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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
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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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• 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!
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Meiltä saat joustavan rahoituksen edullisella korolla!

VOLTTIHUOLTO Oy
Mika Virtanen
Puh. 0500 769 190

Hirsimetsäntie 22
15200 Lahti
www.volttihuolto.fi

-KAIVURIT
-KUORMAAJAT
-MAANTIIVISTÄJÄT
-VAIHTOLAVAT

-PERÄKÄRRYT
-KYLPYTYNNYRIT
-MUUTTOLAATIKOT
-CADILLAC LIMOUSINE

VUOKRATAAN
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Lahtelaisia veronmaksa-
jia on pitemmän aikaa 
hämmentänyt ja suututta-
nut kaupungin retuperällä 
oleva liikennesuunnittelu. 
Yrittäjien ja muiden kan-
salaisten mielipidettä ei 
ole kysytty, vaikka niin 
on väitetty. Virkamiesten 
mielivalta on jyrätty lä-
vitse perässähiihtäjien pil-
kuntarkalla peesauksella. 
Muutama esimerkki.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Erkki Nieminen
Kaupunginvaltuutettu, sd                                                                                                       
Rakennusmestari,
sosiologi, tohtori

Lahden liikennejärjestelyt Liisu-2030 
- vuosisadan moka

VARAA OMA 
MYYTIPAIKKASI

Ahtialantie 37, 15170 Lahti

www.lanttila.fi

Meillä 
kauppa käy!

Tervetuloa 
ostoksille!

Hiustenleikkaus
13 - 17 €

Painonpudotusta arkiruoalla!
Ti 10.00, Ke 11.00, To 16.00 ja La 10.00

To 18.00 Miesten ryhmä
Kauppakatu 2 A, LAHTI

puh. 044-515 4414, painonpudottajat.fi
posti@painonpudottajat.fi

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

Penkkariajelulla kevään 
2020 abeja

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

www.lahdenseudunuutiset.fi 
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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-
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Mainosta sinäkin tässä!
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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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Ammattiautoilijan vinkit: 

Koulut alkavat lähipäivinä 
koko Suomessa ja se tuo lii-
kenteeseen kymmeniä tuhan-
sia pieniä ekaluokkalaisia. 
Lähitaksin markkinointi- ja 
viestintäpäällikkö Sakari 
Lauriala muistuttaa autoi-
lijoita unohtamaan kiireen 
liikenteessä. Lasten liiken-
neturvallisuus ja turvallinen 
koulutie ovat yhteispeliä.

– Pienten lasten koulujen 
alkaminen ja koulumatkat 
ovat jännittäviä paikkoja 
paitsi lapsille, myös las-
ten vanhemmille. Lähitaksi 
edustaa ammattimaista tiellä 
liikkumista ja me koemme, 
että ammattilaisten tulee aina 
näyttää esimerkkiä. Alkava 
syksy onkin jokaiselle lii-
kenteessä olevalle hyvä hetki 
seisahtua ja laittaa ajamiseen 
liittyvät perusasiat kuntoon, 
Lauriala kertoo.

1. Suojatie on pyhä
Kunnioita suojatietä ja hi-
dasta niiden läheisyydessä. 
Suojatien tulee olla lapselle 
turvallinen tienylityspaikka, 
mutta se on vain asfalttia 
ja maalia ilman jokaisen 
meidän päätöstä tehdä suoja-
tiestä suojatie. Tee siis tilaa, 
hiljennä vauhtia ja anna tietä 
niin pienemmille kuin isom-
millekin koululaisille.

2. Kiire ei kuulu 
liikenteeseen
Kiire ottaa usein ihmismie-
lestä vallan, mutta Laurialan 
mukaan kiire pitäisi jättää 
kotipihaan.

– Kiireessä moni tuppaa 
ajamaan kovempaa ja omaan 
ajonopeuteen kannattaakin 
kiinnittää huomiota varsin-
kin koulujen läheisyydessä, 
Lauriala muistuttaa.

Varaa huonolla säällä 
enemmän aikaa ajomatkaa 
varten ja noudata nopeusra-
joituksia. Matalampi ajono-
peus mahdollistaa myös 
auton paremman hallinnan 
täpärissä tilanteissa.

3. Ennakoi ja ole 
tarkkaavainen
Jokainen auton ratissa is-
tunut tietää, että autoilu 
vaatii jatkuvaa ympäristön 
havainnointia. Tämä koros-

tuu etenkin lasten ollessa 
liikenteessä, sillä lapset 
käyttäytyvät ja liikkuvat 
impulsiivisemmin ja heidän 
liikkeensä ovat vähemmän 
ennakoitavia. Autoilijan 
kannattaakin ehdottomasti 
seurata tien reunoja ja kat-
vealueita, jolloin yllättäen 
tielle ilmestyvät lapset voi 
havaita ajoissa.

– Tärkeä osa kuljettajan 
ennakointia ja tarkkaa-
vaisuutta on myös omasta 
ajoneuvosta ja vireystilas-
ta huolehtiminen. Autoilu 
sujuu turvallisemmin, kun 
kuljettaja ja ajoneuvo ovat 
molemmat tikissä, Lauriala 
toteaa.

4. Oma asenne  
on tärkeä
Tärkeintä on oma asenne, 
koska siitä kumpuaa myös 
tapa käyttäytyä liikenteessä.

– Kun puhutaan lasten 
liikenneturvallisuudesta, ei 
voida ohittaa aikuisen vas-
tuuta. Se, miten jokainen 
meistä aikuisista käyttäytyy 
liikenteessä, vaikuttaa suo-
raan myös siihen, millaisia 
liikkujia lapsista kasvaa. 
Tärkeää olisikin näyttää esi-
merkkiä lapsille, Lauriala 
korostaa.

Omasta asenteesta ja esi-
merkistä voi viestiä lapsille 
myös muilla keinoin: jos ai-
kuinen räplää mobiililaitteita 
ajaessaan, lapsi voi oppia 
saman tavan. Niin oman kuin 
muidenkin turvallisuuden 
vuoksi ajaessa kannattaakin 
keskittyä vain itse asiaan: 
ajamiseen.

Ole tarkkana 
erityisesti näissä 
tilanteissa
• Koulujen lähialueet ja 

parkkipaikat ruuhkautuvat 
varsinkin ensimmäisten 
viikkojen aikana, joten 
kouluun lapsia kuljetta-
vien sekä lähistöllä liik-
kuvien kannattaa olla tark-
koina. Lasten on vaikea 
huomata parkkeeratun 
auton liikkeelle lähtöä ja 
toisaalta autosta ei välttä-
mättä näe pienten lasten 
liikkumista. Myös kadun 
reunaan parkkeeratusta 

autosta voi yllättäen tulla 
lapsia ajotien puolelle.

• Suojatietä lähestyttäessä 
muista hiljentää ja pysäh-
tyä. Jos viereisellä, saman-
suuntaisella kaistalla oleva 
auto on hiljentämässä ja 
pysähtymässä, tee samoin.

• Suojatien ylitystä odot-
tavan lapsen on vaikea 
arvioida auton vauhtia. 
Lapset voivat kokea suo-
jatien myös pelottavaksi ja 
ylittää sen juosten. Näytä 
lapselle selvästi, että py-
sähdyt, ja hän voi ylittää 
tien rauhassa.

• Jos vastaantulevalla kais-
talla auto on pysähtynyt 
odottamaan lapsia, jotka 
ylittävät liikennevalotonta 
suojatietä, hiljennä vauhtia 
ja pysähdy myös, vaikka 
suojatiessä olisi keskiko-
roke. Huomioi myös, että 
liikenteenjakajan merkki 
voi peittää keskikorok-
keella olevan pienen lap-
sen.

• Teiden risteysalueella on 
hyvä seurata kevyen lii-
kenteen väylällä liikkuvia 
pyöräilijöitä, mutta myös 
skeittilaudoilla, temppu-
pyörillä ja tasapainoskoot-
tereilla kulkevia, koska 
niillä voi edetä nopeasti 
auton eteen.

• Hidasta kadulla ja tien 
reunassa ajavan pienen 
pyöräilijän kohdalla, kos-
ka lapsi voi menettää pyö-
ränsä hallinnan ja päätyä 
ajotien puolelle.

• Kaikilla suojateillä ei ole 
liikennevaloja, ja suoja-
tietä lähestyviä voi olla 
vaikea havaita erilaisten 
näköesteiden takia. Myös 
erilaisilla tietyömaa-alueil-
la kannattaa olla tarkkana, 
sillä jalankulkijat ja pyö-
räilijät on voitu ohjata tien 
ylityksiin poikkeusreitillä.

• Linja-autojen pysäkki-
alueiden kohdalla kannat-
taa seurata valppaasti lin-
ja-autosta poistuvia lapsia. 
Moni lapsi ei välttämättä 
jaksa odottaa linja-au-
ton lähtöä, vaan lähtee 
ylittämään tietä, yleensä 
linja-auton peräpuolel-
ta, mutta joskus yllättäen 
myös linja-auton edestä.

Lähde: autotoday.fi
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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

Kokonaisvaltaiset
RAKENNUS-

PALVELUT
Monipuoliset ulko-  

ja sisäremontit
Laiturit, terassit, 

patiot, grillikatokset 
ym.

Vesieristykset, 
laatoitukset, 

saunaremontit
Hirsirakennusten 

kengitykset

MAANRAKENNUSTYÖT
Salaojaremontit, 

pihatyöt, kiveykset
Kaivuu-, maanrakennus- 

ja maansiirtotyöt
Maa- ja kiviainekset; 

• murskeet • sorat 
• hiekat • sepelit

Maa-ainesten seulonta 
välppä- tai hydraulisella 

seulakauhalla

PUUNKAATOPALVELUT
sekä polttopuut 
klapikoneella, 

kantojen poisto, 
haketuspalvelu, risujen 
ja roskien pois vienti!

KYSY TARJOUSTA!
pauli.kuokkanen@patemi.fi

0400-828 070
www.patemi.fi

PATEMI OY
Kokonaisvaltaiset

RAKENNUS-RAKENNUS-
PALVELUTPALVELUT

Monipuoliset ulko-
ja sisäremontit

Laiturit, terassit,
patiot, grillikatokset ym.

Vesieristykset,
laatoitukset,

saunaremontit
Hirsirakennusten

kengitykset
KUIVAJÄÄPUHALLUSKUIVAJÄÄPUHALLUS, 
hirsi- ja puuseinille
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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.

Lahden Seudun Uutiset seuraava 
numero ilmestyy viikolla 34

Etsimme isäntäperheitä elokuussa (15.8.) saapuville 
vaihto-oppilaille. Joko 5 kk tai 10 kk. Koulupaikka ja 
negatiivinen testitulos on.

Onko teidän perheessä tilaa kansainvälisyydelle? 
Pakettiin sisältyy kielikurssistipendi perheenjäsenelle. 

Yhteydet: info@trkielimatkat.fi,  
puh. 010 666 5800/TR-Kielimatkat.

Willa Fantille on myönnetty 
kunniakirja vuonna 2019 esi-
tetystä ohjelmasta Egenland, 
jossa käsiteltiin Auli Jyllin-
vuori-Mäkisen mielenkiin-
toista norsu/fantti keräilyä. 
Siitä onkin muodostunut Au-
lille jokapäiväinen harrastus.

Nyt Willa Fantti on auki, 
mutta 2020 oli toisin, oli ko-
ronarajoitukset, sekä Aulin 
oma vakava sairastuminen, 
joten portit pidettiin kiinni.

Vuosi 2021 alkoi parem-
missa merkeissä, koronara-
joituksia purettiin ja Aulin 
terveys alkoi palaamaan niin, 
että työn teko fanttien kes-
kellä tuntui taas mukavalle.

Willa Fantti toimii Vil-
lähteel lä  Kaivolan Pe-
r inne t i lan  yh teydessä , 
muodostaen täydellisen 
kesäpäivänvietto mahdol-
lisuuden. On aihepiiriin so-
pivaa afrikkalaista norsua, 
edullinen kirppis ja virkis-
täytymismahdollisuus koti-
leivonnaisten ja juominkien 

Willa Fantille merkittävä 
huomionosoitus

parissa. Kiparin tuotteet 
ovat Aulin itse leipomia, eli 
eivät siis sisällä lisäaineita 
säilyvyyttä parantamaan.

Fantti Landiassa korostuu 
kierrätysperiaate täydellises-
ti. Esim. kolmetoista näyt-
telykokoelmaa muodostava 
rakennuskokonaisuus on 
täysin kierrätysmateriaalia.

Perinnetilan puolella on 
päreen veistosta alkaen kaik-
kea mitä ajankulun myötä on 
jo jäänyt unholaan.

Mutta tästä kaikesta kertoo 
Jorma Mäkinen asiantunte-
muksella, josta myös hei-

jastuu vahva tunneside esi-
neisiin, jotka ovat säilyneet 
aikojen kuluessa. Hän kertoo 
esimerkiksi siitä, mistä on 
saanut nimensä Likolampi, 
joka on aika yleinen nimi 
maalaispaikkakunnilla. Nimi 
liittyy erään työn suoritusvai-
heeseen ennen vanhaan. 
Mutta tästäkin kertoo Jorma 
enemmän paikanpäällä.

Lahden Seudun Uutiset 
onnittelee Willa Fanttia 
myönnetystä kunniakirjasta.

Raimo Jokinen

Auli Jyllinvuori-Mäkinen
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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

Kirjailija, lakimies ja teo-
logi Juhani Tamminen on 
tutkinut 1990-luvun laman 
seurauksia ja tuon ajan jäl-
kivaikutuksia suomalaiseen 
yhteiskuntaan. Samasta ai-
heesta on kirjoitettu aiem-
min taloustieteellisiä, usein 
jälkiviisauteen perustuvia 
tekstejä ja kirjoja. Tamminen 
on sukeltanut kuulemaan 
niitä yrittäjiä, joilta lama 
vei kaiken. Äänessä ovat 
myös ulosottomiehet, joille 
taloudellisten seurausten 
jälkiperintä jäi. 

Lamaan liittyi pankkikrii-
si, jonka maksajaksi pistettiin 
Suomen kansa. Pankkien 
kilpailu löysän rahan jakami-
sesta 1980-luvulla, kostautui 
heti seuraavan vuosikymme-
nen alussa. Tammisen mu-
kaan suomalaisen säätöyh-
teiskunnan tiukka ja armoton 
luonne tuli todeksi. Saatavia 
myytiin laman loppusuoralla 
pilkkahintaan monikansalli-
sille perintätoimistoille. 

Kotinsa 1990-laman myötä 
menettänyt nainen Päijät-Hä-
meestä muistelee asunto-
markkinoita. Hänellä oli 
miehensä kanssa tarkoitus 
päästä asumaan omaan ja 

Lama ja sitä seurannut suurtyöttömyys kokosi mielenilmaisijoita eduskuntatalon eteen.  
Suurin tapahtuma oli Murrostorstai 4. marraskuuta 1993. Kuva: Lasse Koskinen.

Löysä raha ja lainat  
veivät lopulta kaiken
Ulosottomiehille jäi laman jälkisiivous

Kirjailija J. K. Tamminen 
haastatteli monen vuoden 
aikana 1990-laman koke-
neita yrittäjiä ja ministeri Iiro 
Viinasta. 

velattomaan taloon noin 
30-vuotiaina. Seurauksena 
oli ajalle tyypillinen kahden 
asunnon loukku. Entinen 
asunto ei mennyt kaupaksi 
ja hankitusta talosta oli lai-
naa roppakaupalla. Entinen 
asunto piti asettaa vuokralle, 
mutta vuokralaisten kanssa 
tuli vaikeuksia. Lopputu-
loksena pariskunnan piti 
myydä molemmat asuntonsa. 
Velkaa ei jäänyt, mutta hei-
dän säästönsä menivät lähes 
kokonaan.

STS-Pankin Itä-Helsingin 
konttorin asiakkaaksi ha-
keutunut lahtelainen yrittäjä 
muistelee tapahtumia. Hän 
valmistui Lahden kauppa-
oppilaitoksesta merkono-
miksi ja ryhtyi yrittäjäksi. 
Anteliaaseen STS-Pankkiin 
Helsinkiin siirtyi myös hänen 
yrittäjätuttaviaan Lahdesta. 
STS-Pankin taival päättyi 
vuonna 1992 Kansallis-Osa-
ke-Pankin käsiin. Lahtelai-
syrittäjä muistelee, kuinka 
pankkimaailma oli siinä vai-
heessa sekaisin.

Yksi 1980-luvun nousu-
kaudella rymistellyt oli 
SKOP-pankki. Sen lainoit-
tamia olivat muun muassa 
vararikkoon ajautunut raken-
nusliike Haka ja yrityssanee-
raukseen joutunut EKA-kon-
serni. Suuryritys Tampellan 
osto oli pankille näyttävä 
operaatio. Korkojen noustes-
sa pankki tuli tiensä päähän. 
Suomen Pankki ilmoitti 19. 
syyskuuta 1991, että SKOP 
siirtyi sen hallintaan. Silloi-
sen säästöpankin valomai-
nokset katosivat Lahdenkin 
alueen pankkitalojen seiniltä. 

Lamavuosina 1990-luvun 
pesänselvityksen aikana val-

tiovarainministerinä toimi 
nykyisin Lahdessa asuva Iiro 
Viinanen. Juhani Tamminen 
haastatteli myös häntä kir-
jaansa. Viinanen muistelee, 
kuinka yritysmaailmaan tot-
tuneelle insinöörille ministe-
riksi nimittäminen oli hyppy 
tuntemattomaan. Hän päätti 
ratkaista asiat suoraviivai-
sesti ja tehokkaasti. 

Viinanen muistelee Neu-
vostoliiton kaatumisen myö-
tä romahtanutta idänkaup-
paa. Silloin huomattiin, että 
osa Suomesta itään myy-
dyistä tuotteista eivät kel-
vanneet länsimarkkinoille. 
Idänkaupassa ei tarvinnut 

panostaa tuotekehittelyyn. 
Samaa tummanharmaata ja 
ajattomalta näyttävää mies-
ten pukua meni itään sen 
kummemmin muotiin pa-
nostamatta.

Laman purkamisessa tuli-
vat mukaan konkurssipesien 
hoitajat ja jakajat. Tamminen 
toteaa kirjassaan, että pesän-
hoitajat eivät aina täyttäneet 
puolueettomuuden vaati-
muksia. Tamminen tuumii, 
että konkurssi kannatti aina-
kin pesänhoitajille. Kirjailija 
Juhani Tamminen haastatteli 
yhtenä ryhmänä lama-ajan 
kokeneita ulosottomiehiä. 
Heille jäi surullinen jälkisii-
vous. Joskus löytyi häädön 

saaneita asukkaita kuolleina 
asunnostaan.

Tammisen on aiemmin kir-
joittanut rikosromaanisarjan 
Pasilan mies, Kilpimies ja 
Megaliiga. Ne perustuvat 
tositapahtumiin. Lisäksi hän 
on kirjoittanut kirjat Totuus 
tapaus Aarniosta sekä Mal-
min nainen – Mari Romanon 
tarina. 

J. K. Tamminen: Perin-
tämies ei soita kahdesti – 

1990-luvun lama Suomessa, 
Minerva 2021.

Lasse Koskinen

Olemme täällä taas!
Hyvää palvelua 

jo vuodesta 1965 alkaen.
TERVETULOA!

Tampereentie 1982, Hollola
puh. 044 491 6902

ENNUSTAJIA
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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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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. 

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 
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RoundRobin-peleissä näh-

Keilailu-uutinen

Niko Oksaselle voitto 
IV Lahden Autolasikeskus Openista

Jesse Kallio, Niko Oksanen ja Jouni Helminen.
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Kuva: Pekka Mitikka

EnnustajiaEnnustajia

HUOM! SUPEREDUT TÄLLÄ ILMOITUKSELLA 
30.6.21 ASTI & ILMAINEN TUTUSTUMINEN 
KUNTOSALIIN / JUMPPAAN!  
(ei Kangoo). Uusi asiakas 30.6.2021 Asti.

SUPERHALVAT  
TREENIT & HOITOSARJAT! 
- OLE NOPEA! EDUT VOIMASSA 30.6.21 ASTI.

FOOTBALANCE-pohjalliset  -20%
(Medical, Sport)

KUNTOSALI / FITNESS** 25x-kortit -25%
KUNTOSALI 25 krt
TYÖSSÄKÄYVÄT - NYT 112,50€ !- NYT 112,50€ ! (Normi 150€)
SENIORIT/TYÖTTÖMÄT - NYT 94€- NYT 94€ (Normi 125€)

FITNESS 25 krt (**kuntosali tai aerobic + hier.tuoli)
TYÖSSÄKÄYVÄT  - NYT 146€ !- NYT 146€ !  (Normi 195€)
SENIORIT/TYÖTTÖMÄT - NYT 127,50€ !- NYT 127,50€ ! (Normi 170€)
Huom! 25x-kortit voimassa 6kk.

HIERONTA- SARJAKORTTI   -30%
 2,5h HIERONTAA (aika jaettavissa)  
NYT 112€NYT 112€ (Normi 160€)

FYSIOTERAPIA  -20%
(4+1 hoito, 60min) 
KELA-korvaus jos lääkärin lähete. Hoitoon myös ilman lähetettä. 
ETUSI 66€!ETUSI 66€!

PERSONAL TRAINING  -30% 
INTENSIIVI-PAINONPUDOTUS  2-6kg/kk  
SISÄLTÖ: tmijarik.simplesite.com/417107298

TOIMIPISTEET: Kuntokeskus Loisto, Keskuskatu 4, Hollola, www.aerodiggarit.fi 
Vääksyn fysikaalinen hoitolaitos, Maakaupantie 6, Vääksy, www.tmijarik.simplesite.com

VARAA AIKA HOITOON YM!
JARI KOTKANSALO p. 041 507 7919  

Työfysioterapeutti • Kuntohoitaja • Personal Trainer

UUDENKYLÄN MEHULA
Puh. 040 571 0780

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

Näin otat pienet koululaiset 
huomioon liikenteessä!

Apulannan Toni Wirtanen sai 
arvostetun sanoittajapalkinnon  
Kotkalaisen sanoittajalegendan Juha Vainion nimeä kantava palkinto on myönnetty  
Toni Wirtaselle. Apulantaa kolme vuosikymmentä luotsanneen Wirtasen mielestä tekstin 
tehtävä on herättää tunteita ja mielikuvia. Palkinto luovutettiin 29.7. Kotkassa.

Apulanta-yhtyeen solisti ja 
nokkamies Toni Wirtanen, 
46, sai tämän vuoden Juha 
Vainio -palkinnon.

Juha Vainio -palkinto 
myönnetään vuosittain an-
sioituneelle kotimaiselle 
sanoittajalle.

Juha Vainio -rahaston hal-
lituksen palkintoperusteissa 
mainitaan, että Wirtanen on 
kulkenut sanoittajana oman 
tiensä ja valaa esimerkillään 
uskoa muihinkin tekstinte-
kijöihin.

Toisaalta Wirtanen on 
osoittanut monipuolisuu-
tensa kynäilemällä lauluja 
muille artisteille, kuten Iri-
nalle, Kaija Koolle ja Antti 
Tuiskulle, joiden esittämät 
laulut ovat tyylillisesti etääl-
lä Wirtasen omasta genrestä.

Tarinankertojaksi Wir-
tasesta ei omien sanojensa 
mukaan ole.

– Mä en osaa kirjoittaa 
tarinoita. Se on mun ongel-
ma. Mulla on tosi harvoin 
sellainen tilanne, että päätän 
jonkin aiheen, mistä haluan 
kirjoittaa. Prosessi alkaa 
siitä, että ensin kutsutaan 
jokin yksi lause, kide tai 
ydin, mikä sopii johonkin 
biisin melodian pätkään. Se 

on aika intuitiivista: se tulee 
jostain ja avaa polun, mikä 
siitä biisistä tulee. En tiedä 
itse, mihin se polku vie, kun 
kappaletta alan kirjoittaa, 
Wirtanen kuvaa.

Juha Vainio -palkinto luo-
vutettiin Wirtaselle 29.7. 
torstaina Kotkan kauppa-
torilla.

Toni Wirtanen on hiljan 
saanut sanoittajana muuta-
kin tunnustusta. Apulannan 
kappale _Valot pimeyksien 
reunoilla_äänestettiin Hel-
singin Sanomien äänestyk-
sessä 2000-luvun parhaaksi 
sanoitukseksi(siirryt toiseen 
palveluun). HS:n lukijat 
antoivat kyselyssä yhteensä 
lähes 65 000 ääntä.

– Onhan se ihan hyvä teks-
ti, vaikka itse sanonkin. Ei 
kai sitä auta vähätelläkään. 
Välillä aina osuu kun 30 
vuotta sohii, Wirtanen sanoo.

Palkinto jaettiin 
vuoden tauon jälkeen
Sanoittajapalkinto jaetaan 
nyt 30. kerran.

Vuodesta 1991 lähtien 
jaetun palkinnon ovat aikai-
semmin saaneet muun muas-
sa Juice Leskinen, Gösta 

Sundqvist, Ismo Alanko, 
Maija Vilkkumaa, Samuli 
Putro, Paula Vesala ja Py-
himys eli Mikko Kuoppala.

Viime vuonna palkinto jäi 
koronapandemian vuoksi ko-
konaan jakamatta. Palkinto 
on yleensä jaettu Kotkan Me-
ripäivillä, mutta tänä vuonna 
tapahtuma jää järjestämättä 
jo toista kertaa peräkkäin.

Palkintosumma on 6 000 
euroa. Palkinnon myöntää 
kotkalaisen sanoittajan ja 
laulajan Juha Vainion nimeä 
kantava rahasto.

Juha Vainio aloitti uransa 
1960-luvun alussa, ja se kesti 
hänen kuolemaansa saakka. 
Hän kuoli lokakuussa 1990. 
Hän ehti kirjoittaa useamman 
tuhat sanoitusta tai sävellystä 
muille artisteille ja levytti itse-
kin lähes 250 laulua. Tunne-
tuimpia niistä ovat Albatrossi, 
Vanhoja poikia viiksekkäitä ja 
Käyn ahon laitaa.

Vuonna 1990 perustettua 
Juha Vainio -rahastoa hal-
linnoivat Kotkan kaupunki 
ja Suomen musiikintekijät 
ry. Myös Juha Vainion pe-
rikunta on edustettuna hal-
lituksessa.

Lähde: yle.fi
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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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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

Lah den kau pun ki jul kai si  
juh la kir jan Si be lius ta los ta
Sibeliustalo-kirja kuvailee rakennuksen ja alueen historiaa arkkitehtuurin, kaupunkikehityksen sekä lahtelaisen 
identiteetin näkökulmista. Kirjan on kuvannut Tuomas Uusheimo ja kirjoittanut Heikki Hakala.

Hakala toimi Sibelius-
talon rakentamisvaiheessa 
Etelä-Suomen Sanomien 
päätoimittajana ja seurasi 
talohanketta läheltä.

Kirjan on muotoillut ja 
taittanut graafinen suunnitte-
lija Petri Latvala ja kuvat on 
käsitellyt Jani Mahkonen.

Sibeliustalo -kirjan ovat 
yhteistyössä tuottaneet Lah-
den kaupunki, Sinfonia Lahti 
ja Koko Lahti Oy. Kirja on 
Lahden kaupungin lahja Si-
beliustalolle ja Lahden kau-
punginorkesterille. Teoksia 
on painettu 300 kappaletta.

Lähde: lahti.fi

Vuonna 2000 Vesijärven ran-
taviivan tuntumaan valmistu-
nut Sibeliustalo on Lahden 
tärkeimpiä maamerkkejä, 
joka yhdistää alueen vanhan 
teollisuusarkkitehtuurin ja 
moderniin puuarkkitehtuu-
riin. Talo toimii suomalaisten 
ja kansainvälisten kokousten 
ja konferenssien pitopaikka-
na, ja sen konserttisalin on 
arvioitu kuuluvan maailman 
parhaimmistoon.

Sibeliustalo -juhlakirjan 
valokuvaaja Tuomas Uus-
heimo on tallentanut ku-
vissaan talon luonteen ja 
toimittaja Heikki Hakalan 
teksti kertoo niin talon vai-
heista kuin omakohtaisista 
kokemuksista.

Uusheimon valokuvia on 
julkaistu laajasti kansainvä-
lisissä julkaisuissa ja hänen 
töitään on ollut esillä ympäri 
maailmaa. Uusheimon työt 
keskittyvät arkkitehtuuriin 
ja muotoiluun.

Toimittaja Heikki Hakala ja valo-
kuvaaja Tuomas Uusheimo.
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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

• määräaikaishuollot
• korjaukset
• Vianmääritykset

• ilmastointihuollot
• renkaat ja vanteet
• nelipyöräsuuntaukset

ULKOMAALAUKSET
talot, mökit ym. korjaukset/pinnoitukset

041 728 1817
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Niinan niksitNiinan niksit Niina Ojansivu
Keittiöpäällikkö

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
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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

Osa Lahden patsaista ja 
muistomerkeistä ei ole alku-
peräisillä paikoillaan, vaan 
niitä on siirretty paikasta 
toiseen. Pikku-Vesijärvessä 
suihkuttaa kesäisin Vauh-
tia-veistos. Se on kuvan-
veistäjä Oskari Jauhiaisen 
pronssinen kuvaus pääskys-
ten kaartelusta. Patsas syntyi 
kilpailun tuloksena vuonna 
1951. Jauhiaista avusti arkki-
tehti Eero Eerikäinen. Silloin 
etsittiin sopivaa veistosta 
Lahden kauppatorille. Sinne 
se myös pystytettiin kook-
kaan vesialtaan keskelle. 

Vauhdikkaat pääskyset 
joutuivat vastatuuleen, koska 
osa torilla kävijöistä sai tuuli-
silla säillä osansa pääskysten 
tuottamasta vesisuihkusta. 
Niinpä pääskyset osoitettiin 
suihkuttelemaan Pikku-Ve-
sijärven puistossa kävelevien 
iloksi. Roskaantuva vesiallas 
poistettiin torilta.

Hakkapeliittojen paluu 
-patsas sai värikkään alun, 
kun se pystytettiin Lahden 
entisen suojeluskuntatalon 
taakse kaupungin sairaa-
lanmäelle. Juhlavaa pal-
jastustilaisuutta värittivät 
pensasaidan takana mielen-
ilmaisijat kyltteineen 4. lo-
kakuuta 1975. Sen aikaisten 
aatteiden mukaan kuvan-
veistäjä Pentti Papinahon 
ratsastajapatsas oli joidenkin 
mielestä liian sotilaallinen. 

Hakkapeliittojen sijainti-
paikan parantamisesta teh-
tiin aloitteita. Niissä patsas 
haluttiin Lahden kauppa-
torille. Perusteena oli, että 
ratsastajapatsaat sijaitsevat 
yleensä toreilla tai näyttävillä 
aukioilla. Puolustusvoimien 
lippujuhlapäivänä 4. kesä-
kuuta 1991 hakkapeliitat 
ratsastivat kompromissina 
kauppatoria vastapäätä Ma-
riankadulle. Moni pitää paik-
kaa ahtaana näille näyttäville 
ratsuille ratsastajineen. 

Vladimir Leniniä on muis-
tettu useissa Suomen kau-

Jari Litmasen patsasta siirretään paikoilleen jaluskiven korjauksen jälkeen toukokuussa 
2012. Vaaleatukkainen on patsaan veistänyt Reijo Huttu. Kuva: Lasse Koskinen.

Litmasen patsas muuttoaikeissa Kisapuistossa
Lahdessa patsaita on siirretty ahkerasti

pungeissa, joissa hän pakoili 
Venäjän keisarivallan san-
tarmeja ennen kuin matkusti 
vuonna 1917 salaa junassa 
Pietariin. Yksi Leninin yöpy-
mispaikoista oli Lahden Rau-
tatiekatu 26:ssa sijainneessa 
puutalossa. Näin ollen Lahti 
ei halunnut olla joukoista 
poissa, vaan hankki Leni-
nin yöpymisestä kertoneen 
pronssivaloskyltin kerrosta-
lon seinään. Alkuperäinen 
talo oli jo silloin purettu 
kerrostalon tieltä. 

Lenin-kyltti paljastettiin 
21. kesäkuuta 1962. Silloin 
elettiin tukevasti yya-aikaa 
silloisen Neuvostoliiton ja 
Suomen suhteissa. Paljastus-
tilaisuudessa paikalla olivat 
Neuvostoliiton Helsingin 
suurlähettiläs A. V. Zaharov, 
lähetystöneuvos I. F. Filipov 
ja KGB:n valvojana lähe-
tystöavustaja L. N. Gogol. 
Lahden kaupunginvaltuuston 
puheenjohtaja, pastori Ensio 
Partanen, mainitsi puhees-
saan Leninin päättäväisen 
toiminnan Suomen itsenäi-
syyden tunnustamisessa.

Lenin-laatan paljastustilai-
suutta säesti Lahden varus-
kuntasoittokunta musiikki-
kapteeni Olavi Pellonpään 
johtamana. Tilaisuus päättyi 
Neuvostoliiton kansallislau-
luun ja Maamme-lauluun. 
Sen jälkeen kutsuvieraat 
siirtyivät Lahden kaupun-
gin tarjoamalle päivälliselle 
Seurahuoneelle. Lenin-kyltti 
katosi seinältään runsas vuo-
sikymmen myöhemmin. Sen 
verran tiedetään, että sitä 
esiteltiin saaliina opiskelija-
piireissä Helsingissä. Uutta 
laattaa ei enää hankittu tilalle.

Viktor Janssonin Hiihtä-
jä-patsaan tilasi aikoinaan 
kenkätehtailija J. Mononen. 
Patsaan hiihtokengät eli mo-
not ovat näyttävää kokoa. 
Patsas valmistui vuonna 1938 
ja se siirrettiin sivurinteeltä 
Lahden Stadionin tuntumaan, 
kun nykyinen pääkatsomora-
kennus valmistui.  

Lahteen pystytetään val-
takunnallinen Evakkopatsas 
14. elokuuta 2021. Se muutti 
paikkaansa jo ennen pys-
tyttämistä. Patsaalle suun-
niteltiin ensin Fellmannin 
puiston etukulmaa, lähelle 
Pikku-Viipuriksi kutsuttua 
rakennusryhmää. Paikka ei 
kelvannut Lahden museolle. 
Uusi paikka osoitettiin kes-
keiselle paikalle Kalmarin 
puistoon, Lahdenkadun ja 
Vapaudenkadun kulmaan. 

Patsastoimikunta oli valin-
nut patsaan tekijäksi kuvan-
veistäjä Reijo Hutun. Lahden 
taidemuseo ja Lahden kau-
punki edellyttivät patsaasta 
kilpailutusta. Kaupunginjoh-
taja Pekka Timosen päätök-
sellä kaupunki lupasi maksaa 
kilpailutuksen rahapalkinnot. 
Toimikunta ei tähän tyytynyt, 
vaan etsi Evakkopatsaalle 
tonttia muualta. Toimikunta 
päätyi Hennalan upseeriker-
hon ravintolayrittäjän kanssa 
siihen, että Evakkopatsas saa 
paikkansa kerhon edestä. 
Hennalassa majoitettiin väli-
aikaisesti Karjalan evakkoja 
viime sotien päättyessä. 

Kaupunginvaltuutettu Ta-
pani Ripatti (sdp) teki jokin 
aika sitten valtuustoaloitteen 
Lahden Mannerheimin rat-
sastajapatsaan siirtämiseksi 
muualle. Uutta paikkaa hän 
ei määritellyt. Kaupungin-
valtuusto ei nähdyt siirtoa 
aiheelliseksi.

Nyt muuttovuorossa on 
Jari Litmasen patsas. Kisa-
puiston uudistussuunnitel-
massa se on uuden kahvi-
larakennuksen tiellä. Reijo 
Hutun veistämä Litmanen on 
tarkoitus siirtää uuden jalka-
pallokatsomon etukulmaan. 
Joissakin kaavailluissa sitä 
sovitellaan Ranta-Kartanon 
puolelle katselemaan Kisa-
puistoon päin. Aluesuunni-
telma on vasta alkuvaiheessa. 

Lasse Koskinen
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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.

Peruspesu
10 €(norm. 18 eur)

Tarjous voimassa elokuun 
loppuun asti.
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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 
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Painos: 25 000 kpl

Ilmoitusmarkkinointi:  
Niina Leskinen, 
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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
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Länsi-Lahden ja Hollolan kotitaloudet
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Lahti: ABC Renkomäki, ABC Holma, CM 
Laune, CM Paavola, Novatalo Aleksi, 
Sokos keskusta, S-Market Metsäkangas, 
Sale Jalkaranta, S-Market Jalkaranta, 
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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.
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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.
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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

UUDENKYLÄN MEHULA
Puh. 040 571 0780

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

Lahden Seudun  
Uutisten kesävisa
(Vastaukset sivulla 4)

1. Mikä on Suomen lämpöennätys? 

2. Kuinka monta litraa jäätelöä suomalaiset 
syövät vuodessa? 

3. Mikä on Suomen syvin järvi? 

4. Kuinka monta hyttyslajia Suomessa on? 

5. Mikä on Suomen yleisin kalalaji? 

6. Millä toisella nimellä kesäpäivänseisausta 
kutsutaan? 

7. Kuinka monta kukkaa tulee juhannusyönä 
kerätä, että näkee tulevan puolisonsa unessa? 

8. Minä vuonna Linnanmäen Vuoristorata 
otettiin käyttöön? 

9. Millainen on kirves, jos se on kesäterässä? 

10. Milloin kesäaika otettiin Suomessa 
jokavuotiseen käyttöön? 
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Lahden Seudun Uutiset

- 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.

Etsimme isäntäperheitä elokuussa (15.8.) saapuville 
vaihto-oppilaille. Joko 5 kk tai 10 kk. Koulupaikka ja 
negatiivinen testitulos on.

Onko teidän perheessä tilaa kansainvälisyydelle? 
Pakettiin sisältyy kielikurssistipendi perheenjäsenelle. 

Yhteydet: info@trkielimatkat.fi,  
puh. 010 666 5800/TR-Kielimatkat.
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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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www.konepalveluparha.fi
Urakoimme kivenkeruuta 

Kivi-Pekalla

Kaivinkonetyöt - Raivausjyrsintä 

Kalle Pärhä 040-5817394
Hans Pärhä 040-5610729

Kati Tuominen, tuolloin vielä 
Mononen, teki 2000-luvun 
alussa kesätöitä ja sijaisuuk-
sia Torin Wanhassa Hau-
taustoimistossa omien maan-
tieteen opintojensa ohessa. 
Valmistuttuaan Joensuun 
yliopistosta Katin työt suun-
tautuivat omalle alalle, mut-
ta ajatus hautaustoimialan 
yrittäjyydestä jäi kytemään 
taustalle.

-  Jo tuolloin tuntui hyvältä, 
kun huomasin, että omaisella 
oli helpottunut olo toimistos-
ta lähtiessään, muistelee Kati 
Tuominen.

Kati kävi miehensä Rikun 
kanssa kuusi vuotta sitten 
kysymässä entiseltä yrittä-
jältä myisikö hän yrityksen 
heille, mutta asia ei ollut 
silloin myyjän osalta vielä 
ajankohtainen eikä keskus-
telu johtanut kuulumisten 
vaihtoa pidemmälle.

Viime vuoden keväällä 
tapahtui kuitenkin merkit-
tävä käänne, kun Katin isä 
menehtyi äkillisesti ja hän 
halusi hoitaa hautajaisjärjes-
telyt tutussa hautaustoimis-
tossa. Asioinnin yhteydessä 
tuli esille, että entinen yrit-
täjä haaveili siirtymisestä 
eläkkeelle, joten tällä kertaa 
keskustelu yrityskaupasta 
sai tuulta purjeisiin. Ja jo 
lokakuussa 2020 hautaustoi-
misto sai Katista ja Rikusta 
uudet omistajat. He ovat nyt 
järjestyksessään viidennet 
yrittäjät kyseisessä hautaus-
toimistossa.

- Yrityskaupan myötä Riku 
vaihtoi 20 vuoden myyjän 
uransa hautaustoimialan 
yrittäjyyteen. Meillä yri-
tyskaupan valmisteluvaihe, 
ensineuvottelusta kaupan 
toteutukseen kesti puoli vuot-
ta. Tämä tapahtui siis melko 
nopeasti sillä yleisemmin 
yrityksen myyntiprosessi 
kestää noin 10 kuukautta, 
mutta hyvin usein se venyy 
yli vuoden mittaiseksi, Kati 
kertoo.

Arki nyt ja roolit yrityksessä

Riku toimii päätoimisena 
yrittäjänä hautaustoimistos-
sa ja hän vastaa toiminnan 
pyörittämisestä yrityksessä. 
Kati on ”tarvittaessa töihin 
kutsuttava” eli antaa tukea 
Rikulle taustalta ja osallistuu 
toimiston töihin vain tarvit-
taessa omien päätöiden niin 
salliessa. Lomilla ja vapaa-ai-
kana Kati auttaa miestään 
niin paljon kuin mahdollista 
lähinnä hallinnollisissa töis-
sä, vainajien arkkuun asetta-
misessa ja asiakaspalvelussa 
toimistolla.

Käytännössä Rikun työ-
päivä koostuu asiakas-
palvelutöistä ja vainajien 
kuljettamisista. Asiakaspal-

Torin Wanha Hautaustoimisto 
sai uudet yrittäjät 

velutöissä autetaan lähei-
sensä menettäneitä omaisia 
hautajaisjärjestelyissä, kuten 
asiakirjojen toimittamisessa 
viranomaisille, siunaus- tai 
saattotilaisuuden varauksis-
sa, sovitaan pappi tai muu 
puhuja tilaisuuteen, varataan 
hautapaikka ja järjestellään 
muut hautaamiseen, hauta-
jaisiin ja muistotilaisuuteen 
liittyvät yksityiskohdat, leh-
ti-ilmoitukset, hautakivet ja 
hautakivityöt sekä perunkir-
joitus. Omaiset valitsevat toi-
mistossa arkun ja tarvittaessa 
uurnan ja sovitaan myös vai-
najan kuljetukset ja mm. se, 
että haluavatko omaiset tulla 
saattokuljetukseen mukaan.

Hautaustoimiston henki-
lökunnan toimesta vainaja 
asetetaan arkkuun eli vainaja 
vaatetetaan joko omiin tai 
hautaustoimistolta saataviin 
vaatteisiin, siistitään ja kul-
jetetaan arkussa sairaalasta 
kappeliin tai kirkkoon. Vai-
naja voidaan kuljettaa arkussa 
viimeisellä matkallaan koti-
kadun, työpaikan, vapaa-ajan 
asunnon tai muun tärkeän 
paikan kautta ja omainen voi 
olla halutessaan tällä mat-
kalla mukana. Omainen voi 
myös pyytää hautaustoimis-
toa laittamaan arkun sisälle 
muistoksi jonkun vainajalle 
tärkeän esineen tai muiston 
esim. piirustuksia, käsityön 
tai kuvan. Hautaustoimialaan 
kuuluu siis myös aika paljon 
logistiikkaa, mitä ei aina tule 
ajatelleeksi.

Vapaa-aika on Tuomisen 
perheessä vähentynyt.

- Tunne siitä, että tekee 
työtä, jolla on merkitystä, 
sanoo Riku Tuominen suo-
raan.

- Toki tuo näkyy myös 
meidän arjessa hyväntuu-
lisuutena, yrittäjyys tuntuu 
hyvältä, sanovat Kati ja Riku 
melkein yhteen ääneen.

Torin Wanhassa Hautaus-
toimistossa Riku toimii pää-

toimisena yrittäjänä, eli hän 
on tällä hetkellä ainoa koko-
aikainen työntekijä. Hänen 
lisäksi kuljetustehtävissä on 
7 henkilöä, jotka toimivat 
osa-aikaisesti. Hautaustoi-
miston toimintaan liittyy 
ympärivuorokautista päi-
vystystoimintaa, siksi tarve 
osa-aikaisille työntekijöille 
on noinkin merkittävä määrä. 

Jotain uutta ja jotain vanhaa

Yrityskaupan jälkeen Tuo-
miset uudistivat toimiston 
tehden remontin raikasta-
malla toimiston ilmettä, jotta 
asiakaspalvelukokemus ja 
tunnelma olisi miellyttäväm-
pi. Yrityksellä ei myöskään 
ollut aiemmin verkkosivuja, 
joten nekin olivat listan kär-
jessä. He kokosivat asioita 
ja ohjeita, joita ajattelivat 
asiakkaiden kaipaavan näi-
den asioiden hoitamisessa. 
He tekivät uudistuksen myös 
asiakaspalvelun ajankoh-
taan, eli laajensivat sen 24/7 
-tyyppiseksi. Tämän tarkoi-
tus on, että asiakkailla on 
mahdollisuus hoitaa ja sopia 
hautajaisjärjestelyt mihin 
vuorokaudenaikaan tahansa 
puhelimitse tai vaikkapa koti-
käynnillä. Tällä Tuomiset ha-
luavat myös panostaa palve-
lun laatuun, sen saatavuuteen 
ja palvelun yksityisyyteen.

- Suomessa yksi ihminen 
järjestää keskimäärin 1,5 
hautajaiset elämänsä aikana, 
joten suuri osa asiakkaistam-
me on ensimmäistä kertaa 
asian äärellä eikä heillä ole 
tietoa siitä mitä kaikkea tulee 
tehdä ja huolehtia. Surutyön 
keskellä asioiden hoito on 
jo sinällään raskasta ja it-
selle vieraiden käytäntöjen 
selvittäminen ja järjestelyt 
vaativat voimia. Ohjaamme 
ja neuvomme kaikissa asiois-
sa, jotka liittyvät läheisen 
hautaamiseen ja kuolinpesän 
järjestelyihin, aina perunkir-
joituksiin saakka. Kauttam-
me saa myös testamentit ja 
edunvalvontavaltuutukset.
Tästä kokonaisvaltaisesta 
palvelusta ja uudistuksista 
on tullut paljon positiivista 
palautetta asiakkailta, Kati 
jatkaa.

Jokainen hautaustoimisto-
yrittäjä on jättänyt oman lei-
mansa yrityksen historiaan. 
Nurmen hautaustoimiston 
ajalta on edelleen käytössä 
vuosimallin 1951 Chrysler 
Windsor -hautausauto, joka 
tunnettiin aikoinaan maa-
kunnan ykköshautausautona.

Hautaustoimistossakin 
on ajan trendit näkyvissä

Torin Wanhassa Hautaustoi-
mistossa on aina ollut laaja 
valikoima puuarkkuja. Puu-
arkkujen taitavasti veistetyt 
yksityiskohdat ja luonnon 
pinta ovat suomalaista kä-
dentaitoa parhaimmillaan. 
Tämän vuoksi myös Tuomi-
set haluavat pitää kiinni kat-
tavasta puuarkkujen valikoi-
masta. Tällä tavalla he myös 
jatkavat toimiston vahvaa 
puuarkkujen perinnettä. 

- Kun vuonna 1939 tälle 
liikepaikalle, Lahden Va-
paudenkadulle, perustettiin 
hautaustoimisto, siellä tehtiin 
puuarkut itse, Riku kertoo.

Vaikka hautaustoimiala on 
perinteitä kunnioittava, niin 
tälläkin alalla ajan trendit 
ovat näkyvissä. Ekologisuus 
näkyy vain luonnonaineilla 
käsiteltyjen arkkujen kysyn-
tänä (eko-arkku -sarja) sekä 
muun muassa kukkalaitteiden 
ekologisena sitomisena ja 
lähikukkien esim. niittykuk-
kien käyttämisenä arkkulait-
teissa. Myös yksilöllisyyttä 
korostetaan. Monesti halu-
taan järjestää vainajan näköi-
set ja yksilölliset hautajaiset.

Tärkeä työ

Kysyttäessä Rikulta, mikä 
on tärkeintä yrityskaupan 
jälkeisessä liiketoiminnan 
pyörittämisessä, tulee vastaus 
kuin apteekin hyllyltä: ”Hen-
kilöstö on aina keskeisessä 
roolissa yrityksen menes-
tykselle ja sitten se kaikkien 
tärkein, hienovarainen ja asi-
akkaan tunteita kunnioittava 
asiakaspalvelu. Haluamme 
edelleen huomata sen, että 
asiakkaalla on helpottunut 
olo, kun hän lähtee toimis-
tosta pois. Silloin tiedämme, 
että olemme onnistuneet 
työssämme.”

Kuvat: Torin Wanha Hau-
taustoimisto ja Niina Leskinen

259 €
299 €
329 €
415 €

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

www.nastorengas.fi

MAANSIIRTOA-MULTAA-SORAA
• PERUSTUS- JA PIHATYÖT, KIVEYKSET
• RANTARAKENTAMINEN, PUUNKORJUU
• SALAOJITUKSET, JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT

KAIVURIT 2tn, 5tn+Engcon JA 14tn, MYÖS VUOKRAUS

JUVITEK.fi

RAUS

0400-127127

IKKUNANPESUT

SIIVOUSTYÖT, KOTISIIVOUKSET

PUUTARHATYÖT

PUHELIN 0405 958 900  
Sähköposti: kjavikainen@gmail.com

www.kja.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
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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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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

Viikko 13 / 2021– 6 – Lahden Seudun Uutiset

Niinan niksitNiinan niksit Niina Ojansivu
Keittiöpäällikkö

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 
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pelottavaa ääntä.
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päivältä paremmin Kallion 
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maastoon metsäsuksilla ja 
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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 
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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!
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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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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 
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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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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

Silta katosi 
lenkkeilijöiltä

Ylikulkusillan paikalla on nyt tien katkaiseva sorakuoppa. 

Hollolan Messiläntien ylittä-
vän kuntoilureitin Salpakan-
kaan puinen ylikulkusilta uu-
sitaan kokonaan. Vanha silta 
purettiin, joten purutettua 
väylää käyttävät lenkkeilijät 
menettivät reittinsä tien yli. 
Yleensä tällaisissa tapauksis-
sa tehdään väliaikainen kä-
velysilta liikenneväylän yli. 
Näin ei tehty tämän työmaan 
osalta. Opastaulut opastavat 
kiertämään työmaan. 

Messiläntietä käyttäville 
pyöräilijöille ja jalankulki-
joille tehtiin siltatyömaan 
ohittava asvaltoitu kevyen 

liikenteen väylä. Lenkkeilijät 
ohjattiin samalla väylälle. He 
pääsevät Messiläntien yli 
takaisin lenkkeilyreitille suo-
jatietä pitkin ennen työmaata. 
Tälle yhdysreitille ei kuiten-
kaan ole viitoitusta Hollolan 
eikä Lahden suunnasta. Tie-
työn merkki metsästä löytyy. 
Opastaulut opastavat sen 
sijaan lenkkeilijöitä Reuna-
kadulle. Uusi silta valmistuu 
17. elokuuta 2021.

Lasse Koskinen

Jää teos Hel sin gin  
Kan sa lais to ril la  
muis tut taa il mas ton
muu tok sen uh kis ta
Kansalaistorille 6.–15.8. pystytettävä taideteos muistuttaa, 
miten vedenpinta nousee ilmastonmuutoksen seurauksena. 

Nouseva merenpinta uhkaa 
hukuttaa useita rannikko-
kaupunkeja vuosiin 2050 ja 
2100 mennessä. Maailman-
laajuinen ongelma ei kosketa 
vain kaukaisia paikkoja, vaan 
myös kotimaan rannikkokau-
punkeja Oulusta Kotkaan.

Euroopan ympäristöpää-
kaupunki Lahden toteuttama 
ilmastonmuutosta tarkastele-
va taideteos I.C.E. – Indispu-
table Case of Emergency on 
nähtävissä Helsingin Kan-
salaistorilla 6.–15.8.2021. 
Teoksen sulavat jääpylväät 
muistuttavat ilmastonmuu-
toksen vaaroista: aukiolle 
valuva vesi puolestaan jat-
kuvasti nousevasta meren-
pinnasta.

Maassa olevan infografii-
kan avulla katsojat voivat 
tutustua faktoihin tarkemmin 
ja nähdä, mitä kaupunkeja 
ilmastonmuutos ensimmäise-
nä uhkaa. Teoksen yksi osa 
on puinen paviljonki, jossa 
voi tutustua ympäristöpää-
kaupunkiin ja lahtelaisiin 
ilmastoratkaisuihin.

Kaupunkien rooli 
ilmastonmuutoksen 
pysäyttämisessä on 
merkittävä

Teos on osa Lahden ym-
päristöpääkaupunkivuotta. 
Lahden kaupunginjohtaja 
Pekka Timonen uskoo, että 
ilmastonmuutokseen liittyvät 
ongelmat ratkaistaan joukko-
voimalla.

– Ilmastolla on kiistämätön 
hätätila. Kaupunkien rooli 
ilmastonmuutoksen pysäyt-
tämisessä on merkittävä: 
valtaosa eurooppalaisista 
asuu keskikokoisissa kau-
pungeissa. Lahti näyttää 
ympäristöpääkaupunkina 
esimerkkiä kohti kestäväm-
pää tulevaisuutta leikkaa-
malla päästöjä energiatuo-
tannon, liikenteen, asumisen 
ja muun kulutuksen kautta 
saavuttaakseen vuoden 2025 
hiilineutraaliustavoitteensa, 
kertoo Timonen.

Lähde: lahti.fi
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NIINAN NIKSIT Niina Ojansivu
Keittiöpäällikkö

Marjojen aika
Tämä ohje on vanhimpia ohjeitani, joka on kulkenut mukanani jo kouluajoista asti ja mikä 
jottei, koska se toimii aina vaan. Mustikoita ei ole ainakaan meilläpäin juuri yhtään, mutta 
pakastimesta löytyy vielä viime vuotista satoa. Tämä pohja toimii kaikkiin marjoihin ja on 
nopea tehdä. Tarjoile jäätelön tai vaniljakastikkeen kanssa ja herkkuhetki on taattu. Kuvassa 
oleva piirakka on tästä taikinasta puolet ja siltikin se on oikein muhkeaksi kohonnut.

Onko sinulla joku mieliresepti, jonka haluat jakaa lukijoille? Lähetä se minulle, niin kokeilen sitä  
ja maukkaimmat niistä julkaistaan lehdessämme. s-posti: niina@jnsmediajakelut.com
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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

Uutiset 

17

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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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

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 
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ÖLJYSÄILIÖIDEN HUOLTOA

KIINTEISTÖTPOLTTOÖLJYÄ
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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

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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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

Viikko 20 / 2021 – 7 –Lahden Seudun Uutiset

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
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/kg
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Hyödynnä kotitalousvähennys!
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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

Lahden Päijänteenkadun 
päähän pystytettiin Kylän 
portti -veistos, jonka suunnit-
teli Akseli Leinonen. Veis-
toksen päällinen kohoaa 
kuuden metrin korkeuteen. 
Korkeudeltaan se on vaa-
timaton Keski-Euroopan 
kaariportteihin verrattuna. 
Päijänteenkadun varteen 
aukeaa runsaan vuoden ku-
luttua Lahden uusi taide-

Lahti sai oman 
holvikaarensa

Kylän portti Lahdessa. Kuva: Lasse Koskinen.

Potsdamin portti. Kuva: Blitztours.fi

Viipurin Ristimäen muistomerkki. Kuva: Lasse Koskinen.

Marjapiirakka
4 munaa
3 dl sokeria
200 g margariinia
2 dl maitoa
6 dl vehnäjauhoja
2 tl leivinjauhetta
2 tl vaniljasokeria
1 l marjoja

1. Laita uuni lämpiämään. Varaa uunipelti 
tai piirakkavuoka ja rasvaa vuoan pohja 
kevyesti. Mittaa aineet valmiiksi. Sekoita 
jauhojen sekaan leivinjauhe ja vaniljasokeri.
2. Vatkaa munat ja sokeri kuohkeaksi 
vaahdoksi, lisää sulatettu margariini ja maito 
vuorotellen taikinaan. Lisää jauhot taikinaan 
kevyesti sekoittaen. 
3. Kaada taikina vuokaan ja ripottele marjat 
päälle.
4. Paista 200 astetta n. 30 minuuttia.
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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

Kutsu yhdistyksen etäkokoukseen 11.8.-13.8., Reserviupseerikurssin 
lääkintähuoltolinjan oppilaskunnan kannatusyhdistys:
Kokous käydään sähköpostikokouksena ja kokouksen ajankohta on 11.8.-
13.8. välisenä ajankohtana. Yhdistyksen jäsenet, jotka haluavat osallistua 
kokoukseen, ilmoittavat asiasta osoitteeseen richard.lundell@mil.fi 
osallistumisaikaistaan mielellään jo ennen kokouksen alkua. Kokouksen 
tarkoituksena on valita hallitus. Lisäksi kokouksessa on tarkoitus 
käynnistää yhdistyksen lakkauttamisen tähtäävät toimenpiteet.
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URAKOINTI
JUHA TÄHKÄNEN OY

LOUHINTATYÖT
- talojen pohjat ja viemärityöt
- yksityisteiden ja kivien louhinta

0400 938 151 • www.juhaurakoi.com

Kevät 2020 on vaatinut meiltä jokaiselta sopeutumista 
johonkin uuteen, pelottavaan ja epävarmaan asiaan. On 
joutunut sopeutumaan uuteen arkeen, joka on pitkälti 
ollut kotona olemista. Toisilla arki on muuttunut radi-
kaalisti ja toisilla ehkä hieman lievemmin. 

Epävarmoina aikoina kaikki tunteet ovat sallittuja. 
On tärkeää, että olisi joku kenelle niistä tunteista 
avautua ja jonka kanssa voisi keskustella. Kaikilla tätä 
jutteluseuraa ei ole. On vaikea kuvitella, että vuonna 
2020 on kuitenkin hyvin paljon ihmisiä, joilla ei ole 
toimivaa internet-yhteyttä, tietokonetta tai älypuhe-
linta. Suurin osa yli 70-vuotiaista on pärjännyt tähän 
mennessä ilman nettiä ja älypuhelinta. Olen kuullut 
asiakkaiden omaisten kertovan, että heidän iäkäs äiti 
ei edes tiedä mikä on internet. 

Tilanne, mikä on vaatinut koko maailmalta valtavasti 
voimia, on tässä ja nyt. Emme voi mennä ajassa taakse-
päin, emmekä tiedä tulevasta. Tilanteeseen tulee pyrkiä 
sopeutumaan ja löytää omat keinot selvitä eteenpäin 
elämässä. Tätä olen viime aikoina itse pohtinut päivit-
täin. Myönnän, että minua pelottaa enkä haluaisi elää 
epävarmuudessa. Olisi niin paljon mukavampaa, kun 
voisi suunnitella elämää eteenpäin. Olisi ihanaa, kun 
jonain aamuna heräisi ja saisi tietää, että tämä kaikki 
on ollut vain pahaa unta. 

On ollut ikävää lukea uutisia, joissa on kerrottu kun-
toutuksen tilanteesta. Moni, joka tarvitsisi kuntoutusta 
ja fysioterapiaa on joutunut jäämään yksin. Monen 
vanhuksen viikottainen liikuntaryhmä tai terapia on 
joutunut tauolle. Miten paljon se sekoittaa muistisai-
raan arkea? Entä erityistukea tarvitsevat lapset, jotka 
kehittyvät ja kasvavat vielä? Lisäksi meillä on valtava 
määrä työikäisiä, jotka tekevät etätyöpäivää kotoa 
käsin huonossa asennossa. Varmasti monen nuoren 
ja terveen fyysinen kunto on laskenut aktiviteettien 
jäätyä tauolle. 

Onneksi on myös niitä joiden aktiivisuus on kasva-
nut, ainaisen kiireen tilalle on tullut aikaa. Tämä on vie-
nyt monen ihmisen esimerkiksi luontoon liikkumaan. 
Liikunnan on todettu helpottavan masennuksesta ja 
ahdistuksesta kärsivien arkea ja lisäksi sillä on kipua 
lieventäviä vaikutuksia. 

Olen huomannut itse fysioterapeuttina, että meillä 
on vielä paljon kehitettävää etäpalveluissa. Olen 
tarjonnut itse etäkuntoutusta, mutta asiakkaita ei ole 
ollut. Tarjoamassani etäjumpassa on ollut mahdollista 
nähdä toisemme asiakkaan kanssa reaali-ajassa, mikä 
helpottaa liikkeiden ohjaamisessa. Näen heti kuva-
ruudulta onnistuuko liike, vai pitääkö liike vaihtaa 
helpompaan. Suurimpana ongelmana on esiintynyt 
laitteiden puute ja taito niiden käyttämiselle.  Joillakin 
vanhuksilla on tietokone, mutta he eivät osaa itse sitä 
käyttää eikä heillä ole ollut mahdollisuutta rajoitus-
ten vuoksi saada omaisia auttamaan laitteen kanssa.  
Etätyöt ja etävastaanotot tulevat varmasti jatkumaan 
myös tulevaisuudessa joten opetetaan niitä taitoja 
myös vanhemmille sukupolville, kun taas pääsemme 
tapaamaan heitä. 

Toivotan kaikille ihanaa ja lämpöistä kesää! 

Johanna Miettinen
Fysioterapeutti (amk)

Kaikki tunteet 
ovat sallittuja

 
ETSIMME ASIAKKAILLEMME 
RANTAHUVILAA/TALOA RANNALLA 
Ympärivuotiseen asumiseen sekä vapaa-aikaan. 
Luotettavaa välitystä yli 30v. kokemuksella. 

 
Vihdintie 4, 00350 Helsinki 
p.09- 2418498. www.tuomontupa.fi 

Lasse Koskinen

MATKAILUREITISTÖ. 
Olav Haraldsson (v. 995-
1030) syntyi ja eli keskel-
lä viikinkiaikoja. Hän oli 
hallitsijasukua, joka hallit-
si nykyisen Norjan alueel-
la. Ensimmäiset ryöstö- ja 
valtausmatkansa hän teki 
jo nuorena. Myöhemmin 
matkat ulottuivat nykyisen 
Englannin alueelle saakka. 
Yhden retkistään hän ulot-
ti Suomen etelärannikolle 
vuonna 1008. Silloin hänen 
viikinkilaivakuntansa saa-
pui todennäköisesti Inkoon 
rannoille.

Hän joutui kuitenkin tap-
piolle taistelussa suomalai-
sia vastaan. Kertomusten 
mukaan hänen joukkonsa 
lyötiin hajalle ja kuningas 
Olav Haraldsson joutui pa-
kenemaan metsään. Hän us-
kalsi palata alukselleen vasta 
illalla. Matkakertomuksen 
mukaan suomalaiset vielä 
taikoivat saatteeksi myrskyn 
ja rajuilman merelle.

Olav Haraldsson vauhdit-
ti kristillistämistä, mutta jou-
tui samalla napit vastakkain 
paikallisten hallitsijoiden 
kanssa. Sen vuoksi hän joutui 
pakenemaan Novgorodiin 
ja siellä sijainneeseen Hol-
mgårdin kaupunkiin. Sieltä 
hän aloitti kohtalokkaak-
si muodostuneen retkensä. 
Aivan varmaa tietoa tuosta 
hänen reitistään ei ole, mutta 
vaihtoehtoja on kaksi. Hän 
joko purjehti Etelä-Suomen 
suurten järvien poikki tai sit-
ten Suomen rannikkoa pitkin. 
Lopuksi hän kuitenkin päätyi 
Keski-Ruotsin rannikolle.

Sieltä hän sotajoukkonsa 
kera kulki tunturien poikki 
Stiklestadiin, jossa alkoi 
taistelu. Hänen joukkonsa 
hävisi ja Olav Haraldsson 
surmattiin. Se on jäänyt epä-
selväksi, surmasiko hänet 
vihollinen vai oma väki. Joka 
tapauksessa katolinen kirk-
ko palkitsi hänet kuoleman 
jälkeen julistamalla hänet 
keskiajalla pyhimykseksi. 
Hänen hautansa on Norjan 
Trondheimin tuomiokirkos-
sa, josta tuli suosittu Pohjois-

Sysmän Pyhän Olavin kirkko.

Pyhän Olavin matkasta 
tehty retkeilyreittejä
Nähtävyyksiä pyöräilijöille ja kävelijöille

maiden pyhiinvaelluskohde.

Olav Haraldssonin Suo-
men retken pohjalta tehtiin 
matkailureitti, josta on nyt 
ilmestynyt opaskirja lähinnä 
kävelijöitä ja pyöräilijöitä 
varten. Kirjassa on kuvaukset 
viidestä pääreitistä, joissa 
ovat mukana Järvi-Suomi, 
Sydän-Häme, Kokemäenjoen 
vesistö, Varsinais-Suomi ja 
Saaristomeri. Kirjassa on 
29 reittikuvausta. Jokaisen 
reitin välietapin ennättää kul-
kea polkupyörällä yhdessä 
päivässä. Reittien kokonais-
pituudet vaihtelevat 22:sta 
kilometristä 96:een, jotka 
on jaettu kahdesta neljään 
etappiväliin. Niiden välillä 

on yöpymispaikka. Jalan kul-
keville etappipituudet ovat 
14 ja 48 kilometrin välillä. 

Kirjassa kuvataan liiken-
nevälinevaihtoehdot reittien 
lähtöpaikoille, yöpymispai-
kat ja luonnollisesti näh-
tävyydet reittien varrella. 
Reittikuvaukset on tehty 
paikkakunnittain ja retkeili-
jöitä opastetaan tarkasti sekä 
polkupyörällä, kävellen että 
vesillä meloen liikkumiseen. 
Kirjassa on karttoja ja kuvia 
matkojen varrelta. 

Kirjan Kanta-Hämeen 
osuudessa ovat mukana muun 
muassa Asikkala, Hartola ja 
Sysmä. Asikkalasta reitti-
kuvaus alkaa Vääksystä ja 

kulkee 96 kilometrin matkaa 
kohti Hämeenlinnaa. Toinen 
reitti alkaa myös Vääksystä 
kohti pohjoista Hartolaan 
ja Joutsaan. Näiden varrelta 
kuvataan nähtävyyksiä ja 
karttaan on merkitty myös 
yöpymispaikat. Hauhon osal-
ta kerrotaan, että sen keski-
aikaisessa kivikirkossa on 
puuveistos Pyhästä Olavista. 
Lisäksi Suomessa on 10 Py-
hän Olavin mukaan nimettyä 
kirkkoa.

Harri Ahonen – Aada 
Ala-Takala: Pyhän Olavin 
retkeilyreitit – Viikinkikunin-
kaan matkassa Savonlinnas-
ta Saaristomerelle, Tammi 
2020.

Sisäministeriö suositteli maa-
liskuun lopussa siirtämään 
muut kuin aivan välttämät-
tömät nuohoukset korona-
virusepidemian vuoksi vä-
liaikaisesti. Hallituksen 6. 
toukokuuta päätettyä siirtyä 
laajamittaisista rajoitustoi-
mista hallittuun suositusten 
ja rajoitusten purkamiseen si-
säministeriö on arvioinut uu-
destaan nuohousta koskevan 
suosituksen tarpeellisuutta.

Poikkeusolot voivat jatkua 
vielä pitkään eikä nuohouksia 
voi määräämättömäksi ajaksi 
siirtää. Nuohouksen järjestä-
minen edellyttää kuitenkin 
tässä tilanteessa uudenlaisia 
toimintatapoja niin nuohoo-
jilta kuin heidän asiakkail-
taankin.

Nuohousalan Keskusliitto 
ry on päivittänyt toiminta-
ohjeistuksen turvallisesta 
nuohouksesta koronaviruse-
pidemian aikana. Ohjeistus 
on voimassa toistaiseksi ja 
sitä päivitetään tarvittaessa. 

Valtioneuvoston että ter-
veysviranomaisten antamien 
määräysten ja ohjeiden lisäk-
si nuohoustyössä noudatetaan 
kontaktitonta toimintamallia, 
jossa huolehditaan sekä asi-
akkaiden että nuohoojan 
terveydestä. Asiakasta pyy-
detään siirtymään eri tilaan 
tai huoneeseen nuohouksen 
ajaksi.

Ennen nuohouskäyntiä asi-
akkaan kanssa käydään lävit-
se kohdekohtaiset turvalliset 
järjestelyt ja riskiryhmien 

osalta noudatetaan erityistä 
huolellisuutta. 

Kohteessa nuohooja huo-
lehtii tehostetusta hygienias-
ta. Se tarkoittaa esimerkiksi 
asianmukaisesta käsihygie-
niasta huolehtimista ja ker-
takäyttöisten suojakäsineiden 
käyttämistä. Myös kasvo-
maskin tai hengityssuojai-
men käyttämistä suositellaan. 

Käteisen rahan sijaan suo-
sitaan maksupäätteen tai säh-
köisen laskutuksen käyttöä. 

Nuohoustyön jälkeen de-
sin oidaan työvälineet sekä 
pinnat, joihin kohteessa ja 
työautossa on koskettu. 

Ajoneuvon sisäosien, mak-
supäätteiden ja työvälineiden 
puhtauteen kiinnitetään eri-
tyistä huomiota. Maksupääte 

desin oidaan käytön jälkeen.
Suojavälineet vaihdetaan 

ja huolletaan säännöllisesti.
Asiakkaan tulee saada 

nuohouskäynnistä tehdyt 
työt, havainnot, puutteet tai 
huomiot sisältävä nuohous-
todistus. Nuohoustodistus 
suositellaan toimitettavan 
asiakkaalle poikkeusaikana 
ensisijaisesti sähköisessä 
muodossa.

Nuohoustyön turvallinen 
suorittaminen edellyttää sekä 
palveluntuottajalta että asiak-
kaalta vastuullisuutta ohjei-
den noudattamisessa.

Hannu Murtokare
toimitusjohtaja
Nuohousalan Keskusliitto ry

Nuohous voi jatkua – tarkat toimintaohjeet 
varmistavat turvallisuuden

VARAA OMA 
MYYTIPAIKKASI

Ahtialantie 37, 15170 Lahti

www.lanttila.fi

No eihän siitä niin 
paljon puhuta, 

mutta on se Lanttila 
lapsiperheiden paras 

ostopaikka.

Syysaika on 
meillä vilkkainta 

kauppantekoaikaa.
Nyt kannattaa varata 

myyntipöytä ja kierrättää 
kanssamme. Toimi heti!

Lahteen lisää sähkö- 
busseja kesällä 2022

Bus Travel Oy Reissu Ruoti 
ja Lehtimäen Liikenne Oy 
voittivat kesällä 2022 alkavat 
uusien runkolinjojen sopi-
mukset. Reissu Ruoti tulee 
liikennöimään runkolinjoja 
3 Ruoriniemestä Renko-
mäkeen, 7 Metsä-Pietilästä 
Karistoon ja täydentävää 
linjaa 13 Niemestä Nikki-
lään yhteensä yhdeksällä 
sähköbussilla. Viisi bussia 
ovat uusia Scanian Citywide 
BEV -sarjan malleja. Lah-
teen saapuvat Scanian uudet 
bussimallit ovat valmista-
jan tiedotteen mukaan en-
simmäisiä Suomessa. Neljä 
muuta Reissu Ruodille ajoon 
tulevaa sähköbussia ovat niin 
sanottuja konversiobusseja, 
jotka muunnetaan dieselbus-
seista sähköbusseiksi.

Lehtimäen liikenne puo-
lestaan liikennöi runkolinjoja 
9 Metsämaalta ja Kytölästä 
Nastolan Uuteenkylään, 10 
Hoitajankadulta Nastolan 
Harjuviidantielle sekä täy-
dentävää linjaa 98 Ruuhijär-
veltä Nastolan keskustaan. 
Näitä linjoja Lehtimäen lii-
kenne ajaa viidellä sähköbus-
silla sekä viidellä uusiutuvaa 
biodieseliä polttoaineenaan 
käyttävällä bussilla.

Kesällä 2022 Lahden seu-
dun liikenteessä liikkuu tä-
män myötä 32 bussia sähköl-
lä ja 37 bussia uusiutuvalla 
dieselillä.

Säh kö bus sien mää rä  
kas vaa Lah des sa jäl leen
Kesällä 2022 Lahden seudun liikenteessä liikkuu uusien sopimusten myötä 32 bussia sähköllä 
ja 37 bussia uusiutuvalla dieselillä.

Sähköbussilinjat ovat 
kaupungille edullisia

Sähköbussien käyttökus-
tannukset ovat dieseliin 
verrattuna huomattavasti 
edullisemmat. Näin ollen 
liikennöinnin hinta sähkö-
bussikohteissa on laskenut 
selvästi edellisiin sopimuk-
siin nähden.

Monesta muusta kaupun-
gista poiketen Lahdessa 
latausinfraa ei rakenneta 
kaupungin toimesta, vaan 
liikennöitsijät rakentavat tar-
vittavan latausjärjestelmän 
omille varikoilleen. Sekä 
kaluston että latausjärjestel-
män vaatimat huollot ovat 
niin ikään liikennöitsijöiden 
vastuulla.

Nyt liikenteessä 
olevat bussit 
ladataan lahtelaisella 
järjestelmällä

Koiviston Auto Oy on otta-
nut jo kesäkuussa ajoon 18 
sähköbussia.

”Kuljettajat sekä matkus-
tajat ovat ottaneet autot hyvin 
vastaan. Ajot ovat sujuneet 
hyvin”, summaa ensiko-
kemuksia Koiviston Auto 
Oy:n liikennepäällikkö Kari 
Sillman.

Bussit ladataan Metsä-Pie-
tilässä sijaitsevalla varikolla 
järjestelmällä, joka on lah-
telaisen Kempower Oy:n 
toimittama. Samalla järjes-

telmällä voidaan toteuttaa 
sekä hidas että nopea lataus.

Sähköbussien latausjär-
jestelmä on liikennöitsijälle 
miljoonainvestointi ja vaa-
tii latauslaitteiden lisäksi 
muutoksia varikon sähkö-
järjestelmään. Myös bussien 
lämmitys hoidetaan kylminä 
kausina ensisijaisesti säh-
köllä. Sisätilat lämmitetään 
ilmalämpöpumpulla latauk-
sen yhteydessä ja vain kaik-
kein kovimmilla pakkasilla 
tarvitaan lisälämmittimeksi 
biodiesel-käyttöistä läm-
mitintä.

Uuden sukupolven 
sähköbussi on entistä 
energiatehokkaampi

Nyt ajossa olevat sähköbussit 
on rakennettu diesel-bussin 
runkoon, mutta Reissu Ruo-
din tavoin myös Koiviston 
Autolle on tulossa loppuvuo-
desta Lahteen uusi, uuden 
sukupolven VDL Citea, joka 
on suunniteltu alusta alkaen 
sähköisen voimalinjan eh-
doilla ja sen mahdollisuuksia 
hyödyntäen. Tässä sähkö-
bussimallissa akusto on in-
tegroitu lattiarakenteeseen, 
joka parantaa ajovakautta 
ja turvallisuutta sekä mah-
dollistaa suuremman mat-
kustajakapasiteetin. Auton 
sivuseinät ovat komposiittia 
mikä parantaa äänieristystä 
ja energiatehokkuutta, sillä 

seinä on perinteistä seinää 
15 % kevyempi.

Asiaan perehtymätön 
matkustaja ei välttämättä 
huomaa eroa sähköbussin 
ja diesel-bussin välillä. Säh-
köauton merkittävin ero 
kuuluu matkustajalle ehkä 
enemmänkin äänessä. Säh-
köbussit ovat huomattavasti 
diesel-autoja hiljaisempia. 
Turvallisuussyistä Koiviston 
Auton busseissa tuotetaan-
kin pienissä nopeuksissa 
tarkoituksella ”avaruussuk-
kulamaista” ääntä auton 
ulkopuolelle. Tarvittaessa 
kuljettaja voi myös soittaa 
kelloa havahduttaakseen 
vaikkapa ajoradalla olevat 
jalankulkijat.

Vaikka myös ulkoasu, 
sisätilat ja ajettavuus kehit-
tyvät uusien bussimallien 
myötä, sähköbusseissa huo-
mio on ennen kaikkea energi-
ankulutuksessa ja päästöissä. 
Esimerkiksi uuden sukupol-
ven Citean valmistuksessa 
kestävä kehitys on valmista-
jan mukaan johtavia teemoja. 
VDL ei ole siirtänyt tuotan-
toa matalapalkkaisiin mai-
hin, vaan Citean valmistus 
tapahtuu Länsi-Euroopassa, 
jolloin paikallisella toimi-
tusketjulla pystytään vähen-
tämään myös kokoonpanoon 
liittyviä kuljetuspäästöjä.

Lähde: lahti.fi

Lah ti ke rää muo vin kier toon jo ka ko dis ta
Euroopan ympäristöpääkaupunki Lahti kerää muovijätteet energiajätteen mukana jokaisesta omakotitalosta ja 
taloyhtiöstä. Muualla Suomessa muovinkeräystä ei ole järjestetty näin laajasti.

Euroopan ympäristöpääkau-
punki Lahti on edelläkävijä 
myös muovinkeräyksessä. 
Lahden seudun kunnissa 
syntynyt muovijäte kerätään 
jokaisesta kiinteistöstä erik-
seen, omakotitaloja myöten.

Muualla Suomessa oma-
kotitaloasukkaat joutuvat 
viemään muovijätteensä 
yleensä kauppojen yhtey-
dessä oleviin Rinki-Eko-
pisteisiin. Niihin saa viedä 
ainoastaan puhdasta pakka-
usjätemuovia, kuten elintar-
vikepakkauksia.

L a h d e s s a  j o k a i s e l l a 
kiinteistöllä omakotitalot 
mukaan lukien täytyy olla 
käytössään vähintään kaksi 
jäteastiaa, toinen sekajätteel-
le ja toinen energiajätteelle. 

Energiajäteastiaan voi lait-
taa lähes kaiken muovin, 
mitä kotitaloudessa syntyy, 
kuten elintarvikemuovit, 
vaahtomuovit tai vaikkapa 
muoviämpärit. Näin on tehty 
jo vuodesta 2000 alkaen.

Lahti on Euroopan ym-
päristöpääkaupunki vuonna 
2021. Ympäristöpääkaupun-
gin tavoitteena on lisätä ma-
teriaalikierrätystä ja vähen-
tää ympäristökuormitusta.

– Tällä hetkellä hyödyn-
nämme lähes kaiken kotita-
louksissa syntyvän jätteen. 
Vajaa puolet jätteistä ohja-
taan kierrätykseen ja runsas 
puolet käytetään energian-
tuotantoon, kertoo Lahden 
ympäristöneuvontapäällikkö 
Päivi Sieppi.

Muovi erotetaan 
energiajätteestä 
LATE-
lajittelulaitoksessa

Lahden kaupunkikonserniin 
kuuluvan jätehuoltoyhtiön 
Salpakierto Oy:n LATE-la-
jittelulaitos aloitti toimin-
tansa Lahdessa vuonna 2017. 
Yhtiö toteutti merkittävän 
uudistuksen vuonna 2019, 
kun lajittelulaitoksella alet-
tiin erotella kierrätettävä 
muovi energiajätteestä.

– LATE-lajittelulaitok-
semme oli valmistuessaan 
ens immäinen  laa tuaan 
Suomessa. Tähän mennes-
sä olemme saaneet kierrä-
tykseen kelpaavaa muovia 
energiajätteestä talteen noin 

Vink ke jä jät teen 
vä hen tä mi seen
∙∙ Osta tuotteita harkiten 

ja vain tarpeeseen. 
Ekologisin vaate löytyy 
vaatekaapistasi.

∙∙ Hanki kestävää ja 
korjattavaa kertakäyttöisen 
sijaan. Voiko tuotteen 
lainata tai palvelun ostaa?

∙∙ Suosi kierrätystuotteita ja 
vähän pakattuja tuotteita.

Ja kun jätettä syntyy…
∙∙ Lajittele jätteet omiin 

astioihinsa kotona,  
koulussa ja työpaikalla.

kolme miljoonaa kiloa. Tämä 
auttaa meitä pääsemään kohti 
materiaalikierrätystavoitetta, 
kertoo Salpakierto Oy:n toi-
mitusjohtaja Johanna Rusa-
nen.

LATE-lajittelulaitoksella 
erotellaan hyötykäyttöön 
materiaalia myös sekajät-
teestä. Sekajätteen joukkoon 
päätyy Lahden seudulla asu-
kasta kohti vuosittain lähes 
40 kiloa biojätettä.

Sekajätteen seassa olevat 
perunankuoret ja kahvinpo-
rot sotkevat muut materi-
aalit ja vaikeuttavat niiden 
hyötykäyttöä. Siksi biojäte 
tulisi joko kompostoida kiin-
teistöllä tai lajitella erikseen.

Lähde: lahti.fi

museo Malva. Portin muoto 
ja pinta ovat kirvoittaneet 
keskustelua sekä suullisesti 
että kirjallisesti. Holvikaa-
rimuodot ovat tuttuja eri 
puolilla Eurooppaa eriko-
koisina. Sellainen löytyy 
esimerkiksi Saksan Potsda-
missa ja Viipurin Ristimäen 
hautausmaalla. 

Lasse Koskinen

Viikko 20 / 2021 – 7 –Lahden Seudun Uutiset

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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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, 
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Kuva: Lasse Koskinen.

Ryteiköille kirpeää palautetta liikkujilta ja ulkoilijoilta

Lahden Kariniemen laelle 
toivotaan kesäravintolaa
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Kauppahalli www.lihavuorinen.fiLihaa - laatua - palvelua

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

Kylmäsavuporoa, nautaa ja hevosta. 
Nastolan kotijuustoa.

 Vetikon tilan laidunlihaa. 

11,90
/kg

Maalaiskananmunat
isot XL, Suomiisot XL, Suomi

6,50
/kg

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

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

3,50
/kg

34,90
/kg

Poron lapakäristys
Lumiporo, SuomiLumiporo, Suomi

Elokuun Erikoiset!
Karitsan kare
tuore, Uusi-Seelanti

Black Angus ulkofile
tuore, Australia

34,90
/kg

45,90
/kg
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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

Lahden Seudun Uutiset 7/2021

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

Lahden Seudun Uutiset 7/2021

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

Lahden Seudun Uutiset 7/2021

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

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

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

Viikko 20 / 2021– 8 – Lahden Seudun Uutiset

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


