta veroprosenttia 
vastaavan osingon vuo-
sittain. Siitä huolimatta 
kaupungin johtoportaissa 
puhutaan vakavasti yhti-
ön myynnistä. Äänestäjät 
ratkaisevat tämänkin asian 
valtuutettujensa välityksel-
lä. ESS:n vaalikoneessa on 
tätä asiaa koskeva kysymys 
ehdokkaille.

Äänestäminen merkit-
see itse äänestäjälle vas-
tuullisuutta kotikuntaansa 

kohtaan ja välittämistä 
muistakin kuin itsestään 
sekä hienoa tunnetta siitä, 
että jotain arvokasta on 
tullut tehtyä. Äänestäjä on 
osa päätöksentekoa, joten 
hänellä on oikeus myös 
arvosteluun. Sen sijaan 
äänestämättä jättäjän ei 
ole reilua ruotia asioita, 
joihin ei ole yrittänytkään 
vaikuttaa.

Selväksi on käynyt, että 
äänestäminen kannattaa 
aina. Otetaan siis omistajan 
ote haltuun ja annetaan ääni 
kotikunnan parhaaksi.

Erkki Nieminen
Kaupunginvaltuutettu, sd                                                                                                       
Rakennusmestari,
sosiologi, tohtori

Kuntavaalit ovella, 
kannattaako äänestää?

Lasse Koskinen

Suomen eduskunnan apulais-
oikeusasiamies antoi Lahden 
sivistysjohtajalle huomautuk-
sen hänen yhdelle rehtorille 
antamastaan varoituksesta. 
Lahden kaupunki hankki 
ulkopuolisen lausunnon tästä 
varoituksesta, koska kaupun-
ki katsoi oikeusasiamiehen 
huomautuksen merkinneen 
työantajaoikeutensa kaven-
tamista. Ulkopuolelta ostettu 
lausunto tuki kaupungin nä-
kemystä.

Oikeuskansleri ja oike-
usasiamies ovat vuosina 
2015–2019 antaneet tehtyjen 
kanteluiden johdosta kunnal-
lisviranhaltijoille Suomessa 
yhteensä 17 huomautusta, 
joista kahdeksan on annettu 
Lahden kaupungille. Näin 
ollen lähes puolet näistä 
huomautuksista on tullut 
Lahdelle.

Lahden kaupungin kai-
kesta toiminnasta tehtiin 24 
valitusta vuosina 2015-2019. 
Niistä kahdeksan aiheutti 
huomautuksen Lahdelle, jo-
ten noin kolmasosa valituk-
sista johti huomautukseen 
saakka. Tätä määrää kaupun-
ginhallitus ei pidä erityisen 
suurena. Tähän kaupungin-
hallitus päätyi Lahden tarkas-
tuslautakunnalle antamassaan 
selityksessä.

Tarkastuslautakunta pitää 
Lahden kunnallisviranhal-
tijoiden saamia kahdeksaa 
huomautusta kuitenkin mer-
kittävänä määränä. Lautakun-
ta päätyy tarkastuskertomuk-
sessaan siihen, että Lahden 
hallinnossa on valitettavan 
paljon korjattavia puutteita. 

Lisäksi lautakunta katsoi 
tarpeettomaksi hankkia kal-
lista ulkopuolista lausuntoa 
sivistysjohtajan saamasta 

Lahden tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Reijo Oksa-
nen (vas.) luovuttaa tarkastuskertomuksen vuodelta 2020 
kaupunginvaltuuston puheenjohtajalle Hannu Rahkoselle 
ja kaupunginjohtaja Pekka Timoselle. 
Kuva: Lasse Koskinen.

Lahti on kerännyt 
oikeusviranomaisten huomautuksia

huomautuksesta, koska oi-
keusasiamiehen antamaan 
huomautukseen ei ole vali-
tusoikeutta. Lahdella on omia 
lakiasiantuntijoita, joiden 
tehtävänä on varmistaa kau-

pungin toimien laillisuuden. 

Lahden kaupungin tar-
kastuslautakunnan arvioin-
tikertomus 2020, julkaistu 
3.5.2021.
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Tiilitie 2, Nastola • Puh. (03) 7625 635
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 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, 
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IITIN GRANIITTI OY

Autohuolto Janne A Tmi
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Onko teidän perheenne 
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Lisätietoja: TR-Kielimatkat - puh. 010 666 5800
email: info@trkielimatkat.fi - www.kielimatkat.net

Kyllä kannattaa! Nyt jos 
koskaan kaikki uurnille. 
Vain siten voimme vaikut-
taa kotikuntamme asioiden 
hoitoon. Me äänestäjät 
olemme kunnan omistajia. 
Antakaamme siis kansa-
laisten äänten kuulua! 

Kuulee sanottavan, että 
mikään ei muutu, äänes-
tää ketä tahansa. Näin ei 
missään tapauksessa ole. 
Esimerkiksi Lahden 545 
ehdokasta edustavat 15 eri 
valitsijayhdistystä, joil-
la kaikilla on toisistaan 
poikkeavia tavoitteita kau-
pungin asioiden hoitoon. 
Mikäli jokin tavoite saa 
riittävästi kannatusta, se 
myös toteutuu. Sama kos-
kee yksittäisten ehdokkai-
den ajamia asioita.

Äänestäjät ovat veron-
maksajina kunnan toimin-
tojen suurin rahoittaja. Sik-

si veronmaksajilla on valta 
ja oikeus määrätä, miten 
kunnassa toimitaan. Tämä 
tapahtuu kuitenkin ainoas-
taan valtuutettujen välityk-
sellä, joita valitaan kunnan 
väkiluvun mukaan, esim. 
Lahdessa 59. Sen vuoksi 
äänestäminen on erittäin 
tärkeää veronmaksajan 
valtaoikeuden toteuttajana.

Merkittävä tulo kunnalle 
on valtionosuusrahoitus, 
karkeasti puolet verotu-
losta. Sen tavoitteena on 
kuntien vastuulla olevien 
julkisten palvelujen saa-
tavuuden varmistaminen 
niin, että kansalaiset voivat 
saada tietyntasoiset perus-
palvelut. Se on yleiskat-
teellinen tuloerä, jota ei ole 
korvamerkitty mihinkään, 
vaan rahoitusta saava kunta 
päättää itse sen tarkoituk-
senmukaisesta käytöstä. 

Tässä tulee jälleen esiin 
äänestämisen tärkeä mer-
kitys. Valtuustoihin on 
saatava järkevyyttä valtion 
rahoja jaettaessa. Itse asias-
sa rahat ovat omia, koska 
verovelvolliset maksavat 
myös valtionveroa. 

Monet kunnat omistavat 
tuloa tuottavia yhtiöitä. 
Esimerkiksi Lahti Energia 
Oy tuottaa omistajalleen 
noin kahta veroprosenttia 
vastaavan osingon vuo-
sittain. Siitä huolimatta 
kaupungin johtoportaissa 
puhutaan vakavasti yhti-
ön myynnistä. Äänestäjät 
ratkaisevat tämänkin asian 
valtuutettujensa välityksel-
lä. ESS:n vaalikoneessa on 
tätä asiaa koskeva kysymys 
ehdokkaille.

Äänestäminen merkit-
see itse äänestäjälle vas-
tuullisuutta kotikuntaansa 

kohtaan ja välittämistä 
muistakin kuin itsestään 
sekä hienoa tunnetta siitä, 
että jotain arvokasta on 
tullut tehtyä. Äänestäjä on 
osa päätöksentekoa, joten 
hänellä on oikeus myös 
arvosteluun. Sen sijaan 
äänestämättä jättäjän ei 
ole reilua ruotia asioita, 
joihin ei ole yrittänytkään 
vaikuttaa.

Selväksi on käynyt, että 
äänestäminen kannattaa 
aina. Otetaan siis omistajan 
ote haltuun ja annetaan ääni 
kotikunnan parhaaksi.

Erkki Nieminen
Kaupunginvaltuutettu, sd                                                                                                       
Rakennusmestari,
sosiologi, tohtori

Kuntavaalit ovella, 
kannattaako äänestää?

Lasse Koskinen

Suomen eduskunnan apulais-
oikeusasiamies antoi Lahden 
sivistysjohtajalle huomautuk-
sen hänen yhdelle rehtorille 
antamastaan varoituksesta. 
Lahden kaupunki hankki 
ulkopuolisen lausunnon tästä 
varoituksesta, koska kaupun-
ki katsoi oikeusasiamiehen 
huomautuksen merkinneen 
työantajaoikeutensa kaven-
tamista. Ulkopuolelta ostettu 
lausunto tuki kaupungin nä-
kemystä.

Oikeuskansleri ja oike-
usasiamies ovat vuosina 
2015–2019 antaneet tehtyjen 
kanteluiden johdosta kunnal-
lisviranhaltijoille Suomessa 
yhteensä 17 huomautusta, 
joista kahdeksan on annettu 
Lahden kaupungille. Näin 
ollen lähes puolet näistä 
huomautuksista on tullut 
Lahdelle.

Lahden kaupungin kai-
kesta toiminnasta tehtiin 24 
valitusta vuosina 2015-2019. 
Niistä kahdeksan aiheutti 
huomautuksen Lahdelle, jo-
ten noin kolmasosa valituk-
sista johti huomautukseen 
saakka. Tätä määrää kaupun-
ginhallitus ei pidä erityisen 
suurena. Tähän kaupungin-
hallitus päätyi Lahden tarkas-
tuslautakunnalle antamassaan 
selityksessä.

Tarkastuslautakunta pitää 
Lahden kunnallisviranhal-
tijoiden saamia kahdeksaa 
huomautusta kuitenkin mer-
kittävänä määränä. Lautakun-
ta päätyy tarkastuskertomuk-
sessaan siihen, että Lahden 
hallinnossa on valitettavan 
paljon korjattavia puutteita. 

Lisäksi lautakunta katsoi 
tarpeettomaksi hankkia kal-
lista ulkopuolista lausuntoa 
sivistysjohtajan saamasta 

Lahden tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Reijo Oksa-
nen (vas.) luovuttaa tarkastuskertomuksen vuodelta 2020 
kaupunginvaltuuston puheenjohtajalle Hannu Rahkoselle 
ja kaupunginjohtaja Pekka Timoselle. 
Kuva: Lasse Koskinen.

Lahti on kerännyt 
oikeusviranomaisten huomautuksia

huomautuksesta, koska oi-
keusasiamiehen antamaan 
huomautukseen ei ole vali-
tusoikeutta. Lahdella on omia 
lakiasiantuntijoita, joiden 
tehtävänä on varmistaa kau-

pungin toimien laillisuuden. 

Lahden kaupungin tar-
kastuslautakunnan arvioin-
tikertomus 2020, julkaistu 
3.5.2021.
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KYSY TARJOUS 
UUSISTA RENKAISTA

RENGASTUONTI
Puh. 03-884 5151
Höylääjänkatu 2, LAHTI

Avoinna: ark. 8-17, la 9-13

Runsaasti merkkejä/kokoja.

Renkaiden kausisäilytys.
Renkaiden asennus ajanvarauksella 

/odottaessa.

Uuden tieliikennelain mu-
kaan talvirenkaita on käytet-
tävä keliperusteisesti maa-
liskuun loppuun, mutta niitä 
saa tarvittaessa käyttää sen 
jälkeenkin. Kitkarenkaiden 
suosio jatkaa kasvuaan.

Viime kesänä 1.6.2020 
voimaan tulleen tieliikenne-
lain mukaan talvirenkaita on 
käytettävä keliperusteisesti 
maaliskuun loppuun. Maalis-
kuu ei kuitenkaan ole takaraja 
talvirenkaiden käytölle, vaan 
myös nastarenkaita saa käyt-
tää sen jälkeenkin, jos sää tai 
keli sitä edellyttää.

"Renkaiden vaihdossa ei 
kannata koskaan miettiä ka-
lenteria vaan pitää katsoa 
vallitsevat olosuhteet", täs-
mentää Liikenne- ja viestin-
tävirasto Traficomin johtava 
asiantuntija Jussi Pohjonen.

"Renkaiden vaihtoa suun-
nittelevan kannattaa huomi-
oida omat ajoajat ja ajoreitit. 
Näin keväisin alueelliset erot 
olosuhteissa voivat olla hy-
vinkin suuria, mikä kannatta 
huomioida automatkaa suun-
niteltaessa", jatkaa Pohjonen.

Uusia talvirengassääntöjä 
noudatettu mallikkaasti

Tieliikennelain uudistuksen 
vaikutuksia talvirenkaiden 

käyttöön seurataan Trafico-
min tilaamassa kaksivuotises-
sa tutkimuksessa. Seurannan 
loppuraportti julkaistaan ensi 
syksynä talvirengaskauden 
kynnyksellä.

Tammi-helmikuun vaih-
teessa 2021 toteutetussa park-
kipaikkaseurannassa kesären-
kaita havaittiin vain neljässä 
henkilöautossa reilun 1 200 
auton otoksessa. Osuus (0,3 
%) on täsmälleen sama kuin 
vastaavassa VTT:n selvityk-
sessä alkuvuonna 2018.

"Suomalaisautoilijat näyt-
tävät sisäistäneen hyvin uudet 
talvirengassäännöt. Toisaalta 
yksikin talvikeliin sopimaton 
rengastus on liikaa liiken-
neturvallisuuden kannalta", 
seurantatutkimuksesta vas-
taava konsultti Jouko Lahti 
muistuttaa.

Kitkarenkaiden osuus 
talvirenkaista kasvamassa

Kitkarenkaiden suosio näyt-
täisi lisääntyneen myös uuden 
tieliikennelain aikana. Park-
kipaikkaseurannan mukaan 
kitkarenkaiden osuus Suo-
men talviliikenteessä on jo 19 
prosenttia, kun se 2010-luvun 
alussa oli vain 12 prosentin 
tuntumassa.

Eurooppalaisten rengasval-

mistajien (ETRMA) myyn-
titilastojen valossa muutos 
näyttää vieläkin selkeämmäl-
tä. Viime vuonna kitkarenkai-
den osuus Suomen markki-
noille tuoduista talvirenkaista 
oli peräti 24,4 prosenttia, kun 
se vuonna 2018 oli vain 17 
prosenttia.

Uudistus on epäilemättä 
vauhdittanut siirtymistä kit-
karenkaisiin. ”Lisäksi talvi-
rengasvalintoja pohditaan 
yhä kokonaisvaltaisemmin. 
Turvallisuuden ohella vaa-
kakupissa 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 miniurasy-
vyys kesärenkaalle on 1,6 
mm. Turvasuositus on kui-
tenkin vähintään 4 mm.
3. Varmista, että renkaan pyö-
rimissuunta on oikein.
4. Tarkasta ilmanpaineet, 
myös vararenkaasta.
5. Muista pyöränpulttien 
huolellinen kiristäminen ja 
tee jälkikiristys muutaman 
kymmenen kilometrin ajon 
jälkeen.

Kesärenkaat alle 
kelien mukaan

Lasse Koskinen

Lahden kaupunginvaltuutettu 
Jorma Ratia (ps) on tehnyt 
kirjallisen valtuustokysy-
myksen Lahden kaupungin 
tytäryhtiön Lahti Events Oy:n 
suorittamasta ennakkomak-
susta KymiRing Oy:lle. Lahti 
Events toimii KymiRing-ra-
dalla Iitissä MotoGP-moot-
toripyöräkilpailujen tapahtu-
majärjestäjänä. Varsinaista 
moottoripyöräkilpailua Lahti 
Events ei järjestä, vaan siitä 
vastaa kisajärjestäjä.

Lahden kaupunginjohta-
ja Pekka Timonen ilmoitti 
valtuuston taannoisessa se-
minaarissa, että Lahti Events 
-yhtiö on maksanut kaksi mil-
joonaa euroa ennakkomaksun 
kesän 2021 MotoGP-kiso-
jen järjestämisoikeudesta. 
Moottoriurheilutapahtuma
on tarkoitus järjestää Kymi-

Ring-radalla 9.-11. heinäkuu-
ta 2021. Kaupunginjohtajan 
mukaan ennakkomaksurat-
kaisu 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 kilpai-
luja ei järjestetä. Valtuusto-
kysymyksessä Ratia kysyy 
myös, mitkä tuotto-odotuk-
set MotoGP-tapahtumasta 
Lahden kaupungille ja sen 
tytäryhtiölle ovat. 

MotoGp-tapahtuma vastaa 
moottoripyöräkilpailuna kil-
pa-autoilun F1-sarjaa. Kes-
ki-Euroopassa MotoGp-kil-
pailut kokoavat 100 000 
henkilöön kohoavat katso-

jaluvut. Iitin kansainvälisen 
yleisön majoittuminen täyttää 
Kouvolan, Lahden, Porvoon, 
pääkaupunkiseudun ja Hy-
vinkään hotelleja. 

Kaupunginvaltuutettu
Jorma Ratia kiinnittää kyse-
lyssään vielä huomiota sii-
hen, että Lahden kaupungilla 
on kaksi tapahtumayhtiötä, 
eli Lahti Events Oy ja Lahti 
Region Oy. Ratian mukaan 
kaupunki on aiemmin linjan-
nut, ettei useita kaupungin 
yhtiöitä toimi samalla toi-
mialalla.

Ratia huomauttaa linja-
uksen korostuvan silloin, 
kun kyseessä ovat kaupun-
gin tukea tarvitsevat yhtiöt. 
Jatkokysymyksenä Ratia 
kysyy kaupunginhallituk-
selta, mihin toimiin hallitus 
mahdollisesti ryhtyy päällek-
käisiä toimintoja harjoittajien 

Lahden kaupunginvaltuustolle on tehty kysymys Iitin KymiRing -radan tulevan MotoGP -moottoripyöräkilpailun ennakko-
maksun suorituksesta. Kuva: MotoGP.

Kierrokset kovenevat KymiRingillä
Valtuustokysymys ennakkomaksusta

yhtiöiden yhdistämisessä tai 
joiltakin osin lopettamisessa. 

Laajassa kyselyssään kau-
punginvaltuutettu Jorma Ra-
tia kysyy myös Lahti Events 
Oy:n taloudelliseen tulokseen 
ja asemaan liittyvistä sei-
koista sekä Events-yhtiön 
hallitusjäsenten palkkioiden 
nostamisesta viime vuonna.

Lahden kaupunginvaltuus-
ton työjärjestyksen mukaan 
kaupunginvaltuutetun tai 
-valtuutettujen esittämä val-
tuustokysymys on tuotava 
viimeistään kuuden viikon 
päästä seuraavan valtuusko-
kouksen käsittelyyn. 

”Kukonkoivun Esso” 
– palveluksessa jälleen

Olemme täällä taas!
Hyvää palvelua 

jo vuodesta 1965 alkaen.
TERVETULOA!

Tampereentie 1982, Hollola
puh. 044 491 6902

Vuonna 1965 rakennettu 
”Kukonkoivun Esso” on 
jälleen avannut ovensa muu-
taman vuoden tauon jälkeen 
toukokuun alussa. Nykyi-
nen yrittäjä Susanna Valli 
jatkaa paikallisille tutun ja 
legendaarisen huoltoaseman 
toimintaa jo kolmannessa 
polvessa. Taustalla on kui-
tenkin suru ja menetys.

– Mieheni Kari sairastui 
2019 vakavasti ja oli tehtävä 
nopea päätös työnteosta. 
Päätimme alle kuukaudessa 
diagnoosista aseman sulke-
misesta ja minä jäin kotiin 
hoitamaan Karia. Asemaa 
yritettiin myös myydä, mut-
ta ehkä korona vei rohkeu-
den ostajilta. Selkeää on 
ollut minulle koko ajan, että 
kahvilan tms. avaan, jos tai 
kun asema ei mene kaupak-
si. 1,5 vuotta oli aikaa hioa 
ja suunnitella ajatuksia. 
Lopullisen päätöksen tein 
jonkin ajan päästä Karin 
kuoleman jälkeen alkutal-
vesta, kertoo Susanna.

– Karilla oli paljon ystäviä, 
joille hän luetteli ja antoi 
tehtäväksi huolehtia asiois-
ta ja auttaa minua piha- ja 
lumitöissä. Remonttipuoli-
kin tuli käytyä läpi raken-
nustarkastajan papereiden 
myötä. Remontistakin oli 
jo selkeät ohjeet annettu 
kavereille. Tämä tuli osak-
si minulle yllätyksenä, en 
tiennyt, että hän oli suun-
nitellut asioita pitkälle val-
miiksi, kun häntä ei enää ole. 
Ritari viimeiseen asti, herkis-
tyy Susanna.

Muutoksia on jouduttu te-
kemään. Bensa on vaihtunut 

sähköön, remonttia on tehty 
jo sisällä ja ulkopuolen val-
mistelu on käynnissä.

– Sähköä, kaasua tai vetyä 
autoille oli selkeä ajatus, 
koska bensistyttö olen aina 
ollut. Kaasua ja vetyä ei 
kuulemma vielä tänne saa ja 
sähkö jäi ainoaksi vaihtoeh-
doksi. Eli samoilla mennään 
kuin ennenkin, bensa vain 
vaihtui sähköön. Tulossa 
kaksi hybridipistoketta ja 
yksi sähköautojen lataus-
paikka. Syksyyn mennessä 
pitäisi olla valmista, Susanna 
kertoo.

Valli ei halua Kukonlinnan 
olevan massakahvila, vaan 
kotoisa pieni maalaiskahvi-
la, jonne on kiva tulla niin 
verkkareissa kuin ykköset 
päällä. Ruokalistan raaka 
muokkaaminen ja kahvilan 
uusi ilme mietitytti pitkään.

– Pikaruokaa mietin ja 
kyselin kaikilta mielipidettä, 
mutta sitä samaa on kaik-
kialla. Päätin jatkaa vanhaa 
hyvää linjaa: Aamupala- ja 
lounasbuffet kotiruokaa rak-
kaudella valmistaen. Asiak-
kaiden toiveista on listalle jo 
heti palautettu omatekoiset 
pannarit, lohileivät ja ne 
kuuluisat lenkkisämpylät. 
Vinkkinä sain hyvältä ystä-
vältä, että liian hienoa ei saa 
rakentaa ja remontoida, vaan 
retroa se olla pitää. Niinpä 
sillä mennään, koska retroa-
han meiltä löytyy omistajaa 
myöten, aina Esso-tyttönen, 
hymyilee Susanna.

Teksti ja kuvat:
Niina Leskinen
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Niinan niksitNiinan niksit Niina Ojansivu
Keittiöpäällikkö

Pasta carbonara
Kirje
Ylipainoiselle,
Painolukemasi 
vuonna 2021!

Ulkomailla lomaillessa tulee useinkin tilattua pasta carbonaraa, annos on liki pitäen aina erilai-
nen, mutta aina maistuva. Ruoka on makumuistoja täynnä ja tämä vie minut lomatunnelmiin missä 
lämmin tuulen vire hivelee hipiää ja kaunis musiikki kantautuu korviin, kauniit värilamput luovat 
tunnelmaa pimenevään iltaan. Tehdään makumatkoja, kun muu matkailu ei nyt ole sallittua, nautitaan siitä mitä meillä on ja 
syödään kotona hyvin. Tämän pastan tekeminen on nopeaa ja helppoa. Spagetti kuuluu perinteisesti tähän annokseen, mutta 
itse tein sen tagliatellellä eli nauhamakaronilla. Bon appetit!

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

www.lahdenseudunuutiset.fi 

Vuonna 2020 ensirekisteröi-
tiin 96 415 uutta henkilöau-
toa, mikä on 15,6 prosent-
tia vähemmän kuin vuonna 
2019. Vuonna 2020 henki-
löautojen ensirekisteröinti-
määrä on toiseksi matalin 
2000-luvulla - ainoastaan 
vuonna 2009 rekisteröinte-
jä tehtiin vielä vähemmän. 
Vaihtoehtoisten käyttövoi-
mien osuus henkilöautojen 
ensirekisteröinneistä jatkoi 
kasvuaan.

Vuonna 2020 henkilöau-
tojen ensirekisteröintimää-
rä väheni 15,6 prosenttia 
vuoteen 2019 verrattuna. 
Vuonna 2020 ensirekiste-
röitiin 96 415 henkilöautoa, 
kun edellisvuonna vastaava 
määrä oli 114 203 henkilö-
autoa. "Korona miltei py-
säytti uusien henkilöautojen 
kaupan keväällä. Vaikka 
ensirekisteröintien määrä 
palautui loppuvuodesta lä-
hemmäs normaalia tasoa, 

tullaan vuosi 2020 muista-
maan historiallisen alhaisesta 
henkilöautojen ensirekiste-
röintien määrästä", kertoo 
Liikenne- ja viestintävirasto 
Trafi comin asiantuntija Vesa 
Virkkunen.

Vaihtoehtoisten käyttö-
voimien osuus henkilö-
autojen 
ensirekisteröinneistä 
jatkoi kasvuaan

Ladattavien hybridien sekä 
sähkö- ja kaasukäyttöisten 
henkilöautojen osuus kaikista 
henkilöautojen ensirekiste-
röinneistä oli 20,0 prosenttia 
vuonna 2020, kun vastaa-
va osuus oli 8,8 prosenttia 
vuonna 2019 ja 5,7 prosenttia 
vuonna 2018. Sähköauto-
jen ensirekisteröintimäärä 
nousi 123,8 prosenttia ja 
ladattavien hybridien 121,7 
prosenttia edellisvuoteen 
verrattuna. Sen sijaan vaih-

toehtoisista käyttövoimista 
kaasuautojen rekisteröinnit 
vähenivät 14,1 prosenttia. 
Perinteisillä käyttövoimilla 
toimivien henkilöautojen 
ensirekisteröintimäärät las-
kivat. Bensiinikäyttöisiä hen-
kilöautoja rekisteröitiin 23,5 
prosenttia ja dieselkäyttöisiä 
35,4 prosenttia vähemmän.

Henkilöautoja 
ensirekisteröitiin eniten 
Uudellamaalla ja 
vähiten Kainuussa

Uudellamaalla rekisteröitiin 
44 800 henkilöautoa, mikä 
vastaa 46,5 prosenttia kai-
kista henkilöautojen ensire-
kisteröinneistä. Kainuussa 
henkilöautojen ensirekiste-
röintejä tehtiin 657. Kaikissa 
maakunnissa ensirekisteröi-
tiin henkilöautoja vähemmän 
edellisvuoteen verrattuna. 
Eniten rekisteröinnit väheni-
vät Lapissa, missä henkilöau-

toja ensirekisteröitiin 2 163 
kappaletta. Määrä on 23,8 
prosenttia vähemmän kuin 
vuonna 2019. Keski-Poh-
janmaalla rekisteröintimäärä 
laski vähiten. Siellä rekis-
teröitiin 789 henkilöautoa 
ja määrä oli 11,1 prosenttia 
vähemmän kuin edellisenä 
vuonna.

Toyota, Skoda ja 
Volkswagen edelleen 
suosituimpia merkkejä

Ensirekisteröityjen henkilö-
autojen tyypillisimmät mer-
kit olivat Toyota (13 266), 
Volkswagen (9 942) ja Skoda 
(9 696). Nämä merkit ovat 
muodostaneet suosituimpien 
ensirekisteröityjen merkkien 
kolmikon yhtäjaksoisesti 
vuodesta 2012 lähtien. Suo-
situimmat henkilöautomallit 
olivat Toyota Corolla (5 
394), Skoda Octavia (3 896) 
ja Toyota Yaris (3 396).

Minä kehotan sinua; Jätä nykyinen painolukemasi 
viime vuodelle. Sitä ei nyt kannata miettiä. Se on, 
mikä on. Sinun tuleva lukema tänä vuonna on se, 
mihin nyt keskityt. Mieti tätä päivää, eilinen on men-
neisyyttä, huominen on tulevaisuutta. Sitä meidän 
jokaisen on syytä miettiä, minunkin.

Kun sinä keskityt hyviin ja tärkeisiin asioihin, kuten 
itseesi, jätät silloin turhat asiat pois. Mitä enemmän 
painolukemaasi mietit, pohdit ja ajattelet, sitä vai-
keampana näet sen, jopa mahdottomana. Luovutatko? 
Et taatusti luovuta!

Tiedätkö, että nopeat päätökset voivat auttaa sinua 
pääsemään tavoitteeseen, mikä tekee sinusta onnistu-
jan. Mitä olet siis valmis tekemään oman itsesi takia? 
Minä annan ohjeen; tee ostoslista, mene kauppaan, 
tee ostokset, tee ateriat, syö ja nauti! Oliko vaikeaa? 
Ei ollut!

Katso nyt omaa lautastasi neljällä eri aterialla. Miltä 
näyttää? Minkä arvosanan annat itsellesi? Tietysti 
hyvän!

Monilla meistä on vaikeita asioita elämässä koh-
dattavana ja niistä on selvitty. Joten sinun painolu-
kemasi keventäminen ei ole mitään rakettitiedettä? 
Ei olekaan!

Neuvo sinulle; tarkista ateriat, annoskoko ja ate-
ria-ajat. Painonpudotus aikana voit hyvin, koska syöt 
grammoissa paljon ja kaloreissa vähän.

Kun sinulla on hyviä päiviä painonpudotuksessa, 
oletkin jo lähempänä tavoitettasi kuin uskoitkaan. 
Ota oma painolukemasi hallintaan ja tule PainonPu-
dottajiin!

Vaakaterveisin Eija M.
PainonPudottajat

Eija Mäkelä

Pasta carbonara
500 g spagettia 
tai tagliatelle
vettä
suolaa
1 sipuli
3 valkosipulinkynttä
öljyä
170 g pekonia
2 kananmunaa
2,5 dl ruokakermaa
3 rkl parmesaani raastetta
mustapippuri rouhetta

Keitä pasta paketin ohjeen 
mukaan, pilko sipuli ja val-
kosipuli, paista kevyesti pan-
nulla ja lisää pilkottu pekoni. 
Paista pekoni rapsakaksi.

Riko kanamunat kulhoon 
ja lisää ruokakerma ja parme-
saani. Rouhi myllystä pippu-
ria muutama kierros. Valuta 
kypsä pasta ja kaada takaisin 
kattilaan, lisää pastan se-
kaan pekoni-sipulisekoitus, 
kanamuna-kermaseos. Kyp-
sennä hetki, niin että kerma 
sakenee. Pyöräytä myllystä 
hieman suolaa sekaan, maun 
mukaan.

Tarjoile heti.

- vaihtoehtoisten käyttövoimien osuus jatkoi kasvuaan

Vuonna 2020 ensirekisteröityjen 
henkilöautojen määrä 
oli toiseksi matalin koko 2000-luvulla 

29.12.2020 tasan 80 vuotta 
sitten perustettiin keilaseura 
Kaato. Seura järjesti juhla-
vuoden kunniaksi Kaato 80 
v. juhlakisan. Loppukilpailu 
käytiin siis 29.12. ja sinne 
selviytyi 24 parasta keilaajaa 
alkukilpailun perusteella. 
Finaalissa keilattiin 6 sarjaa 
amerikkalaisittain.

Loppukilpailun voiton vei 
TPS:n Jesse Kallio huikeal-
la 273 pisteen keskiarvolla 
(1638). Toiseksi sijoittui 
Mainareiden Tomas Kä-
yhkö pistein 1596 ja kol-
manneksi kiri Bayn Jarmo
Ahokas pistein 1408. 

Kallio teki myös Lahden 
Keilahallin halliennätyksiä 
3-6 sarjoihin sekä oman vii-
den sarjan ennätyksen.

Suomen Keilailuliitto on 
valinnut Mikkelissä asuvan 

ja Varkauden Mainareita 
edustavan Tomas Käyhkön
vuoden keilaajaksi 2020.

Teksti ja kuvat: 
Niina Leskinen 

Kaadon 80 v. juhlakisan 
voitti Jesse Kallio

Keilailu-uutinen

Voittajan tyylinäyte.

Tomas Käyhkö, Jesse Kallio ja Jarmo Ahokas.

Lahden Seudun Uutiset 
ilmestyy seuraavan kerran viikolla 6

Eija Mäkelä
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Lappilainen näkijä, parantaja

jo kolmannessa polvessa

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

0700-512411
Katariina

2,39€

 ★ Aito ★ Varma ★ Näkijä ★

2,34/min + pvm

Jenny
0700-51014

Myös luotettavat rakkaustulkinnat
2,39/min+pvm

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

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

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

Romanttinen puutarha ym.  

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

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

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

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

Lomonosovin eläimiä.  Ja paljon muuta! 

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

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

Puuaskartelutarvikkeita:  Palloja, helmiä, pyöriä, tappeja ym. 

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

VANHAN TAVARAN KAUPPA 

OSTAMME KUOLINPESIÄ JA MUUTTOIRTAINTA! Valaisimia 

Arabian kahvikuppeja 

Lomonosovin eläimiä 

Arabian seinälautasia

Arabian astioita 

Riihimäen lasia

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.

Selvänäkijä
Stiina Sahari
0700-9-3009

2,95€/min.+pvm. pl50 hki 25

Kyntömiehentie 18, Orimattila
(Peltolan alue)

joka päivä 0440 111 889
verstas avoinna arkisin 10-17

Reipas palvelu,
tarvittaessa nouto ja palautus.

Takuutyö.

Kellohuolto ja -korjaamo
KELLO-HARA

Lahden veripalvelutoimisto
Kauppakeskus Trio
lähellä Hansakujan sisäänkäyntiä
ma, ke, to 11–18
ti, pe 11–17

OJENNA KÄTESI. Muista virallinen henkilötodistus.  
Luovuttajainfo 0800 0 5801 • veripalvelu.fi

VERENLUOVUTTAJIA
TARVITAAN
Varaa aika ja täytä terveyskysely 

Myydään 
tarjoushinnoilla:
- kalastustarvikkeita
- kajakit
- sähkömopot ym.

Myymälä: Kaatokuja 1, 
Loukkuharju, Vääksy 
(katsastusaseman vieressä)

Avoinna sopimuksen mukaan 
soittamalla p. 0400 635187

JMTS-PALVELU
Kattojen pesut & maalaukset

muut huoltotyöt
p. 044 97 47 646
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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

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

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

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

Romanttinen puutarha ym.  

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

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

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

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

Lomonosovin eläimiä.  Ja paljon muuta! 

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

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

Puuaskartelutarvikkeita:  Palloja, helmiä, pyöriä, tappeja ym. 

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

VANHAN TAVARAN KAUPPA 

OSTAMME KUOLINPESIÄ JA MUUTTOIRTAINTA! Valaisimia 

Arabian kahvikuppeja 

Lomonosovin eläimiä 

Arabian seinälautasia

Arabian astioita 

Riihimäen lasia

Selvänäkijä
Stiina Sahari
0700-9-3009

2,95€/min.+pvm. pl50 hki 25

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!

VUOKRATAAN
Nivelpuominostin

Pieni ja näppärä, 
12metrinen

Hinta 99€/vuorokausi 
tai vuokraa vaikka 

koko viikoksi 
hintaan 495€/vko 

(hinnat sis. alv 24%).

Lisähintaan saatavilla:
-kuljetus kotipihaan

-työmies

Varaukset ja lisätiedot 
numerosta

050 575 0770 

TIEDUSTELUT JA RYHMÄVARAUKSET:
044 239 9759 TAI

URAJARVENKARTANO@GMAIL.COM

Historiaa, kulttuuria ja
elämyksiä Suomen

vanhimmassa
kartanomuseossa!

 
www.urajarvenkartano.fi

 

Urajärven kartano

Kartanokahvila
K A H V I L A  H U G O  J A  L I L L Y

U R A J Ä R V E N  K A R T A N O N  Y S T Ä V Ä T  R Y

A-oikeuksin varustettu
kahvila ruoka-, majoitus ja

juhlapalveluineen!
 

www.kahvilahugojalilly.fi

TIEDUSTELUT JA RYHMÄVARAUKSET:
0400 777 717/044 977 4487

TAI KAHVILA@PHNET.FI

13.-14.6. LA-SU KLO 11-17
19.6.-9.8. JOKA PÄIVÄ KLO 11-17

15.8.-27.9. LA-SU KLO 11-17

KARTANONTIE 77
17150, URAJÄRVI

ASIKKALA

Äänestyspäätös: Lahti ei 
kannata sotekeskus -yhtei-
syrityksen perustamista.

Kaupunginhallitus päät-
ti kaikki asiat esityslistan 
mukaisesti lukuun ottamatta 
seuraavaa:

§ 178 Omistajaohjeet Lah-
den yhtymäkokousedustajille 
7.8.2020 yhtymäkokoukseen

Kaupunginhallitus päätti, 
että Lahti ei kannata sotekes-
kus -yhteisyrityksen perus-
tamista hyvinvointiyhtymän 
hallituksen esityksen mu-
kaisesti, vaan palvelu tulee 

ottaa suunnitelmallisesti ja 
portaittain julkisen tuottajan 
hoidettavaksi.

Kaupunginhallitus jou-
tui äänestämään päätök-
sestään ja hyväksyi jäsen 
Pekka Komun (sdp) tekemän 
muutosesityksen äänin 7-4. 
Muutosehdotuksen puolesta 
äänestivät Hildén, Komu, 
Basboga, Laakso (sdp), Falk 
(kd), Mäntylä (vihr.) ja Lehto 
(ps). Pohjaehdotuksen kan-
nalla olivat Koskelo (kesk.), 
Putula, Vahter ja Rostedt 
(kok.).

Hyvinvointiyhtymän hal-
litus on yksimielisesti esit-
tänyt yhtymäkokoukselle 
sotekeskus-yhteisyrityksen
kumppaniksi Mehiläistä. Yh-
tymäkokous käsittelee asiaa 
kokouksessaan 7. elokuuta.

Yhteisyritys tuottaisi en-
sivaiheessa Lahden, Iitin ja 
Kärkölän sotekeskuspalve-
lut. Hyvinvointiyhtymän mu-
kaan yhteisyrityksen tavoit-
teena on, että palvelukanavat 
monipuolistuvat ja asiakkaat 
saavat käyttöön nykyaikaiset 
ja kattavat digitaaliset ter-
veyspalvelut.

Lahden kaupunginhallitus 
3.8.2020

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)

PolttoöljyäIlmalämpöpumppujen huoltoa

169

TALO / MÖKKI MAALTA
Ympärivuotiseen lomakäyttöön.

Sopivasta kauppa heti.

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

KiinteistötKaihtimia

puh. 03 782 7783

Selvänäkijä
Stiina Sahari
0700-9-3009

2,95€/min.+pvm. pl50 hki 25

Ennustajia

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

555555 114114114411411441147777777777777777000000000000004004004004004004400400000 494949499494998 18 18 188 18 118 18 8484,84,84,8484,84,8 ,,, 0404040404040000 0 80 80 80 800 80 8800 8656565656565665

Kattoturvallisuustuotteita

Laatukatu 5, 15680 Lahti,  p. 040 840 5843 
www.hm-keittio.fi • avoinna ma-pe 9–18

OSINA – KOOTTUNA – ASENNETTUNA
JOPA VIIKOSSA

Keittiöunelmia vuodesta 2005

KOMEROT
LIUKUOVET

KODINKONEET
WC-KALUSTEET

EDULLINEN RAHOITUS

UNELMAKEITTIÖT KESÄMÖKISTÄ KIVILINNAAN!

VARAA SUUNNITTELUAIKA NYT!

Vipusenkatu 1, Lahti    p. 040 840 5843

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

TIEDUSTELUT JA RYHMÄVARAUKSET:
044 239 9759 /

URAJARVENKARTANO@GMAIL.COM

Historiaa, kulttuuria ja
elämyksiä yhdessä Suomen

vanhimmassa
kartanomuseossa!

 
www.urajarvenkartano.fi

 

Urajärven kartanomuseo
U R A J Ä R V E N  K A R T A N O N  Y S T Ä V Ä T  R Y

Kartanokahvila
K A H V I L A  H U G O  J A  L I L L Y

A-oikeuksin varustettu kahvila
ruoka-, majoitus ja
juhlapalveluineen.

Sekä mahtava rantasauna!
 

www.kahvilahugojalilly.fi

TIEDUSTELUT JA RYHMÄVARAUKSET:
0400 777 717

TAI KAHVILA@PHNET.FI

5.6.-20.6. LA-SU KLO 11-17
25.6.-15.8. JOKA PÄIVÄ KLO 11-17

21.8.-26.9. LA-SU KLO 11-17
 

KARTANONTIE 77
17150, URAJÄRVI

ASIKKALA

Roinaralli keräyskierros ei tänä 
keväänä kulje koronarajoitusten 
vuoksi – jätteitä ei saa jättää 
pysähdyspaikalle odottamaan
Salpakierto Oy:n (ennen 
Päijät-Hämeen Jätehuolto 
Oy) kotitalouksille suun-
nattu vaarallisten jätteiden, 
metallin ja sähkölaitteiden 
keräyskierros Roinaralli 
jouduttiin perumaan vallit-
sevasta koronavirustilan-
teesta johtuen touko-hei-
näkuun kierrosten osalta. 
Roinarallin oli tarkoitus 
kiertää tuona aikana kai-
kissa toimialueen kunnissa 
kaikkiaan 80 pysähdys-
paikassa. Jätteitä ei saa 
missään tapauksessa jättää 
Roinarallin pysähdyspaikal-
le odottamaan, että joku ke-
rää ne talteen. Asukkaiden 
toivotaan Roinarallin sijaan 
toimittavan jätteensä nyt lä-
himmälle lajitteluasemalle.

– Olemme saaneet paljon 
asiakaspalautetta peruuntu-
neista kierroksista. Peruutuk-
sia koskeva tiedotuksemme 
ei ole tavoittanut kaikkia, 
vaan Roinarallin pysähdys-
paikoilla on ollut väkeä odot-
tamassa keräysautoja, kertoo 
Salpakierto Oy:n palveluesi-
mies Mika Kantele.

– Saimme ilmoituksen, 
että Lahden Urpukadun py-
sähdyspaikalle asiakkaat oli-
vat omatoimisesti päättäneet 
jättää jätteitään odottamaan, 

että joku poimii ne sieltä 
pois. Näinhän ei saa toimia 
edes silloin, kun kierros on 
paikan päälle tulossa, vaan 
jätteet pitää aina antaa suo-
raan keräysautoon. Ympäris-
tövahinkojen välttämiseksi 
olemme joutuneet käymään 
siivoamassa pisteitä jälki-
käteen.

– Nyt ihmisten pitäisi kui-
tenkin tiedostaa se, että jät-
teitä ei saa missään nimessä 
jättää julkiselle paikalle ka-
saantumaan. Siinä puhutaan 
jo mahdollisesta ympäristö-
rikoksesta.

– Olemme tiedottaneet 
keräyskierrosten peruuntu-
misesta mahdollisimman 
laajasti ja eri kanavilla niin, 
että se tavoittaisi alueemme 
asukkaat.

Peruuntumisesta on tiedo-
tettu viikolla 19 jokaiseen 
toimialueen kotitalouteen 
julkisena tiedotteena jaetussa 
Lokkiposti-lehdessä, mai-
noskampanjalla Radio Voi-
man, Aito Iskelmän ja Me 
Naiset -radiokanavilla sekä 
verkkosivuilla salpakierto.
fi, Salpakierron some-kana-
vissa ja paikallislehdistölle 
tiedottamalla.

Lajitteluasemilla otetaan 
ympäri vuoden maksutta 

vastaan toimialueen kotita-
louksilta vaarallisia jätteitä 
(maksutta 50 kg tai 50 l/
talous/vuosi), sähkölaitteita 
ja metalliromua.

– Aiemmista Roinaral-
li-vuosista tiedämme, että 
suurin osa Roinarallissa 
asioivista tulee pysähdys-
paikalle omalla autollaan. 
Roinaralli on kuitenkin suun-
nattu etenkin autottomille 
asiakkaille, joiden ei ole 
mahdollista tuoda jätteitään 
lajitteluasemalle.

– Tämä tilanne, että olem-
me joutuneet koronarajoitus-
ten vuoksi perumaan keräys-
kierrokset, on tietysti hankala 
autottomille asiakkaillemme 
ja pahoittelemme siitä aiheu-
tunutta haittaa. Toivottavasti 
sukulais- tai naapuriapu toi-
misi tässä asiassa ja asiakas 
saisi jotenkin toimitettua 
jätteensä lajitteluasemalle. 
Vuoden päästä kierrokset 
tullaan järjestämään koro-
navarotoimet huomioiden, 
päättää Kantele.

Kevään peruuntumisis-
ta johtuen syksyn Roina-
ralli-kierrokset järjestetään 
laajennettuna versiona. Aika-
taulu ja pysähdyspaikat löy-
tyvät osoitteesta salpakierto.
fi -> jätteen vastaanotto
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Torronsuon kansallispuis-
to sijaitsee Kanta-Hämeen 
Tammelass a. Sen pinta-ala 
on 30 neliökilometriä. Kan-
sallispuistoksi se on varsin 
nuori. Puisto perustettiin 
vuonna 1990. Se on päivä-
retkiin soveltuva suopuisto 
ja tunnelmaltaan hyvin hil-
jainen ja rauhallinen luonno-
nympäristö. Linnuston pesi-
mäajan vuoksi Torronsuolla 
suositellaan, että huhtikuun 
alusta heinäkuun puoleen-
väliin saakka siellä liikutaan 
vain pitkospuureittejä pitkin.

Torronsuo on laaja avo-
suo. Sen pituus on noin 12 
kilometriä idästä länteen. 
Leveyttä on pari kilometriä. 
Torronsuon lähellä tapahtui 
Suomen lähihistorian suurin 
metsäpalo vuonna 1997. 
Kansallispuiston itäpuolella 
paloi metsää ja suota noin 
250 hehtaarin verran. Tästä 
kymmenisen hehtaaria oli 
kansallispuiston puolella. 
Palanutta yksityismaata os-
tettiin palon jälkeen kan-
sallispuistoon liitettäväksi 
parikymmentä hehtaaria. 
Metsäpaloalue kasvaa jo nyt 
sankkaa metsää. 

Torronsuota ympäröi 
maanviljelysasutus. Torron-
suon eteläosassa sijaitsee 
Härksaari, joka tunnettiin jo 
1700-luvulla hyväksi kvart-
silähteeksi ja sitä louhittiin 
lasiteollisuuden raaka-ai-
neeksi. Myöhemmin sieltä 

Torronsuon kansallispuistoon pääsee tutustumaan pitkospuita pitkin. Kuva: Eveliina Tylli.

Tammelan Torronsuo  
on laaja luonnonpuisto
Alueella on kaksi näkötornia ja kävelyreittejä

kaivettiin myös maasälpää. 
Suomen vuoriviraston yli-in-
tendentti Nils Nordenskiöld 
ja hänen myöhemmin kuu-
luisa tutkimusmatkailijapoi-
kansa A. E. Nordenskiöld 
löysivät Torronsuon alueelta 
1800-luvulla harvinaisia 
mineraaleja. Näitä vanhoja 
avolouhoksia on vielä näh-
tävissä vaellusreitin varrella. 

Torronsuon kansallispuis-
toon voi tutustua kahta vael-
lusreittiä pitkin. Lyhyempi 
niistä on kilometrin mittai-
nen Kiljamon saarekkeen 
ympäri. Sen varrella on nä-
kötorni ja suon tasalla oleva 
katselulava. Laajemman ku-
van alueesta saa 10 kilomet-
rin pituisella rengasreitillä. 
Sillä on pitkospuupolkua yli 
kaksi kilometriä. 

Suon laitaan pääsee pyörä-
tuolilla, mutta reitistö ei ole 
kokonaan esteetön. Vuonna 
2011 kansallispuiston itä-
osaan valmistui uusi, noin 
kolmen kilometrin pituinen 
pitkospuureitti. Pitkospuiden 
varrella on istuinpenkkejä. 
Alueen lintutorni sijaitsee 
yksityismaalla, Idänpään-
kalliolla. Paikallinen maa-
talousyrittäjä rakensi sinne 
vuonna 1997 kallion päällä 
olevan tornin. Sen juurella 
on laavu ja puucee. 

Torronsuon lintumaailma 
on tavallista erikoisempi. 
Siellä voi tavoittaa pohjoisen 
tuntureilla yleensä tavatta-

va kapustarinnan. Alueella 
näkee myös muita pohjoi-
sen lintuja, kuten riekkoja, 
jouhisorsia ja suokukkoja. 
Muuttoaikoina suolla tapaa 
suuria kurkiparvia.

Yöpyminen Torronsuon 
kansallispuistossa ei ole sal-
littua. Itäosan reittiä pitkin 
pääsee Hämeen Ilvesreitis-
töön, jota pitkin voi jatkaa 
kohti Hämeen luotokeskusta 
ja jatkaa Liesjärven kan-
sallispuistoon. Torronsuon 
kansallispuistoon johtaa 
toistaiseksi vain yksi lähtö-
piste. Kiljamon saarekkeen 
pysäköintialue on suon län-
siosassa. Suohon voi tu-
tustua myös Torron kylän 
suunnasta, mutta siellä ei ole 
varsinaista pysäköintialuetta 
eikä opasteita.

Palkittu retkeilykirjailija 
Jouni Laaksonen esittelee 
teoksessaan kaikki Suomen 
kansallispuistot liikkujan 
näkökulmasta. Matkailutoi-
mittaja Kati Kelola antaa 
tarjoaa omassa teoksessaan 
matkaideoita sekä kotimaa-
han että Eurooppaan.

Jouni Laaksonen: Retkeili-
jän kansallispuisto, Otava 
2021. Kati Kelola: Vaihtu-
via maisemia – 100 ideaa 
maata pitkin matkailuun, 

Gummerus 2021. 
www.luontoon.fi/torronsuo

Lasse Koskinen
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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

555555 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

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

Rakennus- ja 
saneerauspalvelut

Kylpyhuonelaatoitus- ja 
vesieristystyöt
Ilmainen kartoitus!

Hyödynnä kotitalousvähennys!

Puh. 040 171 3110 / Aho

RIIHIGALLERIAN KESÄ 2021
HELMIÄ PIRKANMAALTA

16.6.–22.8.2021
ti–su klo 12–17
Tervetuloa!
Mukana 18 pirkanmaalaista 
taiteilijaa:
Tomas Byström
Maisa Heiskanen
Anna Maria Kirstinä
Jaana Kortelainen
Merja Lampinen
Minna Iso-Lähteenmäki
Sauli Iso-Lähteenmäki
Lea Kivi
Leena Kivipelto
Matti Kuronen
Janne Laine
Maria Laurikka
Tuula Lehtinen
Silja Merikallio
Ulla Pohjola
Marjo-Riitta Sasi
Heli Schultz
Sebastian Schultz

Niilo Suojoen maalausten  
pysyvä näyttely

Pääsymaksu 7 € (kortti tai käteinen), alle 15-vuotiaat ilmaiseksi. Kyläyhdistyksen kahvio (vain 
käteinen). Riihigalleria sijaitsee Kuhmoisten Päijälän kylässä os. Riihigalleriantie 82, Kuhmoinen. 
Lisätietoja: Kuhmoisten infopiste/kirjasto, 040 359 4543

KIRJASTON GALLERIAN KESÄNÄYTTELYT 2021:
touko–heinäkuu Päijänne-postikortteja  
 JP Lehtisen kokoelmista (yläaula)
1.6.–30.6. Raimo Haverisen veistoksia ja Juha Jäntin valokuvia
3.7.–31.7. Nina Inkiläisen maalauksia
5.8.–15.9. Kuhmoisten kotiseutuyhdistyksen  
 Linnavuori -näyttely

Ilmainen sisäänpääsy,
avoinna ma, ke, pe 10–18,
ti, to 10–16, la 9–14
Kuhmoisten pääkirjasto,
Toritie 42, 17800 
Kuhmoinen

Annetaan vuokralle 
Hollolan kuntakeskuksessa 

(Salpakankaantie) Yksiö seitsemäs 
kerros. Vapaa alk. 1.07.2021

Kysy Raimo Jokinen
p. 0400 816340



Viikko 22 / 2021– 10 – Lahden Seudun Uutiset

NIINAN NIKSIT Niina Ojansivu
Keittiöpäällikkö

Grillausta ja salsaa
Grillikausi on jo hyvässä vauhdissa ja tehdäänkin täällä kertaa lihalle kaveriksi maistuva 
tomaattisalsa. Tuore kypsä tomaatti on maukas ja maistuva. Tähän siis laitetaan niitä 
vähän jo pehmeämpiä tomaatteja. Salsan voit tehdä jo hyvissä ajoin jääkaappiin 
maustumaan. Nautitaan kesästä ja hyvästä ruoasta.

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

Tomaattisalsa
4-5 kypsää tomaattia
½ makea sipuli
2 -3 valkosipulin kynttä
1 chili
1 lime
½ tl suolaa
1 rkl oliiviöljyä
pari kierrosta mustapippuria 
myllystä
persiljaa puoli punttia

Kuutioi tomaatti pieniksi 
kuutioiksi, leikkaa sipuli 
hyvin hienoksi, leikkaa 
chili pieneksi ja purista 
valkosipuli, sekoita 
keskenään ja lisää limen 
mehu, suola, pippuri sekä 
hienonnettu persilja. Laita 
jääkaappiin maustumaan.

Camping Messilä – palveluksessa kesät talvet

Camping Messilä
- Rantaravintola ja terassit auki!

- Piitsikentät, minigolf, 
  hieno uimaranta, mökkejä

Avoinna jokapäivä 

www.campingmessila.fi
messila@campingmessila.fi

Satamapolku 2, 
15980 HOLLOLA  
puh. 03-876 290 
www.campingmessila.fi

Päivi Saarelan ja Hannu 
Yrjölän perustama Camping 
Messilä on toiminut Vesi-
järven rannalla jo vuodesta 
1997. He ovat tämän reilun 
kahdenkymmenen vuoden 
aikana pikkuhiljaa kehittä-
neet aluetta ja monipuolista-
neet toimintoja yhteistyössä 
Hollolan kunnan kanssa. 

Kesäkaus i  on  Cam-
ping Messilässä vilkasta aikaa. 
Alueella olevia vaunuja on 
kesän aikana noin 70. Vuoro-
kausikävijöitä on kelien mu-
kaan vaihtelevasti. Majoitus-
vuorokausia on vuodessa yli 
30 000, joista ulkomaalaisia 
on normaaliaikana noin 15 %.

- Tänne vetää porukkaa 
alueen hyvät harrastusmah-
dollisuudet, erittäin hieno 
ja siisti uimaranta vesiur-
heilumahdollisuuksineen 
ja beachvolleykenttineen, 
hyvin hoidettu leirintäalue, 
monipuolisine palvelut 

ravintoloineen ja vesistö. 
Alueella on myös paljon 
muuta tekemistä minigolfista 
kotieläimiin, kertoo Päivi.

Mutta myös korona näkyi 
viime kesänä lähinnä ulko-
maalaisten puuttumisena. 
Mutta toisaalta korona toi 
myös uusia karavaanareita 
liikenteeseen. Se koetaan tur-
vallisena matkustusmuotona. 

- Viime kesä oli yllättävän 
vilkas leirintäalueilla, vaikka 
oli korona eikä ulkolaiset 
päässeet tulemaan tänne. Jos 
ulkomaalaiset puuttuivat, 
tulivat heidän tilalleen uu-
det karavaanarit. Kesäkausi 
on nyt jo alkanut, väkeä on 
aurinkoisina hetkinä ollut 
huomattavan paljon liikkeel-
lä. Kesävarauksia on entistä 
enemmän matkailuauto ja 
-vaunupuolella sekä mökeis-
sä, Päivi jatkaa.

Talviaikana asiakkaat ovat 
pääasiassa pääkaupunki-

seudulta. He tulevat vii-
konloppuisin ja lomillaan 
viettämään aikaa Messilään 
ja lähiympäristöön hyvien 
talviurheilumahdollisuuk-
sien äärelle.

- Mennyt talvi oli matkai-
lupuolella kohtuullisen vil-
kas johtuen tietenkin upean 

lumisesta talvesta. Talvihar-
rastustoiminta lisääntyi huo-
mattavasti. Hollolan kunta 
hoiti hienosti mm. ladut koko 
talven ajan, kiittelee Päivi.

Teksi: Niina Leskinen
Kuvat: Messilä Camping
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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

Kuka hoitaa huonekalujen, 
trampoliinien, grillien ym. 
kuljetuksen ja kasauksen?
Myös liukuovikomerot

Yrittäjä, haluatko avuksesi pienen
ja ammattitaitoisen tilitoimiston?

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

Tarjoamme kirjanpitoa
ja taloushallintopalveluja

aina ajantasaisesti!

Jyrkänmäentie 4, 15880 Hollola

(bensa- ja dieselautot)
Jarrujenkorjaukset, rengastyöt

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

(norm. 24 eur)
Tarjous voimassa kesäkuun 

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

Verhoomo Jyrki Nurmisto
0500 530 043

Julkitila-, ravintola-, koti-, mökki-, ja veneverhoilut.
Kalusteiden korjaukset ja pintakäsittelyt.

Puistolantie 2, Heinola - jyrki.nurmisto@verhoomo.com

Askon sohvatehdas laajensi 
Lahdessa. Lisätilaa syntyi 
3500 neliötä. Tilaa yrityk-
sellä on nyt 15 5500 neliötä. 
Yhtiö työllistää 75 vakituista 
työntekijää ja kymmenkunta 
sesonkitekijää. Tehdaspääl-
likkö Jyrki Vuorio sanoo 
koronan kiihdyttäneen ky-
syntää. Tehdas on palkannut 
useita uusia työntekijöitä. 

- Suomessa on eletty viime 

vuosina melkoista sisutus-
buumia ja tuotantomme toi-
mii lähes äärirajoilla. Suurin 
sisustusinto varmasti laantuu 
hieman koronan helpottaessa, 
mutta uskon silti, että ko-
timaisilla laatutuotteilla on 
jatkossakin kysyntää Työl-
listämme Suomessa myös 
monia alihankkijoita. Tuo-
tannostamme valmistuu tällä 
hetkellä päivittäin noin 150 

sohvaa, Vuorio kertoo. 

Askon sohvatehdas on 
aloittanut myös sänkyjen val-
mistuksen. Yritys koemark-
kinoi niitä ensin kolmessa 
myymälässään ja vähitellen 
myynti on aloitettu sen kai-
kissa myymälöissä. 

- Sohvakauppa hiljenee pe-
rinteisesti keväällä ja kääntyy 
kasvuun taas loppukesällä. 

Sänkyjä ja patjoja sen sijaan 
myydään paljon myös kevääl-
lä, Vuorio summaa.

Askon sohvatehdas on 
yritysnimeltään Insofa Oy, 
joka on osa Indoor Group 
Oy:tä. Yrityksen hallituksen 
puheenjohtaja on Kari Kolu 
ja toimitusjohtaja Marko 
Liimatainen.

Askon sohvatehdas laajeni Lahdessa
Työpaikkoja tuli muutama lisää

Lasse Koskinen

Lahden Kariniemen harjun 
laella toimi aiemmin pa-
viljonkiravintola, laululava 
ja juhlakenttä. Rakennus 
purettiin 1960-luvun alussa. 
Kenttä on jäljellä harjun laella 
edelleen. Alue toimi juhlien 
järjestämispaikkana kesäisin. 
Yksi säilyneistä valokuvista 
esittää juhlakenttää ja pavil-
jonkiravintolaa elokuussa 
1947, jolloin siellä järjestet-
tiin Lahden Osuuskaupan 
40-vuotisjuhlat. Juhlakentällä 
oli silloin satojen henkilöiden 
juhlakatsomo.

Kansalaisaloitteissa Ka-
riniemen kentälle on ehdotet-
tu uutta kesäravintolaa ja sen 
yhteyteen erillistä taide- ja kä-

sityönäyttelyjen tilaa. Edessä 
oleva kenttä voitaisiin varus-
taa osin lasten leikkipuistoksi. 
Kaupunginvaltuustoaloitteen 
pohjalta ovat syntymässä 
puiset kuntoportaat Lahden 
satamasta Kariniemen laelle, 
joten yhteys satamaan syntyy 
niiden avulla. 

Aloitteissa toivotaan
myös laululavan jälleenra-
kentamista, jotta Kariniemen 
laella voitaisiin järjestää mu-
siikkiesityksiä ja yhteislau-
lutilaisuuksia. Entiselle juh-
lakentälle johtavat edelleen 
kahdet harmaagraniittiset 
portaat.

Toiset niistä on puhdistettu, 
mutta toiset ovat osin edel-
leen sammaleen kattamat. 

Portaikkoja käytetään erilai-
seen askelkuntoiluun.

Kariniemen rinteessä toi-
mii edesmenneen taiteilijan 
Olavi Lanun 15:sta kook-
kaasta teoksesta koottu La-
nu-puisto. Puiston toteut-
tamisesta käytiin aikanaan 
kovaa kädenvääntöä Lahden 
kaupunginvaltuustossa ja 
lehtien palstoilla. Puiston 
kannattajat toivoivat ja us-
koivat Lanu-puistosta tu-
levan Suomessa tunnettu 
matkailunähtävyys. Siihen 
puisto ei ole yltänyt. Taide-
puiston toteuttaminen maksoi 
870 000 silloista markkaa. 
Lanu-puisto rakennettiin vuo-
sina 1989-1992.

Lanun taidetyöt olivat 

jäädä metsittyneen mäen 
peittoon, mutta puistossa 
on tehty ehostustöitä. Niistä 
on tullut Kariniemen mäkeä 
ulkoiluväylänä käyttäviltä 
kirpeää palautetta. 

Alue on edelleen ryteik-
köinen kaadettuine ja kaa-
tuneine puineen. Kariniemi 
on luontokohteena suojeltu. 
Arvostelijoiden mukaan ri-
sukasat eivät kuulu kaupun-
kipuistoon. Arvostelijoiden 
mielestä pystyyn jätetyt ja 
katkaistut lahopuut riittävät 
linnuille ja toukille. Risukasat 
antavat hoitamattoman kuvan 
puistosta. Kariniemen mäki 
on suosittu liikuntapaikka ja 
kävelykohde.

Kuva: Lasse Koskinen.

Ryteiköille kirpeää palautetta liikkujilta ja ulkoilijoilta

Lahden Kariniemen laelle 
toivotaan kesäravintolaa
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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

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!

SeuralaispalveluaSeuralaispalvelua

ÄLÄ OLE YKSIN!
SEURAA TARJOLLA!

LIVE 0700-4116001,92 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

Etsimme isäntäperhettä elokuussa saapuvalle 
thaimaalaiselle vaihto-oppilastytölle. 
Onko teidän perheenne 
kiinnostunut kansainvälisyydestä?
Negatiivinen testi ja koulupaikka Lahdessa 
olemassa. 

Lisätietoja: TR-Kielimatkat - puh. 010 666 5800
email: info@trkielimatkat.fi - www.kielimatkat.net

Kyllä kannattaa! Nyt jos 
koskaan kaikki uurnille. 
Vain siten voimme vaikut-
taa kotikuntamme asioiden 
hoitoon. Me äänestäjät 
olemme kunnan omistajia. 
Antakaamme siis kansa-
laisten äänten kuulua! 

Kuulee sanottavan, että 
mikään ei muutu, äänes-
tää ketä tahansa. Näin ei 
missään tapauksessa ole. 
Esimerkiksi Lahden 545 
ehdokasta edustavat 15 eri 
valitsijayhdistystä, joil-
la kaikilla on toisistaan 
poikkeavia tavoitteita kau-
pungin asioiden hoitoon. 
Mikäli jokin tavoite saa 
riittävästi kannatusta, se 
myös toteutuu. Sama kos-
kee yksittäisten ehdokkai-
den ajamia asioita.

Äänestäjät ovat veron-
maksajina kunnan toimin-
tojen suurin rahoittaja. Sik-

si veronmaksajilla on valta 
ja oikeus määrätä, miten 
kunnassa toimitaan. Tämä 
tapahtuu kuitenkin ainoas-
taan valtuutettujen välityk-
sellä, joita valitaan kunnan 
väkiluvun mukaan, esim. 
Lahdessa 59. Sen vuoksi 
äänestäminen on erittäin 
tärkeää veronmaksajan 
valtaoikeuden toteuttajana.

Merkittävä tulo kunnalle 
on valtionosuusrahoitus, 
karkeasti puolet verotu-
losta. Sen tavoitteena on 
kuntien vastuulla olevien 
julkisten palvelujen saa-
tavuuden varmistaminen 
niin, että kansalaiset voivat 
saada tietyntasoiset perus-
palvelut. Se on yleiskat-
teellinen tuloerä, jota ei ole 
korvamerkitty mihinkään, 
vaan rahoitusta saava kunta 
päättää itse sen tarkoituk-
senmukaisesta käytöstä. 

Tässä tulee jälleen esiin 
äänestämisen tärkeä mer-
kitys. Valtuustoihin on 
saatava järkevyyttä valtion 
rahoja jaettaessa. Itse asias-
sa rahat ovat omia, koska 
verovelvolliset maksavat 
myös valtionveroa. 

Monet kunnat omistavat 
tuloa tuottavia yhtiöitä. 
Esimerkiksi Lahti Energia 
Oy tuottaa omistajalleen 
noin kahta veroprosenttia 
vastaavan osingon vuo-
sittain. Siitä huolimatta 
kaupungin johtoportaissa 
puhutaan vakavasti yhti-
ön myynnistä. Äänestäjät 
ratkaisevat tämänkin asian 
valtuutettujensa välityksel-
lä. ESS:n vaalikoneessa on 
tätä asiaa koskeva kysymys 
ehdokkaille.

Äänestäminen merkit-
see itse äänestäjälle vas-
tuullisuutta kotikuntaansa 

kohtaan ja välittämistä 
muistakin kuin itsestään 
sekä hienoa tunnetta siitä, 
että jotain arvokasta on 
tullut tehtyä. Äänestäjä on 
osa päätöksentekoa, joten 
hänellä on oikeus myös 
arvosteluun. Sen sijaan 
äänestämättä jättäjän ei 
ole reilua ruotia asioita, 
joihin ei ole yrittänytkään 
vaikuttaa.

Selväksi on käynyt, että 
äänestäminen kannattaa 
aina. Otetaan siis omistajan 
ote haltuun ja annetaan ääni 
kotikunnan parhaaksi.

Erkki Nieminen
Kaupunginvaltuutettu, sd                                                                                                       
Rakennusmestari,
sosiologi, tohtori

Kuntavaalit ovella, 
kannattaako äänestää?

Lasse Koskinen

Suomen eduskunnan apulais-
oikeusasiamies antoi Lahden 
sivistysjohtajalle huomautuk-
sen hänen yhdelle rehtorille 
antamastaan varoituksesta. 
Lahden kaupunki hankki 
ulkopuolisen lausunnon tästä 
varoituksesta, koska kaupun-
ki katsoi oikeusasiamiehen 
huomautuksen merkinneen 
työantajaoikeutensa kaven-
tamista. Ulkopuolelta ostettu 
lausunto tuki kaupungin nä-
kemystä.

Oikeuskansleri ja oike-
usasiamies ovat vuosina 
2015–2019 antaneet tehtyjen 
kanteluiden johdosta kunnal-
lisviranhaltijoille Suomessa 
yhteensä 17 huomautusta, 
joista kahdeksan on annettu 
Lahden kaupungille. Näin 
ollen lähes puolet näistä 
huomautuksista on tullut 
Lahdelle.

Lahden kaupungin kai-
kesta toiminnasta tehtiin 24 
valitusta vuosina 2015-2019. 
Niistä kahdeksan aiheutti 
huomautuksen Lahdelle, jo-
ten noin kolmasosa valituk-
sista johti huomautukseen 
saakka. Tätä määrää kaupun-
ginhallitus ei pidä erityisen 
suurena. Tähän kaupungin-
hallitus päätyi Lahden tarkas-
tuslautakunnalle antamassaan 
selityksessä.

Tarkastuslautakunta pitää 
Lahden kunnallisviranhal-
tijoiden saamia kahdeksaa 
huomautusta kuitenkin mer-
kittävänä määränä. Lautakun-
ta päätyy tarkastuskertomuk-
sessaan siihen, että Lahden 
hallinnossa on valitettavan 
paljon korjattavia puutteita. 

Lisäksi lautakunta katsoi 
tarpeettomaksi hankkia kal-
lista ulkopuolista lausuntoa 
sivistysjohtajan saamasta 

Lahden tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Reijo Oksa-
nen (vas.) luovuttaa tarkastuskertomuksen vuodelta 2020 
kaupunginvaltuuston puheenjohtajalle Hannu Rahkoselle 
ja kaupunginjohtaja Pekka Timoselle. 
Kuva: Lasse Koskinen.

Lahti on kerännyt 
oikeusviranomaisten huomautuksia

huomautuksesta, koska oi-
keusasiamiehen antamaan 
huomautukseen ei ole vali-
tusoikeutta. Lahdella on omia 
lakiasiantuntijoita, joiden 
tehtävänä on varmistaa kau-

pungin toimien laillisuuden. 

Lahden kaupungin tar-
kastuslautakunnan arvioin-
tikertomus 2020, julkaistu 
3.5.2021.
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- 65 vuoden kokemuksella
  automaalausalan töitä
- Muoviosien korjaukset
- Myös kolarityöt 
  ja vahinkotarkastukset

Katoksia, aitaa, portti ja muita ulkokalusteita mittatilaus-
työnä.  Puuvesa.fi - p. 040 754 7420 - puuvesa@puuvesa.fi.

On ikävä havaita, että nuorten har-
rastukset ovat suuntautuneet nykyään 
kännykkään ja kaikkeen mitä ne 
härpäkkeet tarjoavat. Jos mennään 
kylään, niin istutaan rivissä ja na-
puloidaan niitä laitteita ja sosiaalinen 
kanssakäynti on 0-tasolla.

Harrastukset ja liikunta ovat jääneet 
unholaan, vain pieni osa nuorista käy 
harrastamassa mitään muuta kuin 
kaupoilla notkumista ja kännykän 

näpelöintiä. Missä ovat liikunnalliset 
pelit koulujen välitunneilla, tai koulun 
jälkeen?

Urheiluseurat ovat joka puolella 
vaikeuksissa, kun ei ole harrastajia.

Nyt on herätty nuorten mielenter-
veysongelmiin, hyvä että edes nyt. 
Politiikot ja virkamiehet ovat kilvan 
lisäämässä hoitohenkilökuntaa. Hyvä 
näin, mutta pitäisi mennä tarkistele-
maan mitkä ovat syyt ja seuraukset. 

Kunhan mennään ja muutama vuosi 
eteenpäin tulee "iso jytky" mielen-
terveysongelmissa. Kouluihin on 
lisättävä liikuntaa ja jo päiväkodissa 
otettava huomioon nämä asiat. Nyt 
kun tutti lusahtaa suusta ulos niin 
käteen lyödään kännykkä. Voi näi-
den nuorten tulevaisuutta...näkymää 
terveyden kannalta.

Raimo Jokinen

Harrastukset ja hyvinvointi nuorilla

Lasse Koskinen

Lahden kaupunki haki vuon-
na 2017 EU:n Urban Inno-
vative Actions -rahoitusoh-
jelmasta tukea uudenlaisen 
pyörätiesuunnitelman raken-
tamiseen. Kokonaistukea tuli 
4,7 miljoonaa euroa. Tuen ja 
kaupungin oman rahoituksen 
turvin toteutettiin kaupunki-
liikkumisen ohjelma, pääs-
tökauppakokeilu ja erityinen 
”älypyörätie”.

EU-tuen hakuvaiheessa 
hankkeen älypyörätien kus-
tannusarvio oli 1,68 mil-
joonaa euroa. EU:n tukea 
pyörätiehen tuli 1,31 miljoo-
naa euroa. Tuen hakemisen 
jälkeen syntyi pyörätielle 
uusi linjaus Etelä-Lahteen, 
Uudenmaankadun varrelle. 
Pyörätien hinta nousi nyt jo 
2,2 miljoonaan euroon. 

Lisäkustannukset aiheu-
tuivat yhden kadun ylittäväs-
tä sillasta, meluvallin linjaus-
muutoksesta, muuttuneiden 
suunnitelmien tekemisestä, 
lisätöistä ja näiden aiheut-
tamista viivekorvauksista 
urakoitsijalle. Lisäksi älypyö-
rätien varrelta oli tarkoitus 
kaataa läheisen asutusalu-
een edestä kuusikkoa. Tästä 
nousi niin suuri vastarin-
nan ryöppy, että pyörätietä 
kavennettiin alkuperäisistä 
suunnitelmista.

Maaliskuun lopussa vuon-
na 2021 pyörätiekustannuk-
set olivat kohonneet jo 2,7 
miljoonaan euroon. Lisää 
kustannuksia tulee väylään 
myös digitaalisista näyttö-
tauluista ja liiketunnistimella 
toimivasta valotekniikasta. 
Valot himmenevät ja kirkas-
tuvat liikennemäärien mu-
kaan. Tämän ”älytekniikan” 
osuus on kustannuksista noin 
kuusi prosenttia. Pyörätien 
kaistamerkinnät heijastetaan 

Lahden matkakeskuksesta etelään johtavan tietotekniikalla ehostetun pyörätien kustan-
nukset kohosivat kaksinkertaisiksi suunnitelmista. Kuva: Lasse Koskinen.

Älypyörätien kustannukset 
kaksinkertaistuivat
Tarkastuslautakunta tarttui kohonneeseen hintaan

valotekniikalla pyörätien 
pintaan.

Lahden tarkastuslauta-
kunta tarttui älypyörätien 
kustannuksiin, jotka loppujen 
lopuksi nousivat kaksinker-
taisiksi suunnitelmiin nähden. 
Kaupungin oma osuus kohosi 
yli 1,5 miljoonaan euroon. 
Tarkastuslautakunta sai täs-
tä aiheutuneeseen tieduste-
luunsa kaupunkiympäristön 
vastuualueelta vastauksen, 
jonka mukaan ainakin pyörä-
tien levennys olisi toteutettu 
joka tapauksessa ilman EU:n 
tukeakin.

Tarkastuslautakunta toteaa 
tarkastuskertomuksessaan,
että EU-tuen saaminen oli 
hyvä asia, mutta samalla 
ihmettelee, oliko lyhyen pyö-
rätiepätkän leventämiseen 
tarvetta käyttää 1,5 miljoonaa 
euroa kaupungin omia varoja. 
Lautakunta toteaa vielä, että 
EU-hankkeilla on yleensä 
taipumus aiheuttaa hakijalla 
oman rahoitusosuuden pai-
sumista hankkeen aikana. 
Lautakunta kehottaa Lahden 
kaupunkia lisäämään laskel-
matarkkuuttaan hankkeiden 
kustannusarvioita laadittaes-
sa.

Lahden matkakeskuk-
sesta Etelä-Lahteen johtavan 
älypyörätien pituus on 2,5 
kilometriä, joten kaupungin 
omat kustannukset ilman 
”älytien” näyttölaitekustan-
nuksia ovat noin 600 euroa 
metriltä. Loput tulevat EU:n 
avarasta avustuslompakosta. 
EU:n osuus on 520 euroa 
metriltä, joten metrihinta 
on siis yhteensä 1120 euroa 
metriltä.

Lahden kaupungin arvi-
ointikertomus 2020 valmistui 
3.5.2021.
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PALVELUHAKEMISTO

Öljysäiliöiden huoltoa

Automyyntiä

AUTOMYYNTI IMONE
n. 40 kpl hyväkuntoisia edullisia henkilöautoja

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

Polttoöljyä

Ilmalämpöpumppujen huoltoa

169

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

Ostetaan asuntoauto

Seuralaispalvelua

ÄLÄ OLE YKSIN!
SEURAA TARJOLLA!

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

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

Seksi & parisuhde
Luotet tavaa apua seksi- ja 

parisuhdeasioissa.
2,21€ min+pvm

KAHDEN 
KESKEN
KAHDEN 
KESKEN

0700-416 0600700-416 060

❤

st erc PL 169 TRE 10  2€/min

Kaihtimia

puh. 03 782 7783

Metsänhoito & kotipalvelu

NIITTYLÄ

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

* siivoukset, kodinhoito
* puutarhatyöt
* mökkitalkkarintyöt
* metsänhoitopalvelut

Metsänhoitoa&
kotipalvelua

LAADUKASTA SIIRTONURMEA LAMMILTA!

www.lamminsiirtonurmi.fi • info@lamminsiirtonurmi.fi

K E S K I V I I K KO N A 2 5 .  M A A L I S K U U TA 2 0 2 0
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Perunkirjoitukset, testamentit ja
edunvalvontavaltakirjat ammattitaidolla

Perunkirjoitus
Varpu  Välimaa  Oy

puh. 045 343 1888
Rauhankatu 17 B,  15110  Lahti

varpu.valimaa@perunkirjoitukset.fi

Hyödynnä 
kotitalousvähennys.

NYT PORAKAIVOPUHDISTUKSET 
TALVIETU HINTAAN

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

* Puhdistukset ja huollot
* Porakaivopumppujen myynti

LAMMINRANTA
PORAKAIVOJEN HUOLTOLIIKE

Asiakaspalvelusivuillamme voit hoitaa asioita juuri silloin, 
kun sinulle sopii:

Asiakaspalvelusivumme löydät verkkopalvelumme 
oikeasta yläreunasta Asiakas-valikon alta.

ASIAKASPALVELUPISTEEMME 
OVAT TOISTAISEKSI SULJETTUINA 
Noudatamme maan hallituksen ohjeistusta. 

Palvelemme normaalisti verkkopalvelussa ja puhelimitse.

ASIAKASPALVELUA ILMAN JONOJA 24/7 OTA YHTEYTTÄ

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

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

▶ Kuluttajailmoitukset
▶  Jakelupalautteet
▶  Juttuvinkit

▶  Noutopisteet
▶  Yhteystiedot

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

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

MYÖS RENKAIDEN
KAUSISÄILYTYS

Seutu4

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

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

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

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

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

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

4H-YHDISTYSTEN ja nuor-

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

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

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

kalliseen K-Supermarkettiin.
– Olen saanut rohkeut-

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

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

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

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

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

”Nuorena 
hankittu 

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

”Halusin kesä-
töihin, jotta 

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

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

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

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

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

heihin kärsivällisesti.
Ymmärrä kokemattomam-

paa kuljettajaa
Kohdatessaan ajo-opissa 

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

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

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

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

Älä yllätä opetusajoneuvoa

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

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

Kokenut kuljettaja, 
näytä mallia

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

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

Muistatko itse, miltä tuntui 
harjoitella ajamaan muun 
liikenteen seassa?

Kohtaa harjoitteleva kuski 
ymmärtäväisesti
 

Valkoisella kolmiolla varustetun auton kuljettaja vasta harjoittelee turvallista liikkumista. Anna opetusajoneuvolle tilaa ja 
aikaa. Kuva: Liikenneturva/Nina Mönkkönen
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Automyyntiä

AUTOMYYNTI IMONE
n. 40 kpl hyväkuntoisia edullisia henkilöautoja

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

Polttoöljyä

Ilmalämpöpumppujen huoltoa

169

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

Ostetaan asuntoauto

Seuralaispalvelua

ÄLÄ OLE YKSIN!
SEURAA TARJOLLA!

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

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

Seksi & parisuhde
Luotet tavaa apua seksi- ja 

parisuhdeasioissa.
2,21€ min+pvm

KAHDEN 
KESKEN
KAHDEN 
KESKEN

0700-416 0600700-416 060

❤

st erc PL 169 TRE 10  2€/min

Kaihtimia

puh. 03 782 7783

Metsänhoito & kotipalvelu

NIITTYLÄ

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

* siivoukset, kodinhoito
* puutarhatyöt
* mökkitalkkarintyöt
* metsänhoitopalvelut

Metsänhoitoa&
kotipalvelua

LAADUKASTA SIIRTONURMEA LAMMILTA!

www.lamminsiirtonurmi.fi • info@lamminsiirtonurmi.fi

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

Uutiset 
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Perunkirjoitukset, testamentit ja
edunvalvontavaltakirjat ammattitaidolla

Perunkirjoitus
Varpu  Välimaa  Oy

puh. 045 343 1888
Rauhankatu 17 B,  15110  Lahti

varpu.valimaa@perunkirjoitukset.fi

Hyödynnä 
kotitalousvähennys.

NYT PORAKAIVOPUHDISTUKSET 
TALVIETU HINTAAN

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

* Puhdistukset ja huollot
* Porakaivopumppujen myynti

LAMMINRANTA
PORAKAIVOJEN HUOLTOLIIKE

Asiakaspalvelusivuillamme voit hoitaa asioita juuri silloin, 
kun sinulle sopii:

Asiakaspalvelusivumme löydät verkkopalvelumme 
oikeasta yläreunasta Asiakas-valikon alta.

ASIAKASPALVELUPISTEEMME 
OVAT TOISTAISEKSI SULJETTUINA 
Noudatamme maan hallituksen ohjeistusta. 

Palvelemme normaalisti verkkopalvelussa ja puhelimitse.

ASIAKASPALVELUA ILMAN JONOJA 24/7 OTA YHTEYTTÄ

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

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

▶ Kuluttajailmoitukset
▶  Jakelupalautteet
▶  Juttuvinkit

▶  Noutopisteet
▶  Yhteystiedot

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

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

MYÖS RENKAIDEN
KAUSISÄILYTYS

Seutu4

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

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

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

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

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

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

4H-YHDISTYSTEN ja nuor-

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

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

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

kalliseen K-Supermarkettiin.
– Olen saanut rohkeut-

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

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

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

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

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

”Nuorena 
hankittu 

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

”Halusin kesä-
töihin, jotta 

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

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

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

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

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

heihin kärsivällisesti.
Ymmärrä kokemattomam-

paa kuljettajaa
Kohdatessaan ajo-opissa 

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

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

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

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

Älä yllätä opetusajoneuvoa

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

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

Kokenut kuljettaja, 
näytä mallia

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

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

Muistatko itse, miltä tuntui 
harjoitella ajamaan muun 
liikenteen seassa?

Kohtaa harjoitteleva kuski 
ymmärtäväisesti
 

Valkoisella kolmiolla varustetun auton kuljettaja vasta harjoittelee turvallista liikkumista. Anna opetusajoneuvolle tilaa ja 
aikaa. Kuva: Liikenneturva/Nina Mönkkönen
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Kehräämön takapihan sisätiloissa.
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044 239 2551 - Pakaantie 1 - Kehräämö (takapiha)
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Ostan asuntoauton. Vuosimallilla ei väliä,
myös pikkuvikaiset. 
Nopea haku, soita ja tarjoa.
P. 0400 - 533 255

Ostetaan asuntoauto

Seuralaispalvelua

ÄLÄ OLE YKSIN!
SEURAA TARJOLLA!

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

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

Seksi & parisuhde
Luotet tavaa apua seksi- ja 

parisuhdeasioissa.
2,21€ min+pvm

KAHDEN 
KESKEN
KAHDEN 
KESKEN

0700-416 0600700-416 060

❤

st erc PL 169 TRE 10  2€/min

Kaihtimia

puh. 03 782 7783

Metsänhoito & kotipalvelu

NIITTYLÄ

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

* siivoukset, kodinhoito
* puutarhatyöt
* mökkitalkkarintyöt
* metsänhoitopalvelut

Metsänhoitoa&
kotipalvelua
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Perunkirjoitukset, testamentit ja
edunvalvontavaltakirjat ammattitaidolla

Perunkirjoitus
Varpu  Välimaa  Oy

puh. 045 343 1888
Rauhankatu 17 B,  15110  Lahti

varpu.valimaa@perunkirjoitukset.fi

Hyödynnä 
kotitalousvähennys.

NYT PORAKAIVOPUHDISTUKSET 
TALVIETU HINTAAN

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

* Puhdistukset ja huollot
* Porakaivopumppujen myynti

LAMMINRANTA
PORAKAIVOJEN HUOLTOLIIKE

Asiakaspalvelusivuillamme voit hoitaa asioita juuri silloin, 
kun sinulle sopii:

Asiakaspalvelusivumme löydät verkkopalvelumme 
oikeasta yläreunasta Asiakas-valikon alta.

ASIAKASPALVELUPISTEEMME 
OVAT TOISTAISEKSI SULJETTUINA 
Noudatamme maan hallituksen ohjeistusta. 

Palvelemme normaalisti verkkopalvelussa ja puhelimitse.

ASIAKASPALVELUA ILMAN JONOJA 24/7 OTA YHTEYTTÄ

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

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

▶ Kuluttajailmoitukset
▶  Jakelupalautteet
▶  Juttuvinkit

▶  Noutopisteet
▶  Yhteystiedot

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

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

MYÖS RENKAIDEN
KAUSISÄILYTYS

Seutu4

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

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

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

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

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

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

4H-YHDISTYSTEN ja nuor-

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

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

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

kalliseen K-Supermarkettiin.
– Olen saanut rohkeut-

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

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

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

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

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

”Nuorena 
hankittu 

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

”Halusin kesä-
töihin, jotta 

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

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

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

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

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

heihin kärsivällisesti.
Ymmärrä kokemattomam-

paa kuljettajaa
Kohdatessaan ajo-opissa 

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

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

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

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

Älä yllätä opetusajoneuvoa

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

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

Kokenut kuljettaja, 
näytä mallia

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

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

Muistatko itse, miltä tuntui 
harjoitella ajamaan muun 
liikenteen seassa?

Kohtaa harjoitteleva kuski 
ymmärtäväisesti
 

Valkoisella kolmiolla varustetun auton kuljettaja vasta harjoittelee turvallista liikkumista. Anna opetusajoneuvolle tilaa ja 
aikaa. Kuva: Liikenneturva/Nina Mönkkönen
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Automyyntiä

AUTOMYYNTI IMONE
n. 40 kpl hyväkuntoisia edullisia henkilöautoja

Kehräämön takapihan sisätiloissa.
www.nettiauto.com/yritys/autoimone/vaihtoautot
044 239 2551 - Pakaantie 1 - Kehräämö (takapiha)
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Ostan asuntoauton. Vuosimallilla ei väliä,
myös pikkuvikaiset. 
Nopea haku, soita ja tarjoa.
P. 0400 - 533 255

Ostetaan asuntoauto

Seuralaispalvelua

ÄLÄ OLE YKSIN!
SEURAA TARJOLLA!

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

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

Seksi & parisuhde
Luotet tavaa apua seksi- ja 

parisuhdeasioissa.
2,21€ min+pvm

KAHDEN 
KESKEN
KAHDEN 
KESKEN

0700-416 0600700-416 060

❤

st erc PL 169 TRE 10  2€/min

Kaihtimia

puh. 03 782 7783

Metsänhoito & kotipalvelu

NIITTYLÄ

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

* siivoukset, kodinhoito
* puutarhatyöt
* mökkitalkkarintyöt
* metsänhoitopalvelut
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Perunkirjoitukset, testamentit ja
edunvalvontavaltakirjat ammattitaidolla

Perunkirjoitus
Varpu  Välimaa  Oy

puh. 045 343 1888
Rauhankatu 17 B,  15110  Lahti

varpu.valimaa@perunkirjoitukset.fi

Hyödynnä 
kotitalousvähennys.

NYT PORAKAIVOPUHDISTUKSET 
TALVIETU HINTAAN

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

* Puhdistukset ja huollot
* Porakaivopumppujen myynti

LAMMINRANTA
PORAKAIVOJEN HUOLTOLIIKE

Asiakaspalvelusivuillamme voit hoitaa asioita juuri silloin, 
kun sinulle sopii:

Asiakaspalvelusivumme löydät verkkopalvelumme 
oikeasta yläreunasta Asiakas-valikon alta.

ASIAKASPALVELUPISTEEMME 
OVAT TOISTAISEKSI SULJETTUINA 
Noudatamme maan hallituksen ohjeistusta. 

Palvelemme normaalisti verkkopalvelussa ja puhelimitse.

ASIAKASPALVELUA ILMAN JONOJA 24/7 OTA YHTEYTTÄ

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

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

▶ Kuluttajailmoitukset
▶  Jakelupalautteet
▶  Juttuvinkit

▶  Noutopisteet
▶  Yhteystiedot

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

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

MYÖS RENKAIDEN
KAUSISÄILYTYS

Seutu4

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

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

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

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

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

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

4H-YHDISTYSTEN ja nuor-

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

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

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

kalliseen K-Supermarkettiin.
– Olen saanut rohkeut-

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

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

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

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

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

”Nuorena 
hankittu 

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

”Halusin kesä-
töihin, jotta 

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

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

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

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

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

heihin kärsivällisesti.
Ymmärrä kokemattomam-

paa kuljettajaa
Kohdatessaan ajo-opissa 

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

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

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

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

Älä yllätä opetusajoneuvoa

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

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

Kokenut kuljettaja, 
näytä mallia

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

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

Muistatko itse, miltä tuntui 
harjoitella ajamaan muun 
liikenteen seassa?

Kohtaa harjoitteleva kuski 
ymmärtäväisesti
 

Valkoisella kolmiolla varustetun auton kuljettaja vasta harjoittelee turvallista liikkumista. Anna opetusajoneuvolle tilaa ja 
aikaa. Kuva: Liikenneturva/Nina Mönkkönen
 

Viikko 36 / 2020– 8 – Lahden Seudun Uutiset

Kattojen 
maalaukset / pesut

Vesikourujen 
uusimiset,

kattoturvatuotteet 
asennettuna

Tilaa meiltä ilmainen 
arviointi kohteellesi!

SADEVESI- JA 
SALAOJAREMONTIT

www.0502205.fi

Meiltä saat joustavan rahoituksen edullisella korolla!

26.03.2012 – 11 –

Hautaustoimistoja

Autonosturipalveluja

PARHAAT PALVELUT AMMATTITAIDOLLA

Ompelukoneita/-huoltoa

Hammasteknikkoja

Järjestyksen valvontaa

Äitiysneuvola

Keskuskatu 8, 15870 Hollola
puh. ja fax 03-780 2701

Kaikki alan 
palvelut

ammattitaidolla

Avoinna 
ma-pe 9-19
la-su 9-18

ma-pe 9-18
la-su 9-17

Kaihtimia

Isännöinti-
toimistoja

Takseja

Kalustemaalaamoja

Sähkötöitä
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P. 734 4449
0400 769 632

HUOLTO KORJAUS
KAIKKI MERKIT

www.pfaff.com

��������������

�������������
Ammattilaatua
vain Pfaf  lta

RAUHANKADUN JA 
VAPARIN KULMARAUHANK. 18

Ikkunoita


	������������

Lääkäreitä

Veneistä pienkoneisiin

Hierontaa

Maalaustöitä

Painonpudotusta

Pankkipalvelut

www.lamminop.fi

Kun on aika kasvaa
Ota yhteyttä meihin.

Lammin Osuuspankki on turvallisen kasvun paikka.

Aleksanterinkatu 7, Lahti, puh. 010 548 6020

Taloustutkim
us

O
y

/
Kansallinen

asiakaspalvelupalautetutk imus 2001-2007 ja 2009

Rengasliikkeitä

Autokouluja

Aleksanterinkatu 37
P. 782 7017

www.scandiarent.fi
lahti@scandiarent.fi

Autovuokraamoja

Putkiurakointia

Autoilijoita

Ansiokatu 6, 15610 Lahti
Puh (03) 782 2477
www.konesuni.fi 
lahti@konesuni.fi 

- veneet
- perämoottorit
- pienkoneet
- mönkijät
- mopot/mopoautot
- huolto
- talvisäilytykset

Polttoöljyä/Dieseliä

Puunkaatoa ja 
raivausta

869

Remontteja

Kärkkäisen
kauppakeskus

puh. 020 789 3570
Av. ma-pe 9-19 - la 9-16

Apteekkeja

Lämmöneristeet

UUSI EKOLOGINEN
LEVYERISTE!

www.ekovilla.com, p. (05) 750 7500

Nyt rautakaupoissa kautta maan.
Kysy myös puhallettavana.

HTK Oy
Energiatehokkaat puu-/alumiinirakenteiset

ikkunat korjaus- ja uudisrakentamiseen.
Myös kesämökkeihin!

Heinolan Työkeskus Oy

Ikkunoita ja ovia

FORD varaosat ja huollot

Laaksotie 55
Heinola

Puh. (03) 715 2800, 040 585 7431

FORD varaosat ja huollot

Laaksotie 55
Heinola

Puh. (03) 715 2800, 040 585 7431

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

*AUTOJEN KORJAUKSET JA HUOLLOT
*PYÖRÄSUUNTAUKSET

TUO AUTOSI 
MEILLE HUOLTOON!

*PPG-MAALIT
*RENKAAT
*FORD-VARAOSAT
*OBD-MITTAUKSET

HINAUKSET

 Matit ja Maijat 

Tanssittaa syyslukukaudella 2020
Harjoitukset Hollolan Uimahallin Monitoimisalissa, 

Terveystie 8

Lasten ja nuorten ryhmät
Maanantaisin *Taaperoiset n. 2-3 v. 

*Pikkuruiset n. 4-7 v.
Ma ja to *Midit n. 8-13 v. *Juniorit 14 v.-

*Harha nuoret aikuiset, 
sovitusti viikonloppuina

FolkJam - RIEMUKAS 
TANSSILIIKUNTAMUOTO

torstaisin klo 18.15-19.15

TULE HAUSKAAN, LUOVAAN 
JA LIIKUNNALLISEEN HARRASTUKSEEN

Matit ja Maijat ry
*www.matitjamaijat.fi 
*info@matitjamaijat.fi

*040 588 0058 
*facebook.com/matitjamaijat/

Päijät-
Hämeen 

Automaalaus
Mestarinkatu 24, Lahti

Puh. 050 5511 330

Henkilö- ja 
pakettiautojen 

kolarityöt, 
muovikorjaukset, 
peltioikaisut ja 

maalauksetA.O.Vuorinen Oy
Kauppahalli p. 03-782 2414

- Kylmäsavuporoa, nautaa ja hevosta
- Monttuvalmiita rosvopaisteja
- Nastolan kotijuustoa

LOPPUKESÄN HERKKUJA!

Vanhan-
ajan
suomi-
makkara
Hakala
Suomi

10,90
/kg

Viljapossun 
kassler
myös pihveinä
tuore, Suomi

8,90
/kg

Possun
savupotka
hernesoppaan
tuore
Suomi

6,90
/kg

7,90
/kg

Possun 
babyribs
myös 
maustettuna
Suomi

11,90
/kg

Hyvä 
sikanauta-
jauheliha
70%/30%
rasvaa alle 15% 
tuore, Suomi

8,90
/kg

Hevosen
kulma-
paisti
tuore, Suomi

6,50
/kg

Possun
juhlafile
makurasvalla
tuoresuolattu
Suomi

Hyvä
karjalanpaisti
kulmapaisti
/kassler
50%/50%
tuore, Suomi

8,90
/kg

19,90
/kg

Kivikylän
maalais-
palvi
myös siivuina
Suomi
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Niinan niksitNiinan niksit Niina Ojansivu
Keittiöpäällikkö

Raparperijuustokakku

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

Itse tykkään näistä paistettavista juustokakuista ja nyt löysin parikin reseptiä joissa on uutta Valion 
vaniljakreemiä, sitähän oli pakko kokeilla. Sopivasti raparperikin nousee huimaa vauhtia maasta, 
joten juustokakun tekoon. Tämän tekeminen on nopeaa, mutta uunissa kakku onkin tunnin ja toisen tunnin 
kakku saa vetäytyä, syötäväksi se on parhaimmillaan seuraavana päivänä. 

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

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!

 

Päijät-Hämeen
Lokapalvelu Ky
puh. 0400 352 762

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

Pohja:
200g digestivekeksejä
100 g voita, sulatettuna
Täyte:
n. 7 dl raparperia
vajaa desilitra sokeria
2 prk Valion vaniljakreemiä
2 rs vaniljatuorejuustoa
3 kanamunaa

Murskaa keksit ja sulata voi, 
laita leivinpaperi irtopoh-
javuoan pohjalle, taputtele 
taikina i vuoan pohjalle ja 
reunoille, laita vuoka jää-
kaappiin.
Keitä raparperista ja sokerista 
hilloke, laita puhdistettu ja 
pilkottu raparperi kattilaan 
ja keitä hieman, ei tarvitse li-
sätä vettä, raparperista irtoaa 
nestettä, lisää sokeri ja anna 
kiehua hiljakseen.  Sekoita 
vanilja kreemi, tuorejuusto 
ja kanamunat keskenään 
kuohkeaksi seokseksi. Kaada 
hilloke taikinan päälle ja hil-
lokkeen päälle juustokuorru-

te. Paista 150 astetta tunti, ota 
jäähtymään tunniksi ennen 

kuin avaat irtopohjavuoan. 
laita jääkaappiin ja tarjoile 

seuraavana päivänä.

SISUSTUSSUUNNITTELU – Inge Uotila

inge.uotila@insinooritoimistopeltomaki.fi

kodit, vapaa-ajan asunnot 
 ja julkiset tilat

p. 040-3518991

eduskunta-avustaja
kaupunginvaltuutettu

- tervettä järkeä 
päätöksentekoon

Maarit 
Tuomi 

444

Sunnuntaina 16.5.2021 pe-
lattiin IV Lahden Autola-
sikeskus Openin finaali.
Loppukilpailuun selviytyi 
kahden jakson alkukilpai-
lujen perusteella 30 parasta 
keilaajaa ja siinä keilattiin 
ensin 5 sarjaa amerikkalaisit-
tain, jonka jälkeen 8 parasta 
jatkoi RoundRobin-peleihin. 
Loppukilpailu pelattiin ilman 
yleisöä.

Voiton vei Kouvolan All 
Starsin Niko Oksanen 73 
pisteen erolla toiseksi sijoit-
tuneeseen TPS:n Jesse Kal-
lioon (3109-3036). SBF:n 
Jouni Helminen nappa-
si kolmannen sijan pistein 
2916.

RoundRobin-peleissä näh-

Keilailu-uutinen

Niko Oksaselle voitto 
IV Lahden Autolasikeskus Openista

Jesse Kallio, Niko Oksanen ja Jouni Helminen.

tiin myös kaksi 300 pisteen 
sarjaa. Niko Oksanen heitti 
hänen 44. ja Jesse Kallio 
hänen jo 80. täydellisen 300 

pisteen sarjan. 

Teksti: Niina Leskinen
Kuva: Pekka Mitikka

EnnustajiaEnnustajia
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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

Kuka hoitaa huonekalujen, 
trampoliinien, grillien ym. 
kuljetuksen ja kasauksen?
Myös liukuovikomerot

Yrittäjä, haluatko avuksesi pienen
ja ammattitaitoisen tilitoimiston?

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

Tarjoamme kirjanpitoa
ja taloushallintopalveluja

aina ajantasaisesti!

Jyrkänmäentie 4, 15880 Hollola

(bensa- ja dieselautot)
Jarrujenkorjaukset, rengastyöt

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

(norm. 24 eur)
Tarjous voimassa kesäkuun 

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

Verhoomo Jyrki Nurmisto
0500 530 043

Julkitila-, ravintola-, koti-, mökki-, ja veneverhoilut.
Kalusteiden korjaukset ja pintakäsittelyt.

Puistolantie 2, Heinola - jyrki.nurmisto@verhoomo.com

Askon sohvatehdas laajensi 
Lahdessa. Lisätilaa syntyi 
3500 neliötä. Tilaa yrityk-
sellä on nyt 15 5500 neliötä. 
Yhtiö työllistää 75 vakituista 
työntekijää ja kymmenkunta 
sesonkitekijää. Tehdaspääl-
likkö Jyrki Vuorio sanoo 
koronan kiihdyttäneen ky-
syntää. Tehdas on palkannut 
useita uusia työntekijöitä. 

- Suomessa on eletty viime 

vuosina melkoista sisutus-
buumia ja tuotantomme toi-
mii lähes äärirajoilla. Suurin 
sisustusinto varmasti laantuu 
hieman koronan helpottaessa, 
mutta uskon silti, että ko-
timaisilla laatutuotteilla on 
jatkossakin kysyntää Työl-
listämme Suomessa myös 
monia alihankkijoita. Tuo-
tannostamme valmistuu tällä 
hetkellä päivittäin noin 150 

sohvaa, Vuorio kertoo. 

Askon sohvatehdas on 
aloittanut myös sänkyjen val-
mistuksen. Yritys koemark-
kinoi niitä ensin kolmessa 
myymälässään ja vähitellen 
myynti on aloitettu sen kai-
kissa myymälöissä. 

- Sohvakauppa hiljenee pe-
rinteisesti keväällä ja kääntyy 
kasvuun taas loppukesällä. 

Sänkyjä ja patjoja sen sijaan 
myydään paljon myös kevääl-
lä, Vuorio summaa.

Askon sohvatehdas on 
yritysnimeltään Insofa Oy, 
joka on osa Indoor Group 
Oy:tä. Yrityksen hallituksen 
puheenjohtaja on Kari Kolu 
ja toimitusjohtaja Marko 
Liimatainen.

Askon sohvatehdas laajeni Lahdessa
Työpaikkoja tuli muutama lisää

Lasse Koskinen

Lahden Kariniemen harjun 
laella toimi aiemmin pa-
viljonkiravintola, laululava 
ja juhlakenttä. Rakennus 
purettiin 1960-luvun alussa. 
Kenttä on jäljellä harjun laella 
edelleen. Alue toimi juhlien 
järjestämispaikkana kesäisin. 
Yksi säilyneistä valokuvista 
esittää juhlakenttää ja pavil-
jonkiravintolaa elokuussa 
1947, jolloin siellä järjestet-
tiin Lahden Osuuskaupan 
40-vuotisjuhlat. Juhlakentällä 
oli silloin satojen henkilöiden 
juhlakatsomo.

Kansalaisaloitteissa Ka-
riniemen kentälle on ehdotet-
tu uutta kesäravintolaa ja sen 
yhteyteen erillistä taide- ja kä-

sityönäyttelyjen tilaa. Edessä 
oleva kenttä voitaisiin varus-
taa osin lasten leikkipuistoksi. 
Kaupunginvaltuustoaloitteen 
pohjalta ovat syntymässä 
puiset kuntoportaat Lahden 
satamasta Kariniemen laelle, 
joten yhteys satamaan syntyy 
niiden avulla. 

Aloitteissa toivotaan
myös laululavan jälleenra-
kentamista, jotta Kariniemen 
laella voitaisiin järjestää mu-
siikkiesityksiä ja yhteislau-
lutilaisuuksia. Entiselle juh-
lakentälle johtavat edelleen 
kahdet harmaagraniittiset 
portaat.

Toiset niistä on puhdistettu, 
mutta toiset ovat osin edel-
leen sammaleen kattamat. 

Portaikkoja käytetään erilai-
seen askelkuntoiluun.

Kariniemen rinteessä toi-
mii edesmenneen taiteilijan 
Olavi Lanun 15:sta kook-
kaasta teoksesta koottu La-
nu-puisto. Puiston toteut-
tamisesta käytiin aikanaan 
kovaa kädenvääntöä Lahden 
kaupunginvaltuustossa ja 
lehtien palstoilla. Puiston 
kannattajat toivoivat ja us-
koivat Lanu-puistosta tu-
levan Suomessa tunnettu 
matkailunähtävyys. Siihen 
puisto ei ole yltänyt. Taide-
puiston toteuttaminen maksoi 
870 000 silloista markkaa. 
Lanu-puisto rakennettiin vuo-
sina 1989-1992.

Lanun taidetyöt olivat 

jäädä metsittyneen mäen 
peittoon, mutta puistossa 
on tehty ehostustöitä. Niistä 
on tullut Kariniemen mäkeä 
ulkoiluväylänä käyttäviltä 
kirpeää palautetta. 

Alue on edelleen ryteik-
köinen kaadettuine ja kaa-
tuneine puineen. Kariniemi 
on luontokohteena suojeltu. 
Arvostelijoiden mukaan ri-
sukasat eivät kuulu kaupun-
kipuistoon. Arvostelijoiden 
mielestä pystyyn jätetyt ja 
katkaistut lahopuut riittävät 
linnuille ja toukille. Risukasat 
antavat hoitamattoman kuvan 
puistosta. Kariniemen mäki 
on suosittu liikuntapaikka ja 
kävelykohde.

Kuva: Lasse Koskinen.

Ryteiköille kirpeää palautetta liikkujilta ja ulkoilijoilta

Lahden Kariniemen laelle 
toivotaan kesäravintolaa
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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

Kuka hoitaa huonekalujen, 
trampoliinien, grillien ym. 
kuljetuksen ja kasauksen?
Myös liukuovikomerot

Yrittäjä, haluatko avuksesi pienen
ja ammattitaitoisen tilitoimiston?

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

Tarjoamme kirjanpitoa
ja taloushallintopalveluja

aina ajantasaisesti!

Jyrkänmäentie 4, 15880 Hollola

(bensa- ja dieselautot)
Jarrujenkorjaukset, rengastyöt

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

(norm. 24 eur)
Tarjous voimassa kesäkuun 

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

Verhoomo Jyrki Nurmisto
0500 530 043

Julkitila-, ravintola-, koti-, mökki-, ja veneverhoilut.
Kalusteiden korjaukset ja pintakäsittelyt.

Puistolantie 2, Heinola - jyrki.nurmisto@verhoomo.com

Askon sohvatehdas laajensi 
Lahdessa. Lisätilaa syntyi 
3500 neliötä. Tilaa yrityk-
sellä on nyt 15 5500 neliötä. 
Yhtiö työllistää 75 vakituista 
työntekijää ja kymmenkunta 
sesonkitekijää. Tehdaspääl-
likkö Jyrki Vuorio sanoo 
koronan kiihdyttäneen ky-
syntää. Tehdas on palkannut 
useita uusia työntekijöitä. 

- Suomessa on eletty viime 

vuosina melkoista sisutus-
buumia ja tuotantomme toi-
mii lähes äärirajoilla. Suurin 
sisustusinto varmasti laantuu 
hieman koronan helpottaessa, 
mutta uskon silti, että ko-
timaisilla laatutuotteilla on 
jatkossakin kysyntää Työl-
listämme Suomessa myös 
monia alihankkijoita. Tuo-
tannostamme valmistuu tällä 
hetkellä päivittäin noin 150 

sohvaa, Vuorio kertoo. 

Askon sohvatehdas on 
aloittanut myös sänkyjen val-
mistuksen. Yritys koemark-
kinoi niitä ensin kolmessa 
myymälässään ja vähitellen 
myynti on aloitettu sen kai-
kissa myymälöissä. 

- Sohvakauppa hiljenee pe-
rinteisesti keväällä ja kääntyy 
kasvuun taas loppukesällä. 

Sänkyjä ja patjoja sen sijaan 
myydään paljon myös kevääl-
lä, Vuorio summaa.

Askon sohvatehdas on 
yritysnimeltään Insofa Oy, 
joka on osa Indoor Group 
Oy:tä. Yrityksen hallituksen 
puheenjohtaja on Kari Kolu 
ja toimitusjohtaja Marko 
Liimatainen.

Askon sohvatehdas laajeni Lahdessa
Työpaikkoja tuli muutama lisää

Lasse Koskinen

Lahden Kariniemen harjun 
laella toimi aiemmin pa-
viljonkiravintola, laululava 
ja juhlakenttä. Rakennus 
purettiin 1960-luvun alussa. 
Kenttä on jäljellä harjun laella 
edelleen. Alue toimi juhlien 
järjestämispaikkana kesäisin. 
Yksi säilyneistä valokuvista 
esittää juhlakenttää ja pavil-
jonkiravintolaa elokuussa 
1947, jolloin siellä järjestet-
tiin Lahden Osuuskaupan 
40-vuotisjuhlat. Juhlakentällä 
oli silloin satojen henkilöiden 
juhlakatsomo.

Kansalaisaloitteissa Ka-
riniemen kentälle on ehdotet-
tu uutta kesäravintolaa ja sen 
yhteyteen erillistä taide- ja kä-

sityönäyttelyjen tilaa. Edessä 
oleva kenttä voitaisiin varus-
taa osin lasten leikkipuistoksi. 
Kaupunginvaltuustoaloitteen 
pohjalta ovat syntymässä 
puiset kuntoportaat Lahden 
satamasta Kariniemen laelle, 
joten yhteys satamaan syntyy 
niiden avulla. 

Aloitteissa toivotaan
myös laululavan jälleenra-
kentamista, jotta Kariniemen 
laella voitaisiin järjestää mu-
siikkiesityksiä ja yhteislau-
lutilaisuuksia. Entiselle juh-
lakentälle johtavat edelleen 
kahdet harmaagraniittiset 
portaat.

Toiset niistä on puhdistettu, 
mutta toiset ovat osin edel-
leen sammaleen kattamat. 

Portaikkoja käytetään erilai-
seen askelkuntoiluun.

Kariniemen rinteessä toi-
mii edesmenneen taiteilijan 
Olavi Lanun 15:sta kook-
kaasta teoksesta koottu La-
nu-puisto. Puiston toteut-
tamisesta käytiin aikanaan 
kovaa kädenvääntöä Lahden 
kaupunginvaltuustossa ja 
lehtien palstoilla. Puiston 
kannattajat toivoivat ja us-
koivat Lanu-puistosta tu-
levan Suomessa tunnettu 
matkailunähtävyys. Siihen 
puisto ei ole yltänyt. Taide-
puiston toteuttaminen maksoi 
870 000 silloista markkaa. 
Lanu-puisto rakennettiin vuo-
sina 1989-1992.

Lanun taidetyöt olivat 

jäädä metsittyneen mäen 
peittoon, mutta puistossa 
on tehty ehostustöitä. Niistä 
on tullut Kariniemen mäkeä 
ulkoiluväylänä käyttäviltä 
kirpeää palautetta. 

Alue on edelleen ryteik-
köinen kaadettuine ja kaa-
tuneine puineen. Kariniemi 
on luontokohteena suojeltu. 
Arvostelijoiden mukaan ri-
sukasat eivät kuulu kaupun-
kipuistoon. Arvostelijoiden 
mielestä pystyyn jätetyt ja 
katkaistut lahopuut riittävät 
linnuille ja toukille. Risukasat 
antavat hoitamattoman kuvan 
puistosta. Kariniemen mäki 
on suosittu liikuntapaikka ja 
kävelykohde.

Kuva: Lasse Koskinen.

Ryteiköille kirpeää palautetta liikkujilta ja ulkoilijoilta

Lahden Kariniemen laelle 
toivotaan kesäravintolaa
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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

555555 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

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

Rakennus- ja 
saneerauspalvelut

Kylpyhuonelaatoitus- ja 
vesieristystyöt
Ilmainen kartoitus!

Hyödynnä kotitalousvähennys!

Puh. 040 171 3110 / Aho
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– 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 perustuk-
sen tekeminen vaadi maan 
muokkausta tai valutöitä. 
Paalut voidaan useimmiten 
asentaa ympäristöä turme-
lematta 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 

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

Yrittäjä Tero Halonen:
"Terassi on pihapiirin helmi”

lomakohteisiin. Teemme 
ulkorakentamista myös pää-
kaupunkiseudulla. Varsinkin 
ruuhka-Suomessa asuville 
kesämökkiläisille tarjoamme 
rakennuspalveluitamme. 

Joustavaa palvelua 
asiakkaille
– Haluamme palvella asiak-
kaitamme mahdollisimman 
joustavasti. Terassit, laiturit 
sekä muut tarvittavat ul-
kotilarakentamiset tehdään 
viikolla mökkikunnassa, 
jotta kesäasukkaat pääsevät 
viettämään viikonloppuna 
vapaa-aikaansa. 

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

– Keskikokoisen 25–30 
neliömetrin terassin raken-
namme muutamassa päi-
vässä.

Terassien rakennusma-
teriaalien hinnat ovat nyt 
kovassa nousussa.

– Nyt ei kannata odot-
taa, jos haluaa rakennuttaa 
omaan taloon tai vapaa-ajan 
asunnolleen terassin. Materi-
aalien hinnat ovat nousussa 
jo lähitulevaisuudessa ja nii-
den saatavuus tulee olemaan 
rajallista. 

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

– Tilauskirjamme al-
koivat täyttyä jo maalis-
kuussa. Nyt on oikea hetki 
toimia, jos haluaa vielä 
nauttia tästä kesästä uudel-
la 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 käyttömahdolli-
suuksia asuinympäristöön.

– Terassikauden voi aloit-
taa jo varhain keväällä ja 
sitä voi jatkaa pitkälle syk-
syyn.

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

– Etätöiden tekeminen on 
mukavampaa linnunlaulua 
kuunnellessa terassilla.

Tero Halonen
040 553 4495

terassitalo.fi

Terassitalon yrittäjä Tero 
Halosen mukaan nyt 
on viimeistään oikea 
aika aloittaa terassin 
rakentaminen, jos siellä 
aikoo viettää vapaa-
aikaansa tulevana kesänä. 
Halonen kertoo, että 
ihmiset haluavat entistä 
enemmän sijoittaa nyt 
omaan elämänlaatuunsa 
sekä ympäristönsä 
viihtyvyyteen, koska kotona 
ja kesämökeillä vietetään 
yhä enemmän aikaa.
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www.hakevuori.fi

OSTAMME PUUTA
- Nuoren metsän kunnostukset

- Harvennukset
- Päätehakkuut

LISÄKSI SUORITAMME 
ERIKOISHAKKUITA 

- Teollisuuskohteet
- Pellonreunat 

- Tienvarret yms.

KYSY TARJOUS
Tuomo Oksanen

p. 044 077 8877 
tuomo.oksanen@hakevuori.fi

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
TÄYDEN PALVELUN

AUTOTALO KÄRKÖLÄSSÄ
KATSASTUSPALVELUT HUOLTOPALVELUT

ILMASTOINTIHUOLTO

AUTOPESUT

79 €
NOUTOPALVELU 19 €

alk. 49 €

      45 €
MYÖS AUTON SISÄPESUT

LIUOTIN- JA VAHAPESU
KÄSIN

TEEMME 
AUTOHUOLLOT

KAIKKIIN
AUTOMERKKEIHIN

HUOLLAMME
MYÖS

MATKAILUAUTOJA

ISO NOSTIN
KÄYTÖSSÄ

AVOINNA ARKISIN KLO 8 - 17

MATKAILU- JA HENKILÖAUTOJEN MAAHANTUONTI,
MYYNTI JA VUOKRAUS. RÄÄTÄLÖITY PALVELU.

KOUKUNTIE 4  -  KÄRKÖLÄ  -  044 773 1053

Lue lehti netistä!
www.lahdenseudunuutiset.fi 
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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

Kesäkuun kuumat herkut!

Possun babyribs
pakaste, Suomi

Possun kassler
tuore, Suomi, myös marinoituna

Possun- ja  
naudan vartaat
tuore, Suomi

8,90
/kg

7,90
/kg

2,90/
4,90
/kg


