a

krs

AkvarioA
kvarioharrastajalle!
harrastajalle!

Simolanmutka 1 (ABC Renkomäki)
15680 Lahti
Faunatar Lahti
Avoinna arkisin 9-18
Launeen Prisma 2. krs
Akvaariot ja akvaariopaketit
Puh. 040-1630 630
Akvaariokalat ja ja
-kasvit
lauantaisin
10-15
Kaikki tarvikkeet ja ruoat
Ark. 9-19, la 9-17

– ORIMATTILA – NASTOLA – VILLÄHDE – LAHTI

KAJALON SORA
PARHAAT KALLIO- JA KIVIMURSKEET
PARHAAT SEULOTUT KIVIAINEKSET
...JA PARAS PALVELU

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

kajalonsora.fi

www.faunatar.ﬁ

040 501 5771

vat lottajärjestön ohjelmaan
luonnollisena osana. Naisten
urheilu oli tosin vielä niihin
aikoihin rajautunut muutamaan lajiin. Ryhmävoimistelupuku otettiin käyttöön
vuonna 1924. Se oli keveä
harmaa hameasu, jonka rinnassa oli painettu lottamerkki.
Lotta Svärd -keskusjohtokunta sopi Suomen Naisten
Liikuntakasvatusliiton kanssa, että lottaryhmät voimat
käyttää myös liiton sinistä
hameasua.
Vuonna 1934 Suomen

Hiihto kuului naisten urheiluun 1920-luvulta lähtien,
tosin naiset aluksi hiihtivät
villapusero-hameasuissa.
Naisten maailmassa
Muistkäytiin
a
isää houpitkään kiistaa pitkien
14.11.!
sujen sopivuudesta naisille.
Tämä vaikutti siihen, että
housullisia hiihtopukuja tuli
käyttöön vasta vähitellen
1930-luvulla. Keskusjohtokunta hyväksyi hiihtopuvun
mallin syksyllä 1928. Siihen
kuuluivat jo väljät housut tai
polvipituinen hame. Asuun
16/2021
kuului myös takki.
Hiihto-

Seudun
LahdenUutiset
Seudun Uutiset
5/2021
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Mursketie 4, 15860 Hollola
p. 03-7804651, 0400 808120
www.hollolanrengasjaautokorjaamo.fi

PALVELUT
▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲

- Renkaat ja vanteet
- Rengastyöt
en kotisi katolla
- Renkaiden kausisäilytys
ien töiden- Auton
mestarihuollot ja korjaukset
ta huolimatta ulkona
työt voidaan tehdä!
- Ilmastointihuollot

AD-AUTOKORJAAMO
Merkkikorjaamo kaikille
i merkeille

129€
Ovh. 180-250€

KYSY LISÄÄ

30 v.

Vikamuistinluku
ko
Määräaikaishuollot - kemukse
ll
Jari K
Autosähkökorjaukset
orpin a
en
Katsastukset
Pakokaasumittaukset
Öljynvaihdot
Jarrutestit
Ilmastointihuolto
Forte- ja BG-käsittelyt
Eberspächer- ja Webasto lämmittimet
Pyöränkulmien mittaus/säädöt
Huollon
sijaisauto käyttöösi
Painonpudotusta
arkiruoalla!
Ti 10.00, Ke 11.00, To 16.00 ja La 10.00
LAHDEN
OY
To 18.00AUTOTEKNIIKKA
Miesten ryhmä
Kauppakatu
2 A,Lahti.
LAHTI
Aukeankatu
8, 15610
Av. ark. 8–17
puh.Puh.
044-515
4414,
painonpudottajat.ﬁ
045 647 3337 Korpinen
posti@painonpudottajat.ﬁ
lahden.autotekniikka@gmail.com

Jakelutyötä tarjolla Hollolassa
Hedelmätarhan alueella
SOITA 0400-816 340

ien kotisi katolla
vien töiden mestari

sta huolimatta ulkona
t työt voidaan tehdä!

ustyöt
yöt
et
ykset
teet
uotteet
voimaisen
vaihdot
set

129€
Ovh. 180-250€

KYSY LISÄÄ

Lahden Seudun Uutiset
raimo.jokinen@jns-mediajakelut.com

KATTOTYÖT

AMMATTITAIDOLLA 100% suomalainen
• Kattojen uudistukset

• Kattoturvatuotteet

• Vartti- ja tiilikattojen
pinnoitukset

• Vesikourujen uusiminen
ja asennus

• Peltikattojen maalaukset

• Kattotyöt myös
saaristossa
kokonaisurakointina

• Kattojen pesut ja
suojakäsittelyt

ilmainen arviointi!
Joustava rahoitus!

0502205

www.katonmaalauslahti.fi
Y: 2016815-0
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Lahti isännöi sulkapallon
Sulkapallon EM-kilpai- Euroopan mittakaavassakin
lut palaavat Suomeen ensi tarkasteltuna täysin ainutlaavuonna, kun Lahti isännöi tuiset puitteet. Tämä on myös
14.–19.2.2022 järjestettäviä ensimmäinen kerta koko
mies- ja naisjoukkueiden Sulkapalloliiton historiassa,
EM-kilpailuja.
kun aikuisten arvokisat järTapahtuma toimii samalla jestetään pääkaupunkiseudun
eurooppalaisena karsintata- ulkopuolella. Sulkapallolla
pahtumana kohti MM-kisaa on Suomessa yli 170 000
eli Thomas & Uber Cup harrastajaa ympäri Suomea ja
-finaalia. Samassa yhteydessä Lahteen on monesta paikasta
pelataan U15 EM-kisa, jossa lyhyt matka, joten odotamSuomen Nella Nyqvist otti me kisaan myös runsaasti
mestaruuden viime vuonna kotiyleisöä kannustamaan
Lievinissä Ranskassa.
Suomen joukkueita, toteaa
– Sulkapalloliitto haluaa Sulkapalloliiton toimitusjohtehdä sulkapallosta tämän taja Ville Valorinta.
vuosikymmenen urheiluilmiön Suomessa ja kansainväliLahden kaupungin liikunset huipputapahtumat ovat tapalvelujen johtaja Tommi
yksi keskeinen osa strate- Lanki toivottaa kisat lämpiwww.lahdenseudunuutiset.fi
giamme
toteuttamista. Lahti mästi tervetulleeksi Lahden
tarjoaa EM-kisoille koko Urheilukeskukseen.

Mainosta
sinäkin tässä!
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Lokapalvelu Ky
–2–

No niinhän siinä kävi, eikä
tullut puskista kuin hallitukselle. Veikkauksella oli
yt-neuvottelut käynnissä
ja vähennystarve tällä hetkellä 125-190 henkilöä.
Olisikohan jotain pitänyt
harkita tarkemmin?
Suomen hallitus päätti
kerrankin toimia nopeasti.
Ongelmapelaajat on laitettava kuriin, vähentämällä
pelimasiinoita ja laittamalla rajoituksia pelaamiseen. Yleinen näkemys
on, että ongelmapelaajat
muodostuvat osaksi taas
kerran niistä parjatuista
eläkeläisistä, jotka vielä
Portaikkoja
käytetään
kaiken pahan
lisäksierilaivanseenhenevat
askelkuntoiluun.
joka päivä! Kuten
Kariniemen
rinteessä
toiyleinen sanonta
on esim.
miipoliittisissa
edesmenneen
taiteilijan
lausunnoissa,
Olavi
Lanun
15:sta
kookhupsista
mutta
kukas
sitä
kaasta
teoksesta
koottu
Lanuorenee tämän pallon
nu-puisto.
toteutpyöriessä.Puiston
Olisi kuitenkin
tamisesta
käytiin
aikanaan
mielenkiintoista nähdä ne
kovaa
kädenvääntöä
Lahden
laskelmat,
jotka osoittavat
kaupunginvaltuustossa
peliautomaattien poistonja
ja
lehtien
Puiston
muunpalstoilla.
rajoitusten hyödyn.
kannattajat
toivoivat ja usRiippuvuussuhteessa
koivat
Lanu-puistosta
tuolevat
henkilöt siirtyvät
levan
Suomessa
tunnettu
pelaamaan ulkomaisten
matkailunähtävyys. Siihen
puisto ei ole yltänyt. Taidepuiston toteuttaminen maksoi
870 000 silloista markkaa.
Lanu-puisto rakennettiin vuosina 1989-1992.

oilijoilta

aan
nramen
mulaujuhleen
iset

ettu,
delmat.

Muista, meillä
kauppa käy!

Yt-neuvottelut Veikkauksella

laelle
ntolaa

essä
rusoksi.
teen
ässä
hden
elle,
ntyy

Nyt
on kevätVARAA
OMA
puh.
0400 352 762
siivouksen
aika
MYYTIPAIKKASI

Lahden Seudun Uutiset

tuottajien peliluoliin, joita
netti on pullollaan, ilman
pelirajoituksia ja joihin
voi ottaa osaa ilman reKuva:
Lasse Koskinen.
kisteröitymistä.
Mitäs nyt sitten? Kun
löysät on jo housuissa,
hallitus kokoontuu ja lupaa korvata menetykset.
Mutta mitenkäs käy sijaiskärsijöille, eli potkut
saaneille Veikkauksen
työntekijöille? Duunit
meni ja verotulot vähenevät siltäkin osalta ja
työttömyyskorvaukset alkavat juosta irtisanotuiden
osalta.
Paljonkohan tämä sirjäädä
mäen
kus tulimetsittyneen
maksamaan meilpeittoon,
mutta
puistossa
le suomalaisille veronon
tehty ehostustöitä.
Niistä
maksajille,
jotka ollaan
on
tullut
Kariniemen
mäkeä
aina maksajana. Onhan
ulkoiluväylänä
se aivan selvä, käyttäviltä
että urkirpeää
palautetta.
heilu, taide
ja kulttuuri
Alue on edelleen
ryteiktarvitsevat
tukieuronsa.
köinen
kaadettuine
ja
kaaMistä ne saadaan, ellei
tuneine
puineen. Kariniemi
enää veikkausvaroista?
on
luontokohteena
suojeltu.
Kysymys
kuuluukin,
että
Arvostelijoiden
mukaan
mitenkäs tässä taas
kerran risukasat
eivät kuulu kaupunnäin kävi?
kipuistoon. Arvostelijoiden
mielestä pystyyn
jätetyt ja
Raimo Jokinen
katkaistut lahopuut riittävät
linnuille ja toukille. Risukasat
antavat hoitamattoman kuvan
puistosta. Kariniemen mäki
on suosittu liikuntapaikka ja
kävelykohde.

www.lanttila.ﬁ

saapuu
ja
NoTalvi
eihän
siitä niin

VARAA
OMA
Palvelevaa
taimikauppaa
Lahdessa, vuodesta 1967
se on vilkasta
paljon
puhuta,
MYYTIPAIKKASI
kierrätysaikaa…

mutta
se Lanttila
Meiltä
laadukkaat kesäkukat,
Tee
seon
kanssamme
–3–
Seudun
lapsiperheiden
vihannekset,
puut,
pensaat,Uutiset
perennat,
ja varaaLahden
omaparas
myyntipöytäsi.
ostopaikka.
havut, ruusut ja köynnökset.
Joukossa
paljon erikoisuuksia
www.lanttila.fi
ja
harvinaisuuksia!
Yrittäjä, haluatko avuksesi pienen
Ahtialantie 37, 15170 Lahti

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

Tarjoamme kirjanpitoa
ja taloushallintopalveluja
0XOWDDNXRULNDWHWW
DNLYLDLQHNVLD
aina ajantasaisesti!

6XXUV¿NHLVV¿MDSHU¿N¿UU\OO¿QRXGHWWXQD
7LODXNVHWZZZYLKDQW
DƬ
Painonpudotusta
arkiruoalla!
Ti 10.00,
Ke 11.00, To 16.00
ja La 10.00
WDLSXK
NOR

To 18.00 Miesten ryhmä
Kauppakatu 2 A, LAHTI
puh. 044-515 4414, painonpudottajat.ﬁ
Kaarikatu 1, 15100 Lahti
posti@painonpudottajat.ﬁ
0400
765832
| info@accounting4you.fi
Lahden
Seudun
Uutiset
–6–

takkasydämellä

Lanun taidetyöt olivat

lisää lämmitystehoa
jeni Lahdessa

tustoiurin
ntuu
essa,
koa on
yölmyös
Tuotällä
150

ot)

Takkasydämen kiertoilmalämmmitys muuttaa
avotakan tehokkaaksi lämmityslaitteeksi

Katso lisää kotisivuiltamme

sohvaa, Vuorio kertoo.

Askon sohvatehdas on
aloittanut myös sänkyjen valmistuksen. Yritys koemarkkinoi niitä ensin kolmessa
myymälässään ja vähitellen
myynti on aloitettu sen kaikissa myymälöissä.
- Sohvakauppa hiljenee perinteisesti keväällä ja kääntyy
kasvuun taas loppukesällä.

Sänkyjä ja patjoja sen sijaan
myydään paljon myös keväällä, 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.

www.HORMIC
.fi
Verhoomo
Jyrki Nurmisto
100% kotimaista työtä.

Julkitila-, ravintola-, koti-, mökki-, ja veneverhoilut.
Ammattitaidolla
1989
Kalusteiden
korjauksetvuodesta
ja pintakäsittelyt.
Meiltä myös:

- Savupiippujen
kunnostukset
0500 530
043
- Hormikuvaukset ja kartoitukset
Puistolantie 2, Heinola - jyrki.nurmisto@verhoomo.com
- Piipunhatut - Tikkaat
email:

hormic@hormic.fi
0400-885055

puh:

Päijät-Hämeen
Lokapalvelu Ky

Kuka hoitaa huonekalujen,
Hiustenleikkaus
13 - 17 € trampoliinien, grillien ym.

kuljetuksen
ja kasauksen?
puh.
0400
352 762
Myös liukuovikomerot

Tervetuloa pesettämään uudella autonpesukoneellamme

TEHOPESU
(norm. 24 eur)
Tarjous voimassa kesäkuun
loppuun
asti.
Nyt
on
kevätVARAA
OMA

12 €

siivouksen
aika
MYYTIPAIKKASI

Muista,Saksala
meillä
Teboil
kauppa käy!

Vanhanradankatu 4,4,puh.
Vanhanradankatu
puh.010
0107788
7788120
120
AvoinnaAhtialantie
ma-pe37,
6-20,
la
8-17
Avoinna:
ma-pe
5.30
- 18,
15170
Lahtila 8-14
www.saksalanteboil.fi
www.saksalanteboil.fi
www.lanttila.ﬁ

Kellohuolto
-korjaamo
Palvelevaa taimikauppaa
Lahdessa,javuodesta
1967

KELLO-HARA

Meiltä laadukkaat kesäkukat,
vihannekset, puut, pensaat, perennat,
havut, ruusut
ja köynnökset.
Kyntömiehentie
18, Orimattila
Painonpudotusta
arkiruoalla!
(Peltolan
alue)
Joukossa
paljon erikoisuuksia
Ti 10.00,
11.00, To 16.00 ja La 10.00
jaKeharvinaisuuksia!
joka päivä 0440 111 889
To 18.00 Miesten ryhmä
Avoinna MA-PE 9-19,
Kauppakatu 2 A, LAHTI
LA 9-16, SU 11-16
puh. 044-515 4414, painonpudottajat.ﬁ
Reipas
palvelu,
Rajakatu
2, 15100 Lahti
posti@painonpudottajat.ﬁ
tarvittaessa nouto ja palautus.

verstas avoinna ma, ti, ke 10-17
www.vihertalovarpula.fi

Takuutyö.

0XOWDDNXRULNDWHWWDNLYLDLQHNVLD

Lahden Seudun Uutiset
Postiosoite: Riihelänkatu 15, 15810 LAHTI
Toimitusjohtaja/päätoimittaja:
Raimo Jokinen
puh. 0400 816 340
raimo.jokinen@jns-mediajakelut.com
toimitus@jns-mediajakelut.com
Kustantaja: J.N.S. Company Oy,
Y-tunnus: 0665979-7
Painopaikka: Lehtisepät Oy
Painos: 25 000 kpl

Ilmoitusmarkkinointi:
Niina Leskinen,
myyntipäällikkö, toimittaja
Puh. 041 5499 878
niina.a.leskinen@gmail.com
Vesa Kurjonen, ilmoitusmyyjä
Puh. 040 9328 113
printtimainos@gmail.com
Jorma Jokela, ilmoitusmyyjä
Puh. 040 0371 996
jojo.jokela@gmail.com
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Starsin Niko Oksanen 73

pisteen erolla
Murskaa
keksittoiseksi
ja sulatasijoitvoi,
JÄRVISEN
PYÖRÄ
JA URHEILUN
tuneeseen
TPS:n Jesse
Kal- Jesse
laita
leivinpaperi
irtopohKallio, Niko Oksanen ja Joun
lioon (3109-3036).
SBF:n
javuoan
pohjalle, taputtele
taikina
i vuoan pohjalle
ja tiin myös kaksi 300 pisteen piste
Jouni Helminen
nappareunoille,
laitasijan
vuoka
jää- TALVISÄILYTYS
sarjaa. Niko Oksanen heitti
si kolmannen
pistein
POLKUPYÖRIEN
kaappiin.
hänen
44.sisältää:
ja Jesse Kallio Teks
2916.
Huolto
Huollamme
pyöräsi
Keitä
raparperista
ja sokerista
jo
80.
RoundRobin-peleissä
näh- hänen
• Puhdistustäydellisen 300 Kuva
ennen laita
varastointia,
jolloin
hilloke,
puhdistettu
ja
sinullaraparperi
on huollettu
pyörä • Vanteiden suoristus
pilkottu
kattilaan
• Ketjujen ja vaijereiden
jaalla
keitäheti
hieman,
tarvitse
likun ei
sen
haluat
tarkistus
sätä
vettä,
raparperista
irtoaa
käyttöösi.
nestettä, lisää sokeri ja anna
• Toimintojen tarkistus
kiehua hiljakseen.
Sekoita
Hinnasto:
• Tarvittaessa osia ja
vanilja
kreemi,+tuorejuusto
Kausihuolto
talvisäilytys
renkaita vaihdetaan
ja kanamunat keskenään
• Kustannusarvio
kuohkeaksi seokseksi. Kaada
• Paista
Koeajo
150 astetta tunti, ota kuin
hilloke taikinan päälle ja hil- te.
Kaikkitunniksi
loput ennen laita
Talvisäilytys
lokkeen päälle juustokuorru- jäähtymään

PYÖRÄHOTELLI!

Ahtialantie 37, 15170 Lahti

Mittatilauksena valmistetulla

Täyte:
jatkoi RoundRobin-peleihin.
n. 7 dl raparperia
Loppukilpailu pelattiin ilman
vajaa desilitra sokeria
2yleisöä.
prk Valion vaniljakreemiä
2 rs vaniljatuorejuustoa
Voiton vei Kouvolan All
3 kanamunaa

SISUSTUSSUUNNITTELU – Inge

129€
39€
Onko sinulla joku mieliresepti, jonka haluat jakaa lukijoi
sähköpyörät –10 %
Kaikki muut
pyörät –20 %

RENKAAT
RAUHANKATU
6 ja •maukkaimmat
Lähetä se minulle, niin kokeilen
sitä
ni
• HUOLLOT
Puh. 782
4629
kodit,
vapaa-ajan
•
KORJAUKSET
Ark.
9–18,
la
9–14
lehdessämme. s-posti: niina@jns-mediajakelut.com
www.jarvisenpyora.fi • VARAOSAT

ja julkiset t

Keilailu-uutinen

ULKOMAALAUKSET

Niko Oksasellep.voitto
040-3518991
IV Lahden Autolasikeskus Openi
talot, mökit ym. sokkelin
korjaukset / pinnoitukset

041 728 1817
inge.uotila@insinooritoimistopel

Sunnuntaina 16.5.2021 pelattiin IV Lahden Autolasikeskus Openin finaali.
Loppukilpailuun selviytyi
kahden jakson alkukilpailujen perusteella 30 parasta
keilaajaa ja siinä keilattiin
ensin 5 sarjaa amerikkalaisittain, jonka jälkeen 8 parasta
jatkoi RoundRobin-peleihin.
Loppukilpailu pelattiin ilman
yleisöä.
Itse tykkään näistä paistettavista juustokakuista ja nyt löysin parikin
vaniljakreemiä,
sitähän oliAll
pakko kokeilla. Sopivasti raparperikin no
Voiton vei Kouvolan
joten juustokakun
tekoon.73
Tämän tekeminen on nopeaa, mutta uunis
Starsin
Niko Oksanen
kakku saa
vetäytyä,
syötäväksi
pisteen
erolla
toiseksi
sijoit- se on parhaimmillaan seuraavana päi
tuneeseen TPS:n Jesse Kal- Jesse Kallio, Niko Oksanen ja Joun
Pohja:(3109-3036). SBF:n
lioon
200g digestivekeksejä
Jouni
Helminen nappa- tiin myös kaksi 300 pisteen piste
100kolmannen
g voita, sulatettuna
si
sijan pistein sarjaa. Niko Oksanen heitti
Täyte:
hänen 44. ja Jesse Kallio Teks
2916.
n. RoundRobin-peleissä
7 dl raparperia
näh- hänen jo 80. täydellisen 300 Kuva
vajaa desilitra sokeria
2 prk Valion vaniljakreemiä
2 rs vaniljatuorejuustoa
3 kanamunaa

Niinan niksit

Raparperijuustokakku

Peikkoja
Soitulankadun puistossa – Inge
SISUSTUSSUUNNITTELU
Soitulankadun puisto vi-

Murskaa
keksit ja30.9,
sulatapeikvoi,
lisi torstaina
laita
leivinpaperi
irtopohkoja, sillä kyseessähän
javuoan
pohjalle, taputtele
oli Renkomäen
kunnaltaikina
i
vuoan pohjalle ja
listen perhepäivähoitajien
reunoille,
laita
vuoka
jääja MLL:n ensimmäinen
kaappiin.
yhteinen koko perheen
Keitä
raparperista jaluontotasokerista
toiminnallinen
hilloke,
laita
puhdistettu
ja
pahtuma ’Miten Peikkopilkottu
raparperi
kattilaan
metsän käy?’ Mukana oli
ja keitä
ei tarvitse
limyöshieman,
Salpakierron
neusätävoja.
vettä,Paikalle
raparperista
irtoaa
löysinkin
nestettä,
sokeri
ja anna
paljonlisää
väkeä
ja samalla
kiehua
hiljakseen.
Sekoita
pääsi tutustumaan pp-hoivanilja
tuorejuusto
tajienkreemi,
toimintaan
mm. vaja kanamunat
keskenään
lokuvien ja taiteen kautta.
kuohkeaksi
Kaada
Palaute seokseksi.
tapahtumasta
oli
hilloke
taikinan
päälle
ja hil- te. Paista 150 astetta tunti, ota kuin
aivan ihanaa!
lokkeen päälle juustokuorru- jäähtymään tunniksi ennen laita
Rakkaudesta lajiin,
yksi Peikkosista.
Onko sinulla jokuMarika
mieliresepti, jonka haluat jakaa lukijoi

kodit, vapaa-ajan
ja julkiset ti

p. 040-3518991

inge.uotila@insinooritoimistopelt

Lähetä se minulle, niin kokeilen sitä ja maukkaimmat ni
lehdessämme. s-posti: niina@jns-mediajakelut.com

6XXUV¿NHLVV¿MDSHU¿N¿UU\OO¿QRXGHWWXQD
Keilailu-uutinen
7LODXNVHWZZZYLKDQWDƬ
WDLSXK NOR 
Jakelualue:
Hollola KK.
Lehti ei vastaa epäselvistä
Länsi-Lahden ja Hollolan kotitaloudet
Hämeenkoski: Koskikartano ja Sale
käsikirjoituksista tai puhelimessa
Hämeenkoski.
sattuneista väärinkäsityksistä
Jakelutelinepaikat:		
Järvelä: Neste oil Huoltamo ja S-Market
aiheutuneista virheistä.
Lahti: ABC Renkomäki, ABC Holma, CM
Järvelä.
Lehden
Sunnuntaina 16.5.2021
pe- vastuu virheellisistä ilmoituksista
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Syysretkelle Museo Militariaan!

Museo Militariassa Hämeenlinnassa riittää
nähtävää ja koettavaa koko perheelle.
Laaja perusnäyttely ja monipuoliset
vaihtuvat näyttelyt tarjoavat aikamatkan
keskiajalta nykypäivään.
ww
www.museomilitaria.fi

Talvikaudella 1.9.2021–30.4.2022 museo
on avoinna ti–su klo 11–17.

Tervetuloa!

0700-51014

0700-512411
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• Vartti- ja tiilikattojen
pinnoitukset

• Vesikourujen uusiminen
ja asennus

• Peltikattojen maalaukset

• Kattotyöt myös
saaristossa
kokonaisurakointina

• Kattojen pesut ja
suojakäsittelyt

ilmainen arviointi!
Joustava rahoitus!

0502205

www.katonmaalauslahti.fi
Y: 2016815-0

Musiikkia, valoja ja värejä jo 24 vuotta
Pikku-Vesijärven musikaalinen suihkulähde siirtyy Lahti Energian omistuksesta Lahden
kaupungille 1.11.2021.
Vesiurut rakennettiin Lahti
Energian 90-vuotisjuhlan
kunniaksi, ja ne ovat ilahduttaneet soitollaan ja tanssivilla
vesisuihkuillaan kaupunkilaisia nyt 24 vuotta. Niillä on
myös toiminnallinen puoli:
Vesijärvestä pumpataan vettä
Pikku-Vesijärveen, josta se
palaa urkujen hapettamana
takaisin Vesijärveen. Urkuihin on sijoitettu seitsemän

vesisuihkuja nostavaa ja
lampea hapettavaa pumppua.
Urkuputkisto koostuu kuudesta kehästä, joissa on kaikkiaan 600 suutinta. Suurin
niistä nostattaa vettä lähes 30
metrin korkeuteen. Urkuihin
on sijoitettu 250 lamppua,
joiden avulla saadaan aikaan
lukematon määrä punaisen,
sinisen ja vihreän erilaisia
värisävyjä. Kaiutintorneja

lammella on neljä kappaletta,
ja niiden yhteisteho on noin
10 000 wattia.
Urkuesitykset ovat olleet
tauolla kesäkauden 2021 ajan.
Ne otetaan uudelleen käyttöön
1.11. kaupungin syntymäpäivien kunniaksi. Sen jälkeen
urkuesityksiä voi käydä ihailemassa joka ilta klo 19.
Lähde: lahti.fi

ergisuurvo,
Lii-

nella
lisä

hankkivansa mökin. Lisäksi
24 % kertoo saavansa mökin
perinnöksi.
Vuokramökkeily
Viikko
42 / 2021 on varteenotettava vaihtoehto, eikä
mökkiä ole pakko omistaa.
Vuokramökeillä mökkeilee

tekemään parempia päätöksiä
ja pitämään huolta kunnan
vetovoimasta mökkikuntana.
Yhdistyksessä mökkiläiset
verkostoituvat keskenään ja
järjestävät tärkeitä keskustelu- ja yleisötapahtumia”,
sanoo Rehnfors.
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Kau
ginhallitus käynnisti
Kisapuiston uudistamisen

Lahden Kariniemen lael
toivotaan kesäravintola

Lahden kaupunginhallitus hyväksyi Kisapuiston
kokonaissuunnitelman 4.10.

*AUTOJEN KORJAUKSET JA HUOLLOT
* AUTOJEN KORJAUKSET * MAALAAMO
*PYÖRÄSUUNTAUKSET
JA HUOLLOT
* FORD-VARAOSAT
*PPG-MAALIT
* PYÖRÄSUUNTAUKSET
* OBD-MITTAUKSET
*RENKAAT
**FORD-VARAOSAT
PPG-MAALIT
* RENGASMYYNTI JA
* ILMASTOINTIHUOLLOT
-ASENNUKSET
*OBD-MITTAUKSET

niitä
lesi,
datäillä

Ryteiköille kirpeää palautetta liikkujilta ja ulkoilijoilta
Lasse Koskinen

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

tai yhteentörmäyksen riski
kasvaa. Ajotaitoa kannattaa
harjoitella omassa pihassa tai
muussa turvallisessa ympäristössä ennen liikenteeseen
siirtymistä.

FORD

liikennettä sekä mietittyä
seuraavaa tienpätkää. Taukojen aikana kannattaakin
muistutella turvallisesta liikkumisesta ja ohjeistaa, miten
tulee toimia tulevissa mutkissa ja risteyksissä.

HINAUKSET
Lahden Seudun Uutiset
Seuralaispalvelua

ERÄ NOPEIMMILLE!!!

7,5x17” 5x108 ET 47 aluvanteet +
Taukoja tarpeen mukaan
225/45x17 kesärenkaat
Kertaa sääntötuntemus

VOLVO TARJOUS
595 €
KYSY
ERÄ KESÄRENKAITA ALKAEN!
UUSISTA
....240 €
RENKAISTA
....250 €

Lasten kanssa pyöräilyn tupakettina.
lisi olla kaikille hauskaa, Kertaa lapsen kanssa turvalmukavaa ja turvallista, jotta lisen pyöräilyn periaatteet
pyöräily jää tavaksi. En- ennen retkeä. Pienemmille
simmäisiä pyöräretkiä per- lapsille ei kannata puhua
monimutkaisista
säännöistä
heen kesken
ei kannata
pitääalle
4 kpl
töineen
asennettuna
urheilusuorituksena vaan vaan muistuttaa rauhallisen
leppoisana ajanvietteenä.
175/65x14 pyöräilyn merkityksestä.
Juomatauot, maisemankat- Alakouluikäisen kanssa pyö195/65x15
somistauot, evästauot,
lepo- räilyn sääntöjä voi kerratauot ja kaikki mahdolliset ta esimerkiksi Filla&Rilla
205/55x16
tauot ovat osa pyöräretkeä. -oppimisympäristön avulla.
Samalla tulee paremmin
ha- Se on ilmainen eikä siihen
215/55x17
vainnoitua ympärillä olevaa tarvitse rekisteröityä.

....270 €
Runsaasti merkkejä/kokoja.
....295 €
225/40x18kausisäilytys.
....345 €
Renkaiden

–3–

IITIN GRANIITTI OY

0700-416 060

st erc PL 169 TRE 10 2€/min

ÄLÄ OLE YKSIN!

L

Seksi & parisuhd e
Luotet tavaa apua seksi- ja
parisuhdeasioissa.

1,69
STSTEROTIC
1,92min.+pvm.
min+pvm.
EROTICPL169
PL169TRE
TRE10
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❤
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SEURAA TARJOLLA!
0700 41909
IVE 0700-411600

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

Lahden Kariniemen harjun
laella toimi aiemmin paviljonkiravintola, laululava
ja juhlakenttä. Rakennus
purettiin 1960-luvun alussa.
Kenttä on jäljellä harjun laella
edelleen. Alue toimi juhlien
järjestämispaikkana kesäisin.
Yksi säilyneistä valokuvista
Aloitteissa toivotaan
Kisapuiston
alueenja kokoKisapuiston
esittää juhlakenttää
pavil- nekatsauksen
myös laululavan
jälleenranaissuunnitelman
jonkiravintolaa tavoitteena
elokuussa kokonaisuuden
kentamista, jottaetenemisestä
Kariniemen
on
tarjota
2021.
Lisäksi
1947,
jolloinkorkeatasoinen
siellä järjestet- joulukuussa
laella voitaisiin
järjestää
muympäristö
tiin Lahdenkilpaurheilulle,
Osuuskaupan uudistamisen
siikkiesityksiälähtökohdaksi
ja yhteislauharrastusliikunnalle
ja va- kirjattiin,
että Entiselle
Kisapuiston
40-vuotisjuhlat. Juhlakentällä
lutilaisuuksia.
juhpaa-ajan
tekojääradan
ja peoli sillointoiminnalle.
satojen henkilöiden uuden
lakentälle
johtavat edelleen
Laajamittainen uudista- säpallokentän
rakentaminen
juhlakatsomo.
kahdet harmaagraniittiset
minen
lähtee välittömästi
vuonna 2022.
Kansalaisaloitteissa
Ka- käynnistetään
portaat.
eteenpäin
pesäpallokentän
Kisapuiston
arvioidut
inriniemen kentälle
on ehdotetToiset niistä on
puhdistettu,
ja
tekojääradan
jatkovalovatedelkotu uutta
kesäravintolaa
ja sen vestointikustannukset
mutta toiset ovat osin
mistelulla.
Kokonaisuuden
15 milyhteyteen erillistä
taide- ja kä- konaisuudessaan
leen sammaleennoin
kattamat.
päätökset ja toteutus tehdään joonaa euroa. Arvio sisältää
vaiheittain. Jalkapallosta- pesäpallokentän, tekojääradionia edistetään Lahden dan, yleistä aluerakentamista
–kaupungin
4 – Lahden
ja FC Seudun
Lahden jaUutiset
stadionin uuden pääkatsokumppanuushankkeena.
mo- ja palvelurakennuksen.
Kaupunginhallitus
lisäsi lisää
Työpaikkoja
tuli muutama
päätökseen, että se saa tilanLähde: lahti.fi
Askon sohvatehdas laajensi vuosina melkoista sisutusLahdessa. Lisätilaa syntyi buumia ja tuotantomme toi3500 neliötä.
Tilaa monet
yrityk- muodot,
mii lähes äärirajoilla.
Graniitin
saha-, Suurin
sellä on nyt 15 5500 neliötä. sisustusinto varmasti laantuu
Teräslevyt (myös leikkaus- ja särmäyspalvelu, palkit, RHS putket,
noppaja vakituista
nupukivet,
tolpat,
Yhtiö
työllistäärst-teräkset,
75
hieman
koronan
helpottaessa,
kulutusteräkset,
mig-langat
japortin
-puikot,
Wallius
hitsaustyöntekijää
ja kymmenkunta
mutta uskon
silti,
että
koneet ja tarvikkeet,
hionta ja katkaisutarvikkeet,
koneita,
uutta
ja koreunaja
muurikivet.
käytettyä ym. ym. TehdaspäälMyös kattavat romualan
palvelut.
sesonkitekijää.
timaisilla
laatutuotteilla on
likkö Jyrki Vuorio sanoo jatkossakin
kysyntää TyölEi jonotusaikaa.
Perheniementie
47450
Iitti myös
koronan
kiihdyttäneen ky- 451,
listämme
Suomessa
syntää. Tehdas on
palkannut
monia
alihankkijoita.
TuoGSM 0400-809 095
useita uusia työntekijöitä.
tannostamme valmistuu tällä
- Suomessa on eletty viime hetkellä päivittäin noin 150

LAAKSOTIE 55, HEINOLA

Pyöräretki on turvallinen ja mukava koko perheelle kun
ennakoi kaikkien ajotaidot ja jaksamisen..
Kuva: Liikenneturva

–5–

ZZZLLWLQJUDQLLWWL¿
Av. ark. 8-17 la 9-14

Kerminkuja 1-3, 05880 Hyvinkää

2,21€ min+pvm

Lahden Seudun Uutiset

LIIKKUVA AUTOHUOLTO

Kysy myösasennus
muita kokoja
/ merkkejä.
Renkaiden
ajanvarauksella
Maksuvälineet: Pankkikortti, visa,
/odottaessa.
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k
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O
usa
201P
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Lah
olle
huo
Lah

Älypyörätien kustannu
kaksinkertaistuivat
- huollot - korjaukset - rengasmyynti
ja renkaanvaihdot - apuvirtaa - ym.

aktiiviraha, käyttöluotto, käteinen.

Rengasmyynti ja -vaihdot
asiakkaan luona!

RENGASTUONTI

Autohuolto Janne A Tmi

Puh. 03-884 5151

Tarkastuslautakunta
tarttui kohonneeseen
VÄÄKSY (toimialueena
Päijät-Häme) hintaan

Höylääjänkatu 2, LAHTI

www.autohuoltojanne.ﬁ
Lasse Koskinen

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

p.kaupunki
0400 haki
467
595 24 h joka päivä!
Lahden
vuonna 2017 EU:n Urban Innovative Actions -rahoitusohjelmasta tukea uudenlaisen
pyörätiesuunnitelman rakentamiseen. Kokonaistukea tuliKun autosi tuulilasi
4,7 miljoonaa
euroa. Tuen
pitää uusia
niinjakäänny puoleemme.
kaupungin oman rahoituksen
Jyrkänmäentie
4, 15880
Hollola
sen nopeasti
ja edullisesti.
turvin Teemme
toteutettiin
kaupunkiliikkumisen
pääs- tai tule käymään.
Soitaohjelma,
0400 836213
tökauppakokeilu ja erityinen
”älypyörätie”.
EU-tuen hakuvaiheessa
M-Lasi
| Kirjavakatu
2, 15300 Lahti | www.m-lasi.fi
hankkeen
älypyörätien
kustannusarvio oli 1,68 miljoonaa euroa. EU:n tukea
(bensa- ja dieselautot)
pyörätiehen tuli 1,31 miljooJarrujenkorjaukset,
rengastyöt
naa euroa. Tuen hakemisen
jälkeen syntyi pyörätielle
uusi linjaus Etelä-Lahteen,
Uudenmaankadun varrelle.
Pyörätien hinta nousi nyt jo
2,2 miljoonaan euroon.

t)

M-Lasi

.fi

TO

ynti
m.

Riihimäellä vuodesta 1958

Lahden Seudun Uutiset

Ilmoitusmyyjän paikka avoinna
URUA
ÄSKO
RÄYST
alk. 2€/m.
NOUTOHINTAAN

AkvarioAkvariolle!
harrastajalle!
harrastaja

alk. 75€/kpl

– ORIMATTILA – NASTOLA

Peruspesu

– VILLÄHDE – LAHTI

KAJALON SORA
JA KIVIMURSKEET
PARHAAT KALLIOKIVIAINEKSET
PARHAAT SEULOTUT
...JA PARAS PALVELU

Katoksia, aitaa, portti jaSemuita
ulkokalusteita mittatilausUutiset
Lahden udun
Hyvä ansaintamahdollisuus!
Lah
den
työnä. Puuvesa.fi - p. 040 754 7420 -Lah
puuvesa@puuvesa.fi.
den Seu
Seudun
dun Uutiset
Palotikkaita
KLO 10-18
AINOASTAAN TIISTAISIN
alk. 1€/m.

II-laatu räystäskourua
ja edullisia alastuloja!

Lumiesteitä, kattosiltoja

Faunatar Lahti 2. krs
Launeen Prisma630
Puh. 040-1630
Ark. 10-20, la 10-18
www.faunatar.

Akvaariot ja akvaariopaketit
ja -kasvit
Akvaariokalat
ja ruoat
Kaikki tarvikkeet

135, puh. 0400-452
Hepolammintie

187

s Kallio- ja kivimurskeet,

sepelit, kivituhkat,

kajalonsora.fi

sorat ja hiekat

040 501 5771

AAkvarioAkvarioAkAkvarioAkvkvavarariroiio-os--ää
kjaaelle!
harrastajalle
hHyvää
H
hayrarrvra
harrastajalle
haharrastajalle
takesää
rrä
asaä
aallllee!!
ttjaja
ivstota
toivottaa
tos

7/2021

Viikko 20

Iloista ja laadukasta
apteekkipalvelua
Renkomäen
emalla,
ABC -liikenneas
!
lämpimästi tervetuloa

NEN

ERKKI NIEMI
TOHTORI

325

myös
Meiltä saat lääkkeet
kuljetettuina
kätevästi kotiin
a.
alta noudettuin
tai parkkipaik
e
Tilaukset puhelimits
p. 03-734 1188

Lahdessa
hautaustoimisto
Täyden palvelun
ma-pe 9-16
Toimisto avoinna
771122
puhelimitse 0440
Muina aikoina
Myös kotikäynnit
LPLVWRODKWL¿
ZZZKDXWDXVWR

ERKKINIEMIN
ERKKI
ERKKI
ERKKI
NIEMINEN
NIEMIN
NIEMIN
EN
EN

TOHTORI
TOHTORI
TOHTORI
TOHTORI

325
325
325

Tiedustelut:
Raimo Jokinen puh. 040 081 6340
Niina Leskinen puh. 041 549 9878 - 65 vuoden kokemuksella
automaalausalan töitä
- Muoviosien korjaukset
SENIORIVÄESTÖÄ
EI OLE JÄTE-ER UNNAN
- SE ON YHTEISK
TUKIJALKA

1 (ABC Renkomäki)
Simolanmutka
15680 Lahti
9-18
Avoinna arkisin
10-15
ja lauantaisin

#OKODKWL¿
HUNNLQLHPLQHQ

Faunatar
Faunatar
Faunatar
Lahti
Lahti
Lahti
Faunatar
Lahti
Launeen
Launeen
Launeen
Prisma
Prisma
Prisma
2.2.krs
Launeen
krs
Prisma
Puh.
2.2.krs
040-1630
Puh.
Puh.
040-1630
040-1630
630
630krs
630
Puh.
040-1630
630
Ark.
Ark.
10-20,
Ark.
10-20,
10-20,
lala10-18
10-18
Ark.
10-20,
lala10-18
10-18
www.faunatar.
www.faunatar.
www.faunatar.ﬁ
www.faunatar.
www.faunatar.

Akvaariot
Akvaariot
ja jaja
Akvaariot
akvaariopaketit
Akvaariotakvaariopaketit
ja akvaariopaketit
Akvaariokalat
Akvaariokalat
Akvaariokalat
jaakvaariopaketit
-kasvit
ja -kasvit
ja
Akvaariokalat
ja -kasvit
Kaikki
-kasvit
tarvikkeet
Kaikki
Kaikki
tarvikkeet
ja ruoat
ja ruoat
Kaikki tarvikkeet
ja
tarvikkeet
ja ruoat
ruoat

Koronasta huolimatta
tehdä!
tehtävät työt voidaan

rjaustyöt
jaustyöt
piipunko
piipunkor
Katon-jaja
• Katont et
pellityks
pellitykse
ja ja
hatut
Piipunhatut
• Piipun
atuotteet
vatuotteet
kattotur
Rännitjajakattoturv
aisen
• Rännit
t
linvaihdo
jen painovoim
ontit/pel
kerrostalo
Kattorem
• Mm.
set
don parannuk
ilmanvaihraukset
• Ulkovuo

a
Sadehatut asennettun
ja
Päijät-Hämeessä
lähiympäristössä
alkaen
TARJOUSHINTAAN

Miika Niemikorpi
044 750 9441
miika@piippumestari.ﬁ Järvelä
16600
Kivisojantie 18,
www.piippumestari.ﬁ

129€
Ovh. 180-250€

KYSY LISÄÄ

Vuokrakoneet kevään

alk. 2€/m.
Palotikkaita
Palotikkaitaalk.
Palotikkaita
alk.75€/kpl
Palotikkaita
alk.
75€/kpl
75€/kpl
alk.
75€/kpl
AINOASTAAN
AINOASTAANTIISTAISIN
AINOASTAAN
AINOASTAAN
TIISTAISINKLO
TIISTAISIN
TIISTAISIN
KLO10-18
KLO
10-18
10-18
KLO

10-18
II-laatu
II-laaturäystäskourua
II-laatu
räystäskouruaalk.
räystäskourua
II-laatu
räystäskourua
alk.1€/m.
alk.
1€/m.
1€/m.
alk.
1€/m.
Lumiesteitä,
Lumiesteitä,kattosiltoja
Lumiesteitä,
kattosiltojaja
Lumiesteitä,
kattosiltoja

su

12 – 16

PARHAAT
PARHAAT KALLIOKALLIO- JA
PARHAAT
JA KIVIMURSKEET
KIVIMURSKEET
KALLIOJA
KIVIMURSKEET
PARHAAT
PARHAAT SEULOTUT
SEULOTUT KIVIAINEKSET
PARHAAT
KIVIAINEKSET
SEULOTUT
KIVIAINEKSET
...JA
...JA PARAS
PARAS PALVELU
...JA
PARAS
PALVELU

kajalonsora.fi

040
040 501
501 5771
5771

Täyden palvelun hautaustoimisto
Täyden
Täyden
palvelun hautaustoimisto
Täyden
palvelun
palvelun
hautaustoimisto Lahdessa
Lahdessa
Toimisto avoinna
Lahdessa
Lahdessa
Toimisto
ma-pe
Toimisto
avoinna ma-pe
ma-pe 9-16
9-16
MuinaToimisto
aikoina avoinna
9-16
Muina
puhelimitse 0440
aikoina
Muina
Muina
aikoina
puhelimitse
aikoina
puhelimitse
0440 771122
771122
0440
Myös kotikäynnit
771122
Myös
kotikäynnit
Myös
Myös
kotikäynnit
ZZZKDXWDXVWRLPLVW
ZZZKDXWDXVWRLPLV
RODKWL¿
ZZZKDXWDXVWRLPLV
ZZZKDXWDXVWRLPLV
WRODKWL¿
WRODKWL¿

24/7

www.hollolanapteekk

Tilaukset puhelimitse
Tilaukset
Juhannus:
Myös kotiinkuljetus
Tilaukset
puhelimitse
puhelimitse

i.fi

Simolanmutka 1 (ABC
Simolanmutka
Simolanmutka
Renkomäki)
(ABCRenkomäki)
Renkomäki)
11(ABC
Salpakangas, Prisma-keskus
15680
Lahti
15680
Lahti
15680
Lahti
Kansankatu
Avoinna
8, 15870
arkisin
Hollola
Avoinna
9-18
arkisin
9-18
puh. (03)Avoinna
878
ja lauantaisin
9-18
lauantaisin
610 arkisin10-15
jajalauantaisin
10-15
Verkkokauppa:
10-15
www.hollolanap
– 8 – Lahden
teekki.fi
Seudun

pihatöihin ja remontteihin:

Kaivinkone Kubota 2,5ton
150€/päivä
Maantiivistäjä 80/110kg
Kaikkien kotisi katolla
Kaikkien
kotisi30
€/päivä
katolla
Kaikkien
Akkunaulaimet viimeistely/r
katolla
tehtävienkotisi
töiden
mestari
tehtävien
unko
töiden
20mestari
€/päivä
mestari
Koronasta töiden
Yli päivän vuokrauksissa tehtävien
ulkona
Koronasta huolimatta

huolimatta ulkona
alleKoronasta
10km
kuljetus
tehtävät
työt
veloituksetta.
huolimatta
voidaan
Kysy tarjous pidemmistä
tehdä!
tehtävät työt
voidaan ulkona
tehdä!
tehtävät
vuokra-ajoista.
työt voidaan
Noudot
tehdä!
ja kuljetukset myös
• Katon-

•KatonKaton-jaja
iltaisin
piipunkorjau
piipunkorja
ja viikonloppuisin.
Katonstyöt
ustyöt
ja
Katso
piipunkorjau
piipunkorja
muu
• ••KatonKatontarjonta
styöt
ustyöt
•Piipun
jaja
konevuokraust
Piipun
ja
Piipun
piipunkorjau
piipunkorja
hatut
hatut
helen.com
ja ja
styöt
pellitykset
ustyöt
Piipun
pellitykset
hatut
hatut
ja
pellitykset
ja
• ••Piipun
pellitykset
Piipun
Rännit
hatut
•Rännit
hatut
Rännit
ja ja
jajakattoturvatu
pellitykset
pellitykset
kattoturva
Rännit
otteet
ja
tuotteet
kattoturvatu
kattoturva
• ••Rännit
Rännit
otteet
Mm.
jajaja
tuotteet
kattoturvatu
Kattoremo
kerrostalojen
kattoturva
otteet
ntit/pellinv
painovoimai
••Mm.
tuotteet
Kattoremo
kerrostaloje
kerrostalojen
aihdot
sen
n painovoimai
ntit/pellinv
• •Mm.
Kattoremo
kerrostaloje
ilmanvaihdo
•ilmanvaihdo
aihdot
Ulkovuorau
sen
n painovoimai
ntit/pellinv
nkset
parannukset
Ulkovuorau
aihdot
sen
nkset
parannukset
ilmanvaihdo
• •Ulkovuora
n parannukset
ukset

Sadehatut asennettuna
Sadehatut asennettuna
Päijät-Hämeess
Sadehatut
ä ja
asennettuna
Päijät-Hämeess
lähiympäristössääja
Päijät-Hämeess
ääja
lähiympäristöss
TARJOUSHINTA
lähiympäristöss
AN alkaen
ä AN
TARJOUSHINTA
alkaen
TARJOUSHINTAAN
alkaen
Miika Niemikorpi

–– ORIMATTILA
ORIMATTILA –– NASTOLA
– ORIMATTILA
NASTOLA –
VILLÄHDE LAHTI
–– VILLÄHDE
– NASTOLA
VILLÄHDE ––– LAHTI
LAHTI

KAJAL
KAJALON
SORA
ON SORA

sssKallioKallio- ja
ja kivimurskeet,
kivimurskeet, sepelit,
Kalliosepelit, kivituhkat, sorat
ja
kivimurskeet,
sepelit,
ja hiekat
hiekat
kivituhkat, sorat ja
ja
hiekat
kajalonsora.fi
kajalonsora.fi

7/2021
7/2021
7/2021
8–9/2021
Viikko
Viikko 20
20
Viikko
Viikko
20
22

Iloistaja
Iloista
Iloista
jalaadukasta
laadukasta
ja
laadukasta
apteekkipalvelua
apteekkipalv
apteekkipalv
elua
elua
Renkomäen
Renkomäen
Renkomäen
ABC-liikenneasem
-liikenneasemalla,
ABC
ABC
-liikenneasem
alla,
Ammattitaitoi
alla,
statervetuloa!
lämpimästi
ja ystävällistä
lämpimästi
lämpimästi
tervetuloa!
tervetuloa!
apteekkipalve
lua
Tervetuloa!
Meiltä saat
saat
Meiltä
Meiltä
lääkkeet myös
saat
lääkkeet
myös
lääkkeet
myös
Palvelemme
kätevästi
kesällä:
kätevästi
kotiin kuljetettuina
kätevästi
kuljetettuina
kotiin
kotiin
kuljetettuina
ma-pe
8.30 – 19
taiparkkipaikalt
parkkipaikalt
Verkkokauppamm
tai
parkkipaikalt
tai
noudettuina.e
la
noudettuina.
9 – 16
aaanoudettuina.
palvelee
suljettu pe-su 25.-27.6.
p. 03-734
03-734 Hollolan
p.
1188 alueella
p.
remontin vuoksi
03-734
1188
1188

SENIORIVÄESTÖ
SENIORIVÄ
SENIORIVÄ
SENIORIVÄ
ESTÖ
ESTÖ
ESTÖ
EIOLE
OLEJÄTE-ERÄ
JÄTE-ERÄ
EI
EI
EI
OLE
OLE
JÄTE-ERÄ
JÄTE-ERÄ
-SE
SEON
ONYHTEISKU
YHTEISKUNNAN
SE
- --SE
ON
ON
YHTEISKU
YHTEISKU
NNAN
NNAN
TUKIJALKA
NNAN
TUKIJALKA
TUKIJALKA
TUKIJALKA

HUNNLQLHPLQHQ#OK
HUNNLQLHPLQHQ#OK
ODKWL¿
erkki.nieminen@lh
HUNNLQLHPLQHQ#OK
ODKWL¿
.lahti.fi
ODKWL¿

Kaikkien kotisi katolla
tehtävien töiden mestari
ulkona

RÄYSTÄ
RÄYSTÄSKOUR
RÄYSTÄ
SKOURUA
UA
NOUTOHINTAAN
NOUTOHINTAANalk.
NOUTOHINTAAN
NOUTOHINTAAN
alk.2€/m.
alk.
2€/m.
2€/m.

jaedullisia
kattosiltoja ja
edullisiaalastuloja!
edullisia
alastuloja!
ja
alastuloja!
edullisia
Hepolammintie
Hepolammintie
alastuloja!
Hepolammintie
Hepolammintie
135,
135,puh.
135,
puh.0400-452
puh.
0400-452187
135,
0400-452
puh.
187
0400-452
187
187

129€
129€
129€
Ovh. 180-250€
Ovh. 180-250€

Ovh.
KYSY
180-250€
Miika
LISÄÄ
Niemikorpi
044Niemikorpi
KYSY LISÄÄ
750
9441
Miika
044
750 9441
KYSY LISÄÄ
Konevuokra
miika@piippum
044
750 9441 estari.ﬁ us Thelén
miika@piippum
Lasitie
17, 15820
estari.ﬁ
Kivisojantie
Lahti
18,
miika@piippum
- p. 044 999 0014
16600
Järvelä
Kivisojantie
estari.ﬁ
konevuokra
18,
www.piippume
16600
Järvelä
usthelen@g
Kivisojantie
stari.ﬁ
mail.com
18, 16600
www.piippume
stari.ﬁ Järvelä
@konevuokr
www.piippume
austhelen
stari.ﬁ

Uutiset

Viikko 20 / 2021

TÄYDEN PALVELUN
AUTOTALO KÄRKÖLÄSSÄ
KATSASTUSPALVELUT

79 €

NOUTOPALVELU 19 €
ILMASTOINTIHUOLTO

alk.

49 €

AUTOPESUT

HUOLTOPALVELUT

TEEMME
AUTOHUOLLOT
KAIKKIIN
AUTOMERKKEIHIN
HUOLLAMME
MYÖS
MATKAILUAUTOJA

LIUOTIN- JA VAHAPESU
KÄSIN

45 €

MYÖS AUTON SISÄPESUT

ISO NOSTIN
KÄYTÖSSÄ

AVOINNA ARKISIN KLO

PATEMI OY
OSTAMME PUUTA

- Nuoren metsän kunnostukset
- Harvennukset
- Päätehakkuut

LISÄKSI SUORITAM
ME
ERIKOISHAKKUITA
- Teollisuuskohteet
- Pellonreunat
- Tienvarret yms.

Tuomo Oksanen
p. 044 077 8877

tuomo.oksanen@hakevuori.f

i

www.hakevuori.fi
Lue lehti netistä!
www.lahdenseudunuut

Kokonaisvaltaiset
PUUNKAATOPALVELUT
Puiden kaato, karsinta
ja katkominen
Polttopuut
tehokkaalla
klapikoneella
Kantojen
poistaminen
Haketuspalvelu
Risujen ja roskien
pois vienti!

Monipuoliset muut
palvelumme:

KYSY TARJOUS

8 - 17

KOUKUNTIE 4 - KÄRKÖLÄ
- 044 773 1053

MATKAILU- JA HENKILÖAUTOJE
N MAAHANTUONTI,
MYYNTI JA VUOKRAUS.
RÄÄTÄLÖITY PALVELU.

Lisäkustannukset aiheutuivat yhden kadun ylittäväs(norm. 18 eur)
tä sillasta, meluvallin
linjausTarjous
voimassa
muutoksesta,
muuttuneiden
marraskuuntekemisestä,
loppuun asti.
suunnitelmien
lisätöistä ja näiden aiheuttamista viivekorvauksista
urakoitsijalle. Lisäksi älypyörätien varrelta oli tarkoitus Lahden matkakeskuksesta etelään
kaataa läheisen asutusalu- nukset kohosivat kaksinkertaisiksi s
een edestä kuusikkoa. Tästä
valotekniikalla
pyörätien
Ta
nousi
niin suuri
vastarin- elokuussa
Etsimme
isäntäperhettä
saapuvalle
pintaan.
tarka
nanthaimaalaiselle
ryöppy, että pyörätietä
vaihto-oppilastytölle.
että
kavennettiin
alkuperäisistä
Onko teidän
perheenne
Lahden tarkastuslauta- hyvä
suunnitelmista.
kiinnostunut kansainvälisyydestä?

iset.fi

KAIVUU-, MAANRAKENNUS- 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@patem

0400-828 070
www.patemi.fi

i.fi

10 €
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Keilailu-uutinen

NIINAN NIKSIT

Lahden
Naiskeilaajat ry Isänpäiväkakku
Uutiset
60 vuotta
K ES K I VI I K KO N A 25. MAAL I SK U U TA 2020

17

Älypyörätien kustannu
kaksinkertaistuivat
Niina Ojansivu
Keittiöpäällikkö

Tarkastuslautakunta tarttui kohonneeseen hintaan
Lasse Koskinen

Aivan kohta muistetaan isejä monella tapaa ja meillä aikoinaanLahden
leivottiin
aina poikien
kanssa
kaupunki
haki vuontäytekakku. Minä leivoin pohjan ja taisinpa täyttääkin kakut, mutta
koristelu
aina poikien
na 2017
EU:noliUrban
Innojuttu. Koristeeksi laitettiin hyvin usein suklaata ja muuta karkkia,
joskus
sekaan-rahoitusohkelpasivat
vative
Actions
Seudun
– 6 – Lahden
marjat.
Ne kakut todellakin
olivatUutiset
fantasiakakkuja ja maistuivatjelmasta
aina hyvälle.
kanssa on
Viikko 22 / 2020
tukeaLasten
uudenlaisen
– 8 – Lahden Seudun Uutiset
kyllä kiva leipoa, heillä on niin paljon ihanaa luovuutta.
pyörätiesuunnitelman rakenPerunkirjoitukset, testamentit ja
tamiseen. Kokonaistukea tuli
4,7 miljoonaa euroa. Tuen ja
edunvalvontavaltakirjat ammattitaidolla
Täytekakku
1. Vatkaa kerma, sekoita
kaupungin oman rahoituksen
4 kananmunaa
joukkoon hillo ja pakaste
Perunkirjoitus
turvin toteutettiin kaupunki1½ dl sokeria Varpu Välimaa
vadelmat.
liikkumisen ohjelma, pääsOy
1 dl vehnäjauhoja
tökauppakokeilu ja erityinen
1888
1 dl perunajauhoja puh. 045 343
Päälle:
”älypyörätie”.
Rauhankatu
17
B,
15110
Lahti
Hiustenleikkaus
1 tl leivinjauhetta
Vatkattuna n. 5 dl kermaa
EU-tuen hakuvaiheessa
varpu.valimaa@perunkirjoitukset.fi
13 - 17 €
1 rkl sokeria
hankkeen
älypyörätien
kusItse tykkään
näistä paistettavista
juustokakuista ja nyt löysin parikin
1. Vatkaa munat ja sokeri
ripaus vaniljasokeria
tannusarvio
olisitähän
1,68 oli
milvaniljakreemiä,
pakko kokeilla. Sopivasti raparperikin no
kuohkeaksi
vaahdoksi.
Lasse Koskinen
joonaa
euroa. EU:n
tukea
joten juustokakun
tekoon.
Tämän tekeminen on nopeaa, mutta uunis
Sekoita jauhot ja
Kakun täyttäminen:
Kevät 2020 on vaatinut meiltä jokaiselta sopeutumista
pyörätiehen
tuli 1,31syötäväksi
miljoo- se on parhaimmillaan seuraavana päi
kakku saa vetäytyä,
leivinjauhe
keskenään.
1. Leikkaa kakkupohja
naa euroa. Tuen hakemisen
johonkin uuteen, pelottavaan ja epävarmaan asiaan. On
MATKAILUREITISTÖ.
NYTvarovasti
PORAKAIVOPUHDISTUKSET
Lisää
sekoittaen
kolmeen osaan, laita kelmua jälkeen
joutunut sopeutumaan uuteen arkeen, joka
on
pitkälti
Olav
Haraldsson
(v.
995Pohja: syntyi pyörätielle
Halusin kesä- jauhoseos
kananmuna
kakkuvuokaan, niin että sitä uusi
Etelä-Lahteen,
ollut kotona olemista. Toisilla arki on muuttunut radi1030) syntyi
ja eli keskelTALVIETU
HINTAAN
200g linjaus
digestivekeksejä
vaahtoon.
töihin, jotta
Uudenmaankadun
varrelle.
kaalisti ja toisilla ehkä hieman lievemmin.
lä viikinkiaikoja. Hän oli on reippaasti reunojen yli.
100 g voita, sulatettuna
2.
Voitele ja jauhota
2½ l Laita vuoan pohjalle kakun
Pyörätien
Epävarmoina aikoina kaikki
tunteet
ovat sallittuja.
hallitsijasukua,
jokan.hallitTäyte: hinta nousi nyt jo
PORAKAIVOJEN
HUOLTOLIIKE
voisin
tuntea
itseni
Lahden
Naiskeilaajat
ry pe-joku kenelle niistä tunteista
vetoinen
kakkuvuoka.
2,2
euroon.
On tärkeää,
että olisi
si nykyisen
Norjan alueel- päällimmäinen kerros,
n. 7miljoonaan
dl raparperia
rustettiin
25.9.1961
Lahdes-voisihyödylliseksi,
Kaada
taikina vuokaan
ja ja kostuta ja lisää puolet
oppisin
lä
yrittäjiä
mahdollistamaan
avautua
ja jonka kanssa
keskustella. Kaikilla
tätä
la. Ensimmäiset
ryöstövajaa desilitra sokeria
sa
silloisen
Konserttitalon
paista
pohja uunissa
175 teki täytteestä, laita seuraava
Lisäkustannukset
aiheujutteluseuraa
ei ole. On vaikea
kuvitella,
että vuonna
valtausmatkansa
hän
a
erityisesti
yhdeksäsluokka* Puhdistukset
ja huollot
2 prk
Valion vaniljakreemiä
uutta
ja saisin
tekekeilahallissa.
Seuraa
olivat
astetta
n.
35–
45
min.
Pohja kerros, kostuta ja laita loput
Nyt
on
kevättuivat
yhden kadun ylittäväs2020
on
kuitenkin
hyvin
paljon
ihmisiä,
joilla
ei
ole
jo
nuorena.
Myöhemmin
*
Porakaivopumppujen
0.
laisten nuorten kesätyön.
2 rs vaniljatuorejuustoa
VARAA OMAmyynti
perustamassa
mm.
Marjatta tietokonetta
on
kypsä,ulottuivat
kun se ei nykyisen
tartu
täytteestä. Viimeisenä laita
mistä, kokemusta
tä
sillasta, meluvallin linjaustoimivaa
tai älypuhematkat
3 kanamunaa
■ 4H:n
kauttainternet-yhteyttä,
työllistyi
Hyödynnä
aika
Katsosiivouksen
tarkemmin www.porakaivohuolto.net
MYYTIPAIKKASI
Saarinen
ja Pirkko
Kolehhammastikkuun
kiinni.
kakun pohja
ja
kostuta.
muutoksesta, muuttuneiden
linta.
Suurin
osa
yli
70-vuotiaista
on
pärjännyt
tähän
Englannin
alueelle
saakka.
sekä
omaa
rahaa
kotitalousvähennys.
saada vuonna 2018 yli 8 000
Myynti
050
368
0001,
050
414
7714
Katoksia,
aitaa,
portti
ja
muita
ulkokalusteita
mittatilausmainen,
jokailman
on edelleen
Käännä kelmu kakun päälle
mennessä
nettiä ja älypuhelinta. Olen kuullut
YhdenMuista,
retkistään
hän ulot-Seudun
Murskaa keksit tekemisestä,
ja sulata voi,
meillä
t
nuorta.
– 7 – suunnitelmien
Lahden
Uutiset
säästöön.
mukana
aktiivisesti
seuran
Täyte:
ja laita
yöksi
jääkaappiin,
työnä.
Puuvesa.fi
- p. 040 754
7420
- puuvesa@puuvesa.fi.
lisätöistä
ja näidenirtopohaiheutasiakkaiden
omaisten
kertovan,
että
heidän
iäkäs
äiti
ti
Suomen
etelärannikolle
laita
leivinpaperi
■
Vuonna
2018
4H
maksoi
ykkauppa
käy!
toiminnassa,
vaikka
keilaus
Kostutukseen
1½
dl hänen näin kakusta tulee sopivan
Pinja Siukola
tamista
viivekorvauksista
ei
edes
tiedä
mikä
on
internet.
vuonna
1008.
Silloin
javuoan
pohjalle,
taputtele
4,3 miljoonaa
euroa palkkoja
on
jäänyt.
Marjatta
vadelmamehua
urakoitsijalle.
Lisäksi
älypyöAhtialantie 37, 15170 Lahti
Tilanne,
mikä onseuraa
vaatinut koko maailmalta valtavasti
viikinkilaivakuntansa
saa- kostea tasaisesti. – 11 –
taikina i vuoan
pohjalle
ja
yksiä toimintaa
nuorille.
lähinnä
kotoa
kä2pui
prktodennäköisesti
vispikermaa
www.lanttila.ﬁ Inkoon 2. Seuraavana päivänä
rätien
varrelta
oli
tarkoitus
voimia,
on
tässä
ja
nyt.
Emme
voi
mennä
ajassa
taaksereunoille,
laita
vuoka
jää- Lahden matkakeskuksesta etelään
kalliseen
K-Supermarkettiin.
■
Vuonna
2018
oli
toiminvät
sin.päin, emmekä tiedä tulevasta. Tilanteeseen tulee pyrkiä
1rannoille.
dl vadelmahilloa
kumoa kakku lautaselle ja
kaataa
läheisen asutusalu- nukset kohosivat kaksinkertaisiksi s
kaappiin.
– Olen saanut rohkeut- n.
nassa
1 260 4H-yritystä,
yli sai
- sopeutumaan
Seuran
perustaminen
1-2
dljoutui
pakaste
vadelmia
vatkaa kerma. Koristele
een
edestä
kuusikkoa.
Tästä
Keitä
raparperista
ja sokerista
ja
löytää
omat
keinot
selvitä
eteenpäin
Hän
kuitenkin
tapta kysyä tarvittaessa apua.
n
1 400 yrittäjää,
yritysten
- 65taistelussa
vuodensuomalaikokemuksella
alkunsa
siitä, kun
vaimot
kä- aikoina
kakku kermavaahdolla
Ta
nousi
vastarinhilloke,niin
laitasuuri
puhdistettu
ja valotekniikalla pyörätien
elämässä.
Tätä
olen
viime
itse
pohtinut
päivitpiolle
Olen aina ollut sitkeä ja järjoka vivät
liikevaihto
1,5 miljoonaa
seuraamassa
ja marjoilla tai
tarka
nan
ryöppy,
että pyörätietä
automaalausalan
töitä
pilkottu
raparperi
kattilaan pintaan.
täin.
Myönnän,miestensä
että minua pelottaa enkä haluaisi elää
siaPalvelevaa
vastaan. Kertomusten
taimikauppaa
Lahdessa,
vuodesta
1967
jestelmällinen, mutta tämä
ä ja
euroa.
keilaamista
Konserttitalon
mielikuvituksen mukaan.
että
kavennettiin
alkuperäisistä
ja keitä hieman,
ei tarvitse liepävarmuudessa.
Olisi niin paljon
mukavampaa, kun
mukaan
hänen joukkonsa
- Muoviosien
korjaukset
keilahallissa
ja
alkoivat
ittyö kehittää
nostaa
esiin lyötiin
Lahden tarkastuslauta- hyv
suunnitelmista.
Meiltäja laadukkaat
kesäkukat,
sätä vettä, raparperista irtoaa
voisi suunnitella elämää eteenpäin.
Olisi ja
ihanaa,
kun
hajalle
kuningas
sekin
harjoitella
myös
näitä
Maaliskuun
lopussajavuon-vihannekset,
Myös
kolarityöt
nestettä,
lisää sokeri
anna kunta tarttui älypyörätien ihme
jonain
aamuna keilausta
heräisi ja saisi
tietää,
ettäpiirteitä.
tämä kaikki
Olav
Haraldsson
joutui
pa- pensaat, perennat,
puut,
175/65
R14
......179€
Osa miehistä kannusyöko- iltaisin.
tenon
omien
kautkustannuksiin, jotka loppujen rätie
na
2021
pyörätiekustannukkiehua
hiljakseen.
Sekoita
ollut4H-yritysten
vain pahaa
unta.
kenemaan
metsään.
Hän
usPankkipalvelut
Autokouluja
ja vahinkotarkastukset
havut, ruusut ja köynnökset.
perustamaan oman
päin, titanaisia
työllistyy
NUORILLE
on vastuulset
olivat
kohonneet
jo 2,7 lopuksi nousivat kaksinker- tarve
vanilja
kreemi,
tuorejuusto
On ollut vuosittain
ikävää lukeayli
uutisia,
joissa on 4H
kerrottu
kunkalsi
palata
alukselleen
vasta
195/65
R15
......199€
OnkoJoukossa
sinulla joku paljon
mieliresepti,
jonka haluat jakaa lukijoille?
Lähetäeuroon.
se keskenään
minulle,
niin kokeilen
sitä
ja osa taas
vastusti
8 000
nuorta.
Kesätyö
on joka
puun seuran
linen
työnantaja.
Palkka- illalla.
taisiksi suunnitelmiin
nähden. euro
miljoonaan
Lisää
ja kanamunat
erikoisuuksia
toutuksen
tilanteesta.
Moni,
tarvitsisi
kuntoutusta
Matkakertomuksen
tuloa
keilaradoille.
Kaupungin
oma osuus kohosi Laut
kustannuksia
tulee
väylään
äistä naisten
nuorelle
usein
ensimmäius
on
työehtosopimuksen
205/55
R16
......219€
kuohkeaksi
seokseksi. Kaada
ja
maukkaimmat
niistä
julkaistaan
lehdessämme.
s-posti:
niina@jns-mediajakelut.com
ja
fysioterapiaa
on
joutunut
jäämään
yksin.
Monen
mukaan
suomalaiset
vielä
ja
harvinaisuuksia!
Kuusi
naista perustivat
oman mukaista, ja jokainen nuo1,5 miljoonaan
euroon.
myös
nenvanhuksen
kosketus
työelämään.
te. Paista
150 astetta tunti,
ota EUkuin
hillokedigitaalisista
taikinan päällenäyttöja hil- yli
viikottainen
liikuntaryhmä tai terapia on
taikoivat saatteeksi myrskyn
seuran,
jonka Ota
nimeksi
tuli
R16 ......249€ Avoinna MA-PE 9-19,
yhteyttä
meihin.
täs- taipu
tauluista
ja liiketunnistimella
Kesätyössä
opitaan
työri perehdytetään
tehtävään. ja205/60
jäähtymään tunniksisai
ennen
laita
lokkeen päälle
juustokuorru- Tarkastuslautakunta
joutunut
tauolle.
Miten
paljon
se
sekoittaa
muistisairajuilman
merelle.
Naiskeilaajat
ry ja 4H
LA 9-16, SU 11-16
toimivasta valotekniikasta. tä aiheutuneeseen tieduste- oma
Lammin
Osuuspankki
on
turvallisen
kasvun
paikka.lapset,vastuullinuor- Lahden
elämätaitoja
ja työ
kasvattaa
on sitoutuneet
raan
arkea?
Entä
erityistukea
tarvitsevat
jotka
225/45
R17
......269€
seuran
edustusasuksi
tuli
val- sen kesätyön periaatteisiin.
Rajakatu 2, 15100 Lahti
Valot himmenevät ja kirkas- luunsa kaupunkiympäristön sum
nuorta
vastuuseen.
Karttukehittyvät
vielä? Lisäksi meillä on valtava
Olav Haraldsson vauhditkoinen
hame ja
ja kasvavat
sininen puwww.vihertalovarpula.fi
vastauksen,
Laut
tuvat
liikennemäärien
mu- vastuualueelta
225/40
R18
......315€
nutmäärä
kokemus
vahvistaajotka
nuo-tekevät
Kesätyö
voi muuttaa
työikäisiä,
etätyöpäivää
kotoa
ti
kristillistämistä,
mutta
jouOnko
sinulla joku mieliresepti,
jonka haluat
jakaa lukijoi
sero. Edustusasun suunnitteli
kaan. Tämän ”älytekniikan” jonka mukaan ainakin pyörä- kaup
käsin
huonossa
asennossa.
Varmasti
monen
nuoren
tui
samalla
napit
vastakkain
ren
itsetuntoa
ja
voi
tukea
nuoren
koko
elämän.
YriNaisten Pukutehtaan puku- Maritta Kurki esittelee LNK:n
Lähetä
se minulle,noin
niin kokeilen
sitä jaolisi
maukkaimmat
ni
Hinta 4 kpl
asennettuna
tien levennys
toteutettu mata
osuus
on kustannuksista
ja terveen
fyysinen
kunto on
aktiviteettien
hallitsijoiden
myös
uravalinnassa.
tyslaskenut
tai yrittäjä,
ota vastaan paikallisten
alkuperäistä
edustusasua.
suunnittelija.
Seuran
säännöt
joka
tapauksessa
ilman
EU:n
kust
kuusi
prosenttia.
Pyörätien
lehdessämme. s-posti: niina@jns-mediajakelut.com
tauolle.
Sen vuoksi hän joutui
–jäätyä
Halusin
kesätöihin,
jot4H:n
kesätyöhaaste ja tue kanssa.
www.nastorengas.fi
sorvattiin,
kirjoitettiin
seuAleksanterinkatu
7, myös
Lahti,japuh.
010
548
6020
sa.
kaistamerkinnät heijastetaan tukeakin.
Onneksi
on
niitä
joiden
aktiivisuus
on
kasvapakenemaan
Novgorodiin
ta
voisin
tuntea
itseni
hyöyhdeksäsluokkalaisia
nuora rekisteröityi. Keilapallot ja
nut,
ainaisen
kiireen
tilalle
on
tullut
aikaa.
Tämä
on
vieja
siellä
sijainneeseen
Holdylliseksi,
oppisin
uutta
ja
ria
työelämän
alkumetreillä.
6XXU
V¿NHLVV¿MDSHU
¿N¿UU\OO¿QRXGHWWXQD
www.lamminop.fi
tarvikkeet
käytiin ostamassa toimintansa. Monet vuosia
MYÖS
RENKAIDEN
nyt
monen
ihmisen
esimerkiksi
luontoon
liikkumaan.
mgårdin kaupunkiin.
Sieltä
saisin
tekemistä,
kokemusta
Varmistetaan
yhdessä,
Keilailu-uutinen
harjoittelee
turvallista
liikkumista.
Anna
opetusajoneuvolle
tilaaettei
ja
Helsingistä
asti,
kun
niitä
ei jatkuneet
naisten
väliset
seu7LODXNVHWZZZ
YLKDQWDƬ
KAUSISÄILYTYS
Liikunnan
onsilloin
todettu
helpottavan
masennuksesta
kohtalokkaaksekä
omaa rahaa
säästöön.
yksikään
nuoriloppuneet.
jää ilmanjatyö- hän aloitti
kotikaupungista
saaraottelut
ovat
WDLSXK
NOR 
ahdistuksesta
kärsivien
arkeakokemusta.
ja
lisäksi kotihallissa
sillä on kipua
si muodostuneen
retkensä.
Veneistä
pienkoneisiin
sta nut.
Olen
oppinut
paljon,
työkaAluksi
valmennusapua
- Seuran
Laulieventäviä
vaikutuksia.
Aivan
varmaa
tietoa
tuosta
Sysmän
Pyhän Olavin kirkko.
verit
ovatsaanut,
mukavia
ja on ajan
ollut neella on mukava harjoitella
ei
juuri
mutta
Olen
huomannut
itse
fysioterapeuttina,
että
meillä
hänen
reitistään
ei
ole,
mutta
kuluessa
sekinihmisiä
järjestyi,
kilpailla. voi
Keilailu
tuo hyihana tavata
jakerolla ja
● Mukaan
ilmoittautua
Äitiysneuvola
Lääkäreitä
On ikävä havaita,
että
nuorten
har-96 kilometrin
näpelöintiä.matkaa
Missä ovat l
Jalan
kulkulkee
on
vielä
paljon
kehitettävää
etäpalveluissa.
Olen
vaihtoehtoja on kaksi. Hän maiden pyhiinvaelluskohde. on yöpymispaikka.
too
Lahden
Naiskeilaajien
vää
oloa ja mielenvirkeyttä
nettilomakkeella
Suomen
hyödyksi,
kertoo
16-vuotias
rastukset
ovat
suuntautuneet
nykyään
pelit
koulujen
välitunneil
keville etappipituudet ovat kohti Hämeenlinnaa. Toinen
tarjonnut
etäkuntoutusta,
mutta
ole
joko purjehti Etelä-Suomen
sihteeri
Leenaitse
Puranen.
luo asiakkaita
sosiaalistaeiyhteenPinja Siukola,
joka työllistyi sekä
4H-liiton
verkkosivujen
kautkännykkään
ja välillä.
kaikkeen
mitä
ne
jälkeen?
Sunnuntaina
16.5.2021
peTiilitie
2,
Nastola.
Puh.
(03)
7625
635
Olav
Haraldssonin
Suo14
ja
48
kilometrin
reitti
alkaa
myös
Vääksystä
ollut.
Tarjoamassani
etäjumpassa
on
ollut
mahdollista
suurten
järvien
poikki
tai
sitSeuran
on kuuluvuutta.
Keilahallin hen4H:n
kauttajäsenmäärä
kesällä 2019 paita: www.4h.fi/kesätyöhaaste
härpäkkeet
tarjoavat.
Jos mennään
Urheiluseurat
IV Lahden
AutolaKirjassa
kuvataan
liikenkohti pohjoista
Hartolaanovat jo
nähdä toisemme
asiakkaan
reaali-ajassa,
ten Suomen rannikkoa pitkin. men retken pohjalta tehtiin lattiin
vaihdellut
10-30 välillä
vuo- kanssa
kilökunta
neuvoo jamikä
auttaa
kylään,Openin
niin istutaan
rivissäjajaJoutsaan.
na- vaikeuksissa,
kun ei ole
sikeskus
finaali.
matkailureitti,
josta
on
nyt
nevälinevaihtoehdot
reittien
Näiden
varrelta
helpottaa
liikkeiden
ohjaamisessa.
Näen
heti
kuvaLopuksi
hän
kuitenkin
päätyi
sien mittaan. Tällä hetkel- ongelmatilanteissa ja kaikki
puloidaan
niitä
laitteita
ja
sosiaalinen
Nyt
on
herätty
Loppukilpailuun
selviytyi
kuljettaja,
Moni
taidoistaan
epävarma
ilmestynyt opaskirja lähinnä lähtöpaikoille, yöpymispai- kuvataan nähtävyyksiä januorte
ruudulta
onnistuuko
liike, Kokenut
vai
pitääkö
liike vaihtaa
Keski-Ruotsin rannikolle.
lä rekisteröityjä
löytyy
10.
keilailuun
liittyvät
tarvikkeet
on 0-tasolla.
veysongelmiin,
hyvä et
LAADUKASTA
SIIRTONURMEA
LAMMILTA!
jakson alkukilpainäytä
mallia
mam- kuljettaja
haluaakin
pitää
ylikävelijöitä
ja pyöräilijöitä kahden
kat kanssakäynti
ja luonnollisesti
näh- karttaan on
merkitty myös
helpompaan.
Suurimpana
ongelmana
on
esiintynyt
Sieltä
hän
sotajoukkonsa
Seuran tavoitteena on ollut voi hankkia sieltä. KeilaiHarrastukset
ja
liikunta
ovat
jääneet
Politiikot
ja
virkamiehet
lujen
perusteella
30
parasta
määräistä
tilaa
ympärillään
laitteiden
puute
ja taito niidenlun
käyttämiselle.
kera kulki tunturien poikki varten. Kirjassa on kuvaukset tävyydet reittien varrella. yöpymispaikat. Hauhon osalnaiskeilailun
edistäminen
voi aloittaa Joillakin
missä iässä
unholaan,
vain keilattiin
pieni
osa nuorista
käy lisäämässä
ja siinä
Näytä
kulissa virheiden
varalta.
Reittikuvaukset
on tehty
ta kerrotaan,
että senhoitohenkilök
keskivanhuksilla
on Hiillostatietokone, mutta
he harjoittelevalle
eivät
osaa itse sitä
Stiklestadiin, jossa alkoi viidestä pääreitistä, joissa keilaajaa
ja kilpailujen
järjestäminen.
hyvänsä
ja valmennusapua
harrastamassa
mitään
muuta
kuin
näin,
mutta pitäisi
ensin
5
sarjaa
amerikkalaisitjettajalle
hyvää
esimerkkiä
attaa malla
takapuskuria
todenovat
mukana
Järvi-Suomi,
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ormaalisti verkkopalvelussa ja puhelimitse.

Matit ja Maijat

Nuohous
voi jatkua – tarkat toimintaohjeet
0700-416 060
varmistavat
turvallisuudenSISUSTUSSUUNNITTELU – Inge
Lasten ja nuorten ryhmät
ÄLÄ OLE YKSIN!

0700-411600

jestelmällinen, mutta tämä
työ kehittää ja nostaa esiin
myös näitä piirteitä.

alkaen

175/65
195/65
205/55
205/60
Hyvä sikanauta-jauheliha
225/45
225/40

4H-yritysten kautyy vuosittain
NUORILLE 4H on vastuulViikko yli
42 / 2021
orta. Kesätyö on linen työnantaja. Palkkausein ensimmäi- us on työehtosopimuksen
tus työelämään.
mukaista, ja jokainen nuossä opitaan työ- ri perehdytetään tehtävään.
ja ja työ kasvattaa 4H on sitoutuneet vastuulli70&/30%,
tuore, Suomi
tuuseen. Karttu- sen kesätyön
periaatteisiin.
us vahvistaa nuoKesätyö voi muuttaa
ntoa ja voi tukea nuoren koko elämän. Yrialinnassa.70&/30%, tuore,
tys taiSuomi
yrittäjä, ota vastaan
n kesätöihin, jot- 4H:n kesätyöhaaste ja tue
untea itseni hyö- yhdeksäsluokkalaisia nuooppisin uutta ja ria työelämän alkumetreillä.
mistä,
kokemusta
yhdessä,
sta
liikkumista.
AnnaVarmistetaan
opetusajoneuvolle
tilaaettei
ja
a rahaa säästöön. yksikään nuori jää ilman työnut paljon, työka- kokemusta.
mukavia ja on ollut
ta ihmisiä ja olla ● Mukaan voi ilmoittautua
kertoo 16-vuotias nettilomakkeella Suomen
ola, joka työllistyi 4H-liiton verkkosivujen kauta kesällä 2019 pai- ta: www.4h.fi/kesätyöhaaste

Lahden Seudun Uutiset
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R14 ......179€
R15 ......199€
R16 ......219€
R16 ......249€
Hyvät
karjalanpaistilihat
3RUVDDQXONR¿OH
R17 ......269€
kulmapaisti/kassler
50%/50%,
tuore, Suomi
tuore, Suomi
R18 ......315€

Toukokuun
tahdotuimmat!
Huhtikuun
herkkuja!

Ma

Syksyn Syysherkut!

Hyvä sikanauta-jauheliha

6,50
/kg

i

istaan epävarma
aluaakin pitää yliilaa ympärillään
varalta. Hiillostapuskuria todenvain hermostutat
sestään.

Nyt myös
verkkokauppa!

Kokenut kuljettaja,
näytä mallia

/kg

nuoria esimerkiksi paikal■ 4H-kesätyöhaaste on
1 400 yrittäjä
liseen nuorisotyöhön tai
4H-järjestön kampanja, joka liikevaihto 1,5
ostamalla palveluita paikkahaastaa aikana yrityksiä ja
euroa.
kunnallaan toimivilta nuorilta 4H-yrittäjiltä. Lahden Seudun Uutiset – 7 –
– Nuorena hankittu työko- ten omien 4H
isot
KESÄTYÖHAASTEESEEN
kemus voi auttaa eteenpäin, ta työllistyy
lahjoittava yritys voi itse vali- tukea opintojen loppuun 8 000 nuor
ta, millä 4H-paikkakunnalla saattamista tai jopa ehkäistä nuorelle us
haluaa tukea nuoren työllis- syrjäytymistä.
nen kosketu
tymistä. Lahjoittava yritys
Kesätyöss
saa kiitokseksi tunnisteen, 4H-YHDISTYSTEN ja nuor- elämätaitoja
jonka avulla voi kertoa olenuorta vastu
vansa mukana tukemassa
nut kokemu
Viikko työllistämistä.
20 / 2021
Nuorena
nuorten
Pairen itsetunt
kallisia 4H-yhdistyksiä toimyös urava
hankittu
– Halusin
mii yli 200 paikkakunnalla.
)D
ta voisinLumi
tu
– Nuoret joutuvat teke- työkokemus voi
pak
mään jo yläkoulussa valin- auttaa eteenpäin,
dylliseksi, o
toja tulevaakolmiolla
työuraa ajatellen.
saisin
tekem
Valkoisella
varustetuntukea
auton kuljettaja
vasta harjoittelee
turvallist
opintojen
Haluamme
nostaa kesän
sekä omaa
aikaa.
Kuva: Liikenneturva/Nina
Mönkkönen
2020 kynnyksellä ikänsä loppuun saattamista
Olen oppinu
puolesta tärkeässä taite- tai jopa ehkäistä
verit ovat mu
kohdassa olevan ryhmän
ihana tavata
eli ysiluokkalaiset, sanoo syrjäytymistä.
hyödyksi, ke
4H:n kehityspäällikkö Anu Kehityspäällikkö
Pinja Siuko
Anu Parviainen
Parviainen.
4H:n kautta
Kylm

Hyvät
karjalanpaistilihatXL
Maalaiskananmuna

”

Rakennus- ja
saneerauspalvelut
11,90
10,90

Hinta
4 kpl asennettuna
kulmapaisti/kassler
50%/50%,
Suomi
tuore,
Suomi
www.nastorengas.fi

6,50

RENKAIDEN
/kgMYÖS
KAUSISÄILYTYS 3,50

/kg
/kg

Kylpyhuonelaatoitusja
11,90
/kg
/kg
vesieristystyöt
NASTO-RENGAS
Maalaiskananmunat

Por

Kohtaa harjoitteleva kuski
Hyödynnä kotitalousvähennys!
ymmärtäväisesti
3,50

isot XL, Suomi
Tiilitie 2, Nastola.
Puh. (03) 7625kartoitus!
635
Ilmainen

Maalaiskananmunat
Karjalanpaisti

isot
XL, Suomi
Nauta/Sika
50%/50%, Suomi
LAADUKASTA SIIRTONURMEA LAMMILTA!

/kg
9HVLMlUYHQ5DNHQQXVSDOYHOX2\
3,50
11,90
ut
/kg
/kg
VELUPISTEEMME
Poron lapakäristys

Opetusluvalla tai autokou- heihin kärsivällisesti.
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Siirtonurmea
kovaa kädenvääntöä Lahden tuneine puineen. Kariniemi
kaupunginvaltuustossa ja on luontokohteena suojeltu.
Metsänhoitoa&
Kaarikatu 1, 15100 Lahti
otaan lehtien palstoilla. Puiston Arvostelijoiden mukaan ri- LAADUKASTA SIIRTONURMEA LAMMILTA!
0400
765832
kotipalvelua
puh. 03 782| info@accounting4you.fi
7783
eenra- kannattajat toivoivat ja us- sukasat eivät kuulu kaupunniemen koivat Lanu-puistosta tu- kipuistoon. Arvostelijoiden
Metsänhoito & kotipalvelu
Ompelukonemyynti
ja -huollot
OMPELUKONEMYYNTI
JA -HUOLLOT
Kattoturvallisuustuotteita
ää mu- KATTOTURVALLISUUSTUOTTEITA
levan Suomessa
tunnettu mielestä pystyyn jätetyt ja
eislau- matkailunähtävyys. Siihen katkaistut lahopuut riittävät
Kiinteistöt
le juh- puisto ei oleAutomyyntiä
yltänyt. Taide- linnuille ja toukille. Risukasat
LAATUKONEET EDULLISESTI
delleen puiston toteuttaminen maksoi antavat hoitamattoman kuvan
* siivoukset,
TALO /kodinhoito
MÖKKI MAALTA
MYYNTI - HUOLTO - KORJAUS
Ilmalämpöpumppujen
huoltoa
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000 silloista markkaa.
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Asennettuna
ja
j tarvikkeena
* puutarhatyöt
Ympärivuotiseen lomakäyttöön.
KAIKKI MERKIT
Lanu-puisto rakennettiin vuo- on suosittu liikuntapaikka ja
Sopivasta kauppa heti.
* mökkitalkkarintyöt
Öljysäiliöiden huoltoa
istettu, n. sina
1989-1992.
kävelykohde.
40 kpl
hyväkuntoisia edullisia
henkilöautoja
* metsänhoitopalvelut
Kuka hoitaa huonekalujen,
n edelsaumattomat
Kehräämön takapihan sisätiloissa.
Arja-Liisa p.
040 588 8003
Automyyntiä
tamat.
Lanun taidetyöt olivat
trampoliinien,
grillien ym.
sadevesijärjestelmät
www.nettiauto.com/yritys/autoimone/vaihtoautot
Antti p. Vihdintie
0400
754
657 Helsinki
4, 00350
kuljetuksen
ja
kasauksen?
044 239kattosillat
2551 - Pakaantie 1 - Kehräämö (takapiha)
(09) 241Myös
8498 - www.tuomontupa.fi
liukuovikomerot

sja
ISEKSI

SULJETTUINA
Poron lapakäristys

34,90
29,90

Kauppahalli Lihaa - laatua - palve

A.O. Vuorinen Oy p. 0
ASIAKASPALV
OVAT TOISTAI

PALVELUHAKEMISTO
34,90 /kg

ti verkkopalvelussa ja puhelimitse.

nnnys!
laelle
ntolaa
YHOX2\

/kg

0700-416 060
Kauppahalli Lihaa - laatua - palvelua www.lihavuorinen.fi
ulkoilijoilta
ÄLÄ OLE YKSIN!
Kauppahalli Lihaa - laatua
palvelua
www.lihavuorinen.fi
A.O. Vuorinen Oy
p. 03-782 2414
0700-411600
A.O. Vuorinen Oy p. 03-782 2414

Rakennus- ja
saneerauspalvelut
Palvelemme normaalisti

Kylpyhuonelaatoitus- ja
vesieristystyöt

9HVLMlUYHQ5DNHQQXVSDOYHOX

HAKEMISTO
PALVELUHAKEMISTO
AKEMISTO
PALVELUHA

PALVELUHA

NIITTYLÄ
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Kaihtimia
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sutus- sohvaa, Vuorio kertoo.
Sänkyjä ja patjoja sen sijaan
me toimyydään paljon myös keväälSuurin AUTOHUOLTOJA
Askon sohvatehdas on lä, Vuorio summaa.
03 782 7783
aantuu aloittanut myöspuh.
sänkyjen
valAskon sohvatehdas on
taessa, mistuksen.
Yritys
koemarkyritysnimeltään
Insofa Oy,
Ompelukonemyynti
ja -huollot
Palveleva
tä ko- kinoi
niitä ensin paikallinen
kolmessa joka on osa Indoor Group
illa on myymälässään
ja vähitellen Oy:tä. Yrityksen
hallituksen
monimerkkiautohuolto
Launeella
Ostetaan
Työl- myynti
on aloitettu senasuntoauto
kai- puheenjohtaja
on Kari Kolu
LAATUKONEET
EDULLISESTI
Cittarin
ja Prisman ja
välissä
myös kissa
myymälöissä.
toimitusjohtaja Marko
MYYNTI
HUOLTO
- KORJAUS
asuntoauton.
Vuosimallilla
ei
väliä,
. Tuo-Ostan- Sohvakauppa
hiljenee
pe- Liimatainen.
KAIKKI
pikkuvikaiset.
uu tällämyös
rinteisesti
keväällä
ja kääntyy MERKIT
• määräaikaishuollot
• ilmastointihuollot
soita
ja tarjoa. • renkaat ja vanteet
in 150Nopea
kasvuun
taas
loppukesällä.
• haku,
korjaukset
P. 0400• -Vianmääritykset
533 255
• nelipyöräsuuntaukset
Ajokatu 65
Lahti
Julkitila-,
ravintola-,
koti-, mökki-, ja veneverhoilut.
Avoinna 7.30–16.30
Kalusteiden
korjaukset
ja pintakäsittelyt.
Puh. 050 549 9377

TORIN OMPELUKONE
Verhoomo
Jyrki Nurmisto

vadenautohuolto.com

www.torinompelukone.ﬁ - p. 0400 769 632
Rauhankatu 18, Lahti
Av. ma, ti, to, pe 10-17, ke 9-18

0500 530 043

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

Kattotöitä
n. 40 kpl hyväkuntoisia
edullisia henkilöautoja
TILITOIMISTOJA
POLTTOÖLJYÄ
Tervetuloa
pesettämään uudella
autonpesukoneellamme
Polttoöljyä
Kehräämön
sisätiloissa.
Pelti- takapihan
ja tiilikattojen
ja maalaukset
044 239 2551 -pesut
Pakaantie
1 - Kehräämö (takapiha)
RAKENNUSAPU
TEHOPESU
MARTTINEN

(norm. 24 eur)
Tarjous Puh.
voimassa
kesäkuun
0400-948
260
loppuun asti.

Polttoöljyä

Teboil Saksala

Vanhanradankatu 4,4,puh.
Vanhanradankatu
puh.010
0107788
7788120
120
Avoinna ma-pe
ma-pe5.30
6-20,- 18,
la 8-17
Avoinna:
la 8-14
www.saksalanteboil.fi
www.saksalanteboil.fi

12

TILITOIMISTO
€
SALEJÄRVI KY

www.rakennusapumarttinen.ﬁ

Puotikatu 7,
15700 Lahti
050 599 3283
www.salejarvi.fi

KALUSTETTUJA ASUNTOJA
Kellohuolto

ja -korjaamo

KELLO-HARA

Kalustettu asunto remontin ajaksi

Tarvitsetko täysin
kalustettua18,
asuntoa
Kyntömiehentie
Orimattila
esimerkiksi remontin
ajaksi?
(Peltolan alue)
Edullinen ja luotettava
joka päivävaihtoehto.
0440 111 889

avoinna
ma, ti,
ke 10-17
Forenomverstas
Oy / 040
4555
585
Reipas palvelu,
tarvittaessa nouto ja palautus.
Takuutyö.

169

TORIN OMPELUKONE

www.torinompelukone.ﬁ - p. 0400 769 632
Rauhankatu 18, Lahti
Av. ma, ti, to, pe 10-17, ke 9-18

Öljysäiliöiden huoltoa

ÖLJYSÄILIÖIDEN HUOLTOA

Siirtonurmea

LAADUKASTA SIIRTONURMEA LAMMILTA!

L
ZZZODPPLQVLLUWRQXUPLÀLQIR#ODPPLQVLLUWRQXUPLÀ

AUTOMYYNTIÄ
Automyyntiä

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