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RIIHIMÄEN VAHINKOTAVARAKESKUS
Henry Lamberz

MOZART KUULAT

VAHINKOERÄ!
Miesten

(14,50€/kg)

39€

2,90€/200g
ITETUN AJAN SYYSKAMPANJA RAJO
LIPUT ALKAEN 47,50€.
(Norm 65,50€)

Maitre Truffout

CAKE EDITION konvehdit

1,90€/148g

TERÄSKATTILA Lasikannella

VAIN!

Finnlumor

Porohahmo
VALOKORISTEET

LIPUT (47,50-75,50€) LIPPUPISTEELTÄ (P.0600 900900) & R-KIOSKEILTA
RYHMÄT +10HLÖ (47,50€ / 55,50€) HOPPE@OPERART.FI / 044 977 6257
KATSO KOKO SUOMEN KATTAVA KIERTUE - WWW.OPERART.FI

49€
FAIRY

◆ sopii kaikille liesityypeille

Ohjaaja: Juulia Tapola | Kapellimestari: tuomas törmi, Mikk murdvee
Sävellys: Ilkka Kuusisto | Tekstit: Panu Rajala | Lavastus: Jari Jalonen

VILLAKANGASTAKIT

(12,83€/kg)

10,90€/vet. 2l
12,90€/vet. 3,5l
16,90€/vet. 5,2l

Solisteina mm:
Heikki Kilpeläinen|Jyrki Anttila
Hedvig Paulig|Rolf Broman|Jere hölttä

TALVITAKIT

VAIN!

7,90€/kpl

◆ koko 58x52cm tai 73x67cm◆ lämmin valkoinen
◆ IP44, sisä tai ulkokäyttöön ◆ 4m valokaapeli
◆ seinälle asetettava

Suljettu Pyhäinpäivänä 6.11.2021

POWER SPRAY

3,90€ / 375ml
(10,40€/l)

VAHINKOERÄ!
Ihanat PIKKU MYY JA MUUMI

SOITTOKORURASIAT

8,90€

VAIN!
(ovh. 15.90€)

Kiristämättömät
DIABETESSUKAT
VAIN!

1,40€/pari

◆ miehille ja naisille ◆ myös paljon erilaisia sukkia koko perheelle

Myymme eri vakuutusyhtiöiden lunastamia vahinko-eriä. Valikoimiimme kuuluvat mm. kodinkoneet, elintarvikkeet, talousja kemikaliotavarat sekä asusteet ym. Tarjoukset voimassa niin kauan kuin tavaraa riittää jos ei toisin mainita.
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”Siitä on yli puolitoista
vuotta, kun pystytimme
tämän väliaikaisen palvelutiskin”, toteaa Lahden
Ykkösapteekin apteekkari
Petri Vähätalo ja katsahtaa leveää pleksitettyä seinämää. ”Silloin ajattelimme, että ehkä enimmillään
muutamaksi kuukaudeksi,
mutta toisin kävi”.
Ykkösapteekin asiakastilat ovat koronanpandemian alkuvaiheista lähtien
olleet tiukasti rajatut ja
kaikki asiakkaat on palveltu vuorollaan palvelutiskin
kautta. Poikkeuksellinen
järjestely on herättänyt
runsaasti huomiota ja
kirvoittanut kommentteja puolesta ja vastaan.
”Luonnollisesti osa asiakkaista olisi halunnut kierrellä ja katsella rauhassa
ja valikoida tuotteensa
omatoimisesti. Sitä tämä
systeemi ei ole sallinut.
Tällöin on varmasti tullut
pettymyksen tunteita. Valtaosa on kuitenkin nähnyt
järjestelyn hyvät puolet ja
kokenut voineensa asioida apteekissamme varsin
turvallisesti. Ainoa motivaattorimme on tietenkin
ollut edesauttaa terveenä
pysymistä tiskin molem-

Jenny

0700-51014
0700-51014
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rakkaustulkinnat
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2,34/min
+Lähde:
pvm44 / 2021
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SAVIAHON MYYMÄLÄ HYVINKÄÄLLÄ
Hämeenkatu 37, p. 019-469 324
Avoinna: ark. 10 – 17, la 10 – 14
VANHAN TAVARAN KAUPPA

-20%

Lomonosovin eläimiä

Arabian kahvikuppeja

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.

Riihimäen lasia

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!

Arabian astioita

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.
Valaisimia

OSTAMME KUOLINPESIÄ JA MUUTTOIRTAINTA!

Arabian seinälautasia

Marraskuun Maistuvimmat!
Hyvä sikanauta-jauheliha

Hyvät
karjalanpaistilihatXL
Maalaiskananmuna

6,75

3,50
11,90

70&/30%, tuore, Suomi

Ovet auki!

★ Aito ★ Varma ★ Näkijä ★

★ Aito ★ Varma ★ Näkijä ★
ry.
Myös Juha Vainion perikunta on edustettuna hallituksessa.

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

/kg
/kg

/kg

Maalaiskananmunat
Karjalanpaisti

Nyt myös
verkkokauppa!

isot
XL, Suomi50%/50%, Suomi
Nauta/Sika

3,50
11,90
/kg
/kg
min puolin”, summaa Ykkösapteekin proviisori Satu
Kovanen.
Rokotekattavuuden parannuttua ja yleisten rajoitusten kevennyttyä myös
Ykkösapteekki palaa toiminnassaan takaisin normaaliin. ”Pohdimme asiaa
tarkkaan ja tulimme yhdessä siihen tulokseen, että
nyt on aika. Olemmekin
jo innolla odottaneet, että
saamme vihdoin toivottaa
asiakkaat tervetulleiksi sisään apteekkiin”, apteekkari toteaa ja kiittää samalla
asiakkaita kärsivällisyydestä ja ymmärryksestä näin
poikkeusaikana.

Apteekki panostaa jatkossakin turvalliseen asiointiin.
Henkilökunta käyttää työskennellessään joko visiiriä
tai suu-nenäsuojainta ja asiakkaille on tarjolla käsihuuhdetta. Reseptintoimituksessa
ja kassalla lisäsuojaa antavat
pleksit, joita tullaan käyttämään ainakin toistaiseksi.
Ykkösapteekki avaa asiakastilansa jälleen maanantaina 8.11. Avajaisia vietetään kahvituksen merkeissä
klo 9–18. Huimat avajaistarjoukset ovat voimassa
koko avajaisviikon ajan.
”Lämpimästi tervetuloa!”,
huikkaa koko Ykkösapteekin porukka hymyssä suin.

Naudan entrecote
Tuore, Suomi

25,95
/kg
Kylmäsavuporoa, nautaa ja hevosta.
Nastolan kotijuustoa.
Vetikon tilan laidunlihaa.

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

TERVETULOA!

A.O. Vuorinen Oy p. 03-782 2414
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Lahden
mitali yrittäjä
Riku Roudolle

–3–

Osta itsellesi tai lahjaksi ja golfaa aina
kun haluat – Iitti Golf Niskaportissa!

IITTI GOLFIN

Riku Roudon perustama Moottoripyörämuseo on yksi
kaupungin suosituimmista vierailukohteista ja Routo itse
edustaa rouheaa, lahtelaista yrittäjyyttä.

 
  спсс


ÄLÄ LÄMMITÄ
HARAKOILLE!


хуш €

Tulisijat kuntoon:
• hellanrenkaat ja keittolevyt
• uunineduspellit
• arinat ja luukut
• kipinäsuojat



Lue lisää & tilaa omasi
Muista myös eristystarvikkeet:
ikkunapaperit, ikkunahelat,
pellavaeristeet ja -nauhat

www.iittigolf.com

www.porvoonwanharautakauppa.ﬁ
Asentajantie 8 | Porvoo
Puh. 040 707 4753

Kultainen Lahden mitali
myönnetään tunnustukseksi
ansiokkaasta toiminnasta
Lahden kaupungin hyväksi.
Riku Routo tunnetaan ahkerana ja sinnikkäänä toimijana,
joka nauttii suurta arvostusta
alallaan. Erilaiset tapahtumat
ja tempaukset vuosikymmenten aikana ovat laajentaneet
hänen tunnettuuttaan.
Routo perusti Suomen
ensimmäisen moottoripyörämuseon oheispalveluineen
Niemen satamaan vuonna
2011. Museo on nopeasti noussut yhdeksi Lahden
suosituimmista paikoista
kaupunkiin tulevien vierailijoiden keskuudessa. Routo
on elämäntyöllään tehnyt
tunnetuksi paitsi yritystään
ja itseään, myös Lahtea ja
kansainvälisellä mittapuulla
Suomea.

Riku Routo ilmentää lahtelaista yrittäjyyttä, joka ennakkoluulottomasti toimien
ja uutta kokeillen saa asioita
tapahtumaan. Routo edustaa
lahtelaista rouheutta ja tapahtumien järjestäjänä hän on
vuosikymmenten mittaisella
panoksellaan antanut esimerkin tavasta olla luomassa yhteistä hyvää. Samalla Routo
on edistänyt myönteisellä
tavalla kuvaa Lahdesta tapahtumakaupunkina.
Esityksen Lahden mitalin
saajasta tekee valtuuston
puheenjohtajisto. Lahtelaiset
saavat vuosittain ehdottaa
mitalin saajaa. Mitali on perinteisesti luovutettu Lahden
syntymäpäivänä 1.11.

Hollolan
Viihdekuorossa
puhalletaan
yhteen hiileen

Lähde: lahti.fi

Hollolan Viihdekuoro on
perustettu kansalaisopiston opintoryhmänä syksyllä
1988. Tälläkin hetkellä Hollolan Viihdekuoro toimii
Wellamo-opiston opintoryhmänä ja harjoittelee kerran viikossa Salpakankaan
koululla. Lisäharjoituksia ja
kuoroleirejä he pitävät esimerkiksi ennen konsertteja.
Mukana toiminnassa on ak-

tiivisesti 30 kuorolaista. Lisäksi muutama kuorolainen
odottaa vielä koronatilanteen
rauhoittumista.
– Korona on tehnyt harjoittelusta erittäin haasteellisen. Viime syksy pystyttiin
harjoittelemaan normaalisti,
mutta koko kevään kuoro
harjoitteli etänä. Silloin
keskityttiin lähinnä äänenmuodostuksellisiin ja ilmai-

sullisiin asioihin. Kuorolla
on käytössä onneksi erittäin hyvät harjoitusnauhat,
joiden avulla jokainen on
pystynyt harjoittelemaan
omia osuuksiaan itsenäisesti. Tämä syksy on harjoiteltu
taas normaalisti ja kuoroleirikin pidettiin. Laulamisen
riemu on ollut valtava ja
konserttiin valmistautuminen erittäin innokasta, kertoo kuoronjohtaja Marko
Kemppi.
Hollolan Viihdekuoron
taustalla on yhdistys, joka on
perustettu vuonna 1991. Yhdistyksen hallitus ja toimihenkilöt huolehtivat kuoron
eri tehtävistä. Heillä on mm.
vaate- ja koristeluvastaavat
visuaalista ilmettä sopimassa. Konsertteja järjestetään ja
siihen osallistuu koko kuoro
yhdessä tehden.
– Jokainen kantaa kortensa kekoon joku penkkejä
kantaen, toinen leipoen kahvitusta varten tai myymällä
arpoja, jatkaa Kemppi.
Yhdistys järjestää erilaista
toimintaa harjoitusten lisäksi mm. kesäisin he pitävät
yllä yhteisöllisyyttä kokoontumalla puistopicnicille ja
tammikuussa vuorossa on
Nuuttijuhlat.
– Meillä on vuosittain pääkonsertti, joka toinen vuosi

Hollolan Viihdekuoron
konsertti

SUA KAIPAAN
13.11.2021
Tiilikankaan koulu, klo 17.00 alkaen
(os. Tiilikankaantie 3, Hollola)

Liput: 20 euroa aikuiset / 5 euroa lapset
(ennakkoon kuorolaisilta tai varaukset sähköpostitse/fb-sivujen kautta)
www.hollolanviihdekuoro.fi

www.facebook.com/hollolanviihdekuoro

hollolan.viihdekuoro@gmail.com

teemallisina iltamina. Viimeksi vuonna 2019 iltamien
aiheena oli Kirka ja Juice.
Iltamissa konsertin jälkeen
bändi soittaa ja on tanssit. Tänä vuonna 13.11.2021
konserttimme on Tiilikankaan koululla teemalla ”Sua
kaipaan”. Teemme yhteistyötä eri yhdistysten kanssa
ja pidämme yhteistyössä konsertteja. Olemme mm. olleet
palvelutaloissa laulamassa,
järjestäneet puistokonsertin,
laulaneet muiden kuorojen
kanssa Hollolan torilla ja
olleet mukana hyväntekeväisyyskonsertissa kirkossa, kertoo hallituksen puheenjohtaja
Hanna Dogan.
Kuoronjohtaja Marko
Kemppi on valikoinut konserttikappaleet kuorolaisten
toiveiden pohjalta. Pyrkimyksenä on tietysti ollut
kiva ja monipuolinen kokonaisuus. Valintoihin on
vaikuttanut paljon myös
se, että hän on sovittanut
itse lähes kaikki konsertin
kappaleet ja kuoron tuntien
halunnut tehdä juuri heille
sopivia sovituksia. Valinnoissa häntä on avustanut eri
äänialoista koostuva musiikkilautakunta.
Teksti: Niina Leskinen
Kuva: Matti Jaakkola
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Niko Oksaselle voitto

IV Lahden Autolasikeskus Openi
UUDET
KESÄRENKAAT
alkaen

SISUSTUSSUUNNITTELU – Inge
SISUSTUSSUUNNITTELU – Inge Uotila
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puh. 0400 352 762

kodit, vapaa-ajan
0700-512411
ja julkiset t
SISUSTUSSUUNNITTELU
Jenny – Inge
NASTO-RENGAS

kodit, vapaa-ajan asunnot
ja julkiset tilat

Kohtaa harjoitteleva kuski
p. 040-3518991
ymmärtäväisesti
inge.uotila@insinooritoimistopeltomaki.fi
TEHOPESU

0700-51014

p. 040-3518991

inge.uotila@insinooritoimistopel

12 €

ULKOMAALAUKSET

ASIAKASPALVELUPISTEEMME
Teboil Saksala
041OVAT
728 1817 TOISTAISEKSI SULJETTUINA

N

kodit, vapaa-ajan
ja julkiset t

Ra

p. 040-3518991
Harrastukset
ja hyvinvointi

inge.uotila@insinooritoimistopel
Palvelemme normaalisti verkkopalvelussa ja puhelimitse.

KELLO-HARA

Nuohous
voi jatkua
– tark
0700-416
060
varmistavat turvallisuude
ÄLÄ OLE YKSIN!

0700-411600
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Palvelevaa taimikauppaa Lahdessa, vuodesta 1967
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Talvirenkaat alle sään ja kelin mukaan

a

krs

Talvirenkaita tulee käyttää, Myös yli 3,5 tonnia painaville
jos sää tai keli sitä edellyttää autoille on omat talvikauden
marras–maaliskuun aikana. rengasvaatimukset.
Sää- ja keliperusteisuus talTalvirenkaiden kulutusvirenkaiden käyttöönotossa pinnan pääurien syvyyden
merkitsee kuljettajalle entistä on oltava vähintään 3,0 mm.
tarkempaa ajo-olosuhteiden "Renkaiden kunnolla on
seurantaa. Tuoreen seuran- suuri vaikutus liikenneturLahden Seudun Uutiset – 9 –
tatutkimuksen mukaan autoi- vallisuuteen. Kulutuspinnan
lijat ovat omaksuneet uudet urasyvyyden ja nastojen
talvirengassäännöt varsin kunnon lisäksi on syytä kiinLIIKKUVA
hyvin.
nittääAUTOHUOLTO
huomiota renkaiden
- huollot
- rengasmyynti
Henkilöautossa, jonka
ko- - korjaukset
ikään, minkä
näkee viikon
ja renkaanvaihdot
- apuvirtaa
- ym.
konaismassa on enintään
3,5 tarkkuudella
renkaan kyljestonnia sekä pakettiautossa on tä. Säilytyksestä riippuen 6
ja -vaihdot
käytettäväRengasmyynti
Suomessa talviren- vuotta
käytössä ollut rengas
kaita 1.11.–31.3.asiakkaan
välisenä ai- on luona!
kovettunut ja pitää kaikiskana, jos sää tai keli sitä edel- sa olosuhteissa huonommin.
Autohuolto Janne
Tmi
lyttää. Talvirengasvaatimus
10 vuottaAvalmistusajankohVÄÄKSY
(toimialueena
koskee myös
erikoisautoja,
dastaPäijät-Häme)
on ohjeellinen viimeimoottoripyöriä,
mopoja ja nen käyttöpäivä olosuhteista
www.autohuoltojanne.ﬁ
kolmi- ja nelipyöriä sekä pe- riippumatta.”, sanoo Liikenp. 0400
467 595ne24jahviestintävirasto
joka päivä!Trarävaunuja,
joiden luokittelutai kytkentämassa on yli 0,75 ficomin johtava asiantuntija
tonnia ja enintään 3,5 tonnia. Otto Lahti.

Uudet talvirengasKitkarenkaiden
säännöt seurannassa
osuus kasvanut
Kesäkuussa 2020 voimaan Kitkarenkaiden osuus hentulleessa tieliikennelaissa tal- kilöautojen talvirenkaista
virengaspakko muuttui kelipe- on jatkanut kasvuaan. Viirusteiseksi
ja nastarenkaiden
talvena
kitkarenkaiden
– ORIMATTILA
– NASTOLA –me
VILLÄHDE
– LAHTI
käyttöaikaa rajattiin kevätkau- osuus talviliikenteessä oli
della. Talvirengasmääräykset koko maassa keskimäärin
uudistettiin vastaamaan pa- 19 %, kun se vastaavassa
remmin
SuomenKALLIOvaihtelevia
parkkipaikkaseurannassa
PARHAAT
JA KIVIMURSKEET
keliolosuhteita.
tammi–helmikuussa 2018
PARHAATTavoitteena
SEULOTUT KIVIAINEKSET
on lisätä autoilijoiden omaa oli vain 12 %. Jokasyksyis...JA PARAS PALVELU
vastuullisuutta turvallisesta, ten rengasratsioiden tulossujuvasta
ja ympäristöystäten mukaan
kitkarenkaiden
s Kallio- ja kivimurskeet,
sepelit, kivituhkat,
sorat ja hiekat
vällisestäkajalonsora.fi
liikenteestä.
suosion
kasvu
ei näyttäisi
040 501 5771
Uudistuksen vaikutuksia kuitenkaan johtaneen niiden
rengaskäytäntöihin ja liiken- yleistymiseen kesäkäytössä.
neturvallisuuteen arvioitiin
”Onnettomuustilastojen
Traficomin teettämässä kak- valossa talvikauden liikensivuotisessa tutkimuksessa. neturvallisuus näyttäisi hie”Suomalaisautoilijat ovat man kohentuneen. Kaiken
tottuneet jo aiemmin vaihta- kaikkiaan seurantajaksolla
5/2021
maan talvirenkaat alle kelien 2019–2021 vallinneet olomukaan. Viime syksynä suhteet olivat sekä
säiden16
ja
Viikko
renkaanvaihdot ajoittuivat kelien että koronapandemian
tavallista myöhempään poik- osalta niin poikkeuksellisia,
Seudun
Uutiset
–keuksellisen
4 – Lahden
leudon
syksyn että
tutkimustulosten pohjalmyötä”, seurantatutkimuk- ta ei pidä tehdä liian pitkälle
sesta vastannut viestintäkon- meneviä johtopäätöksiä”,
sultti Jouko Lahti valottaa.
Lahti huomauttaa.
”Etukäteen pelättiin, että
Traficomin teettämässä
uusi laki voisi johtaa lisään- tutkimuksessa selvitettiin
tyväänGraniitin
kesärenkailla monet
ajeluun muodot,
talvi- ja kesärenkaiden
saha-, vaihtalvikeleillä. Tätä ei onneksi toajankohtaa ja käyttöä lakinoppaja nupukivet,
portin
tolpat,
tapahtunut.
Alkuvuodesta
muutosta
edeltävänä
talvena
2021 toteutetussa
parkkipaik2019–2020
ja
lakimuutosta
reunaja
muurikivet.
kaseurannassa kesärenkaiden seuraavana talvena 2020–
osuus oli vain 0,3 % eli saman 2021. Tiedonkeruumenetel47450
Iitti haasverran Perheniementie
kuin vastaavassa tut- 451,
minä olivat
kyselyt,
kimuksessa vuonna
2018”,
tattelut,095
kenttämittaukset ja
GSM
0400-809
sanoo Liikenne- ja viestin- tilastoaineistot.
tävirasto Traficomin erityisasiantuntija Riikka Rajamäki.
Lähde: traficom.fi

KAJALON SORA
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Tilausajoa pikkubusseilla
ilmastoiduilla
busseilla
- Renkaat1+16h
ja vanteet
puh 0400 352 215
- Rengastyöt
EXVVLSDOYHOXQLHPLQHQ#SKQHW¿

- RenkaidenM.kausisäilytys
Bussipalvelu
Nieminen Oy
- Auton huollot ja korjaukset
- Ilmastointihuollot
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HOLLOLAN RENGAS
JA AUTOKORJAAMO
Mursketie 4, 15870 Hollola • P. (03) 780 4651, 0400 808 120
Ma-pe 8-17, sesonkina myös lauantaisin

Mursketie 4, 15860
Hollola
renkaat
ja
vanteet
p. 03-7804651, 0400
808120
www.hollolanrengasjaautokorjaamo.fi
rengastyöt

renkaiden
asennukset

IITIN GRANIITTI OY

ERÄ
NOPEIMMILLE!!!
ZZZLLWLQJUDQLLWWL¿

7,5x17” 5x108 ET 47 aluvanteet +
LIIKKUVA
AUTOHUOLTO
225/45x17
kesärenkaat

KYSY TARJOUS
ERÄ KESÄRENKAITA ALKAEN!
4 kpl UUSISTA
töineen alle asennettuna
175/65x14 ....240 €
RENKAISTA
195/65x15 ....250 €

- huollot - korjaukset - rengasmyynti
VOLVO
595 € pakettina.
ja renkaanvaihdot
- apuvirtaa - ym.

Rengasmyynti ja -vaihdot
asiakkaan luona!

Autohuolto Janne
A Tmi
Painonpudotusta
arkiruoalla!

(toimialueena
Päijät-Häme)
TiVÄÄKSY
10.00, Ke
11.00, To 16.00
ja La 10.00

www.autohuoltojanne.ﬁ
To 18.00 Miesten ryhmä

Kauppakatu
2 24
A, LAHTI
p. 0400
467 595
h joka päivä!
205/55x16
....270
€
puh. 044-515 4414, painonpudottajat.ﬁ

Runsaasti
merkkejä/kokoja.
posti@painonpudottajat.ﬁ
215/55x17
....295 €
225/40x18kausisäilytys.
....345 €
Renkaiden

M-Lasi

Kun autosi tuulilasi

Kysy uusia
myösasennus
muita
kokoja
/ merkkejä.
Renkaiden
ajanvarauksella
pitää
niin käänny
puoleemme.
Maksuvälineet:
visa,
/odottaessa.
Teemme sen
nopeasti ja Pankkikortti,
edullisesti.

TUO AUTOSI
Jakelutyötä
tarjolla
Hollolassa
aktiiviraha, käyttöluotto, käteinen.
kausisäilytys
Soita
0400
836213
tai tule käymään.
MEILLE HUOLTOON!

HedelmätarhanRENGASTUONTI
alueella
*AUTOJEN KORJAUKSET JA HUOLLOT
* AUTOJEN KORJAUKSET * MAALAAMO
*PYÖRÄSUUNTAUKSET
JA HUOLLOT
* FORD-VARAOSAT
*PPG-MAALIT
Autolasienmyynti
ammattilainen
-Autolasien
ja asennus
* PYÖRÄSUUNTAUKSET
* OBD-MITTAUKSET
*RENKAAT
nyt myös Lahdessa
-Ilmastointihuollot
* PPG-MAALIT
* RENGASMYYNTI
*FORD-VARAOSAT
-Kiveniskemien
korjauksetJA
Avajaistarjouksena
* ILMASTOINTIHUOLLOT
-ASENNUKSET
-Automaalit
ja Tarvikkeet
*OBD-MITTAUKSET

Puh. 03-884 5151

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

Höylääjänkatu
2, LAHTI
SOITA 0400-816
340
Avoinna: ark. 8-17, la 9-13

ien kotisi katolla
vien töiden mestari
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TUULILASIT -40%

-Tehonlisäykset (Optimoinnit)

Mestarinkatu 16, Lahti
045-2089 880, lahti@123tuulilasi.fi

raimo.jokinen@jns-mediajakelut.com

sta huolimatta ulkona
t työt voidaan tehdä! LIIKKUVA AUTOHUOLTO

KATTOTYÖT

p. 0400 467 595 24 h joka päivä!

Lahden Kariniemen lael
toivotaan kesäravintola
Ryteiköille kirpeää palautetta liikkujilta ja ulkoilijoilta
Lasse Koskinen
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
esittää juhlakenttää ja paviljonkiravintolaa elokuussa
1947, jolloin siellä järjestettiin Lahden Osuuskaupan
40-vuotisjuhlat. Juhlakentällä
oli silloin satojen henkilöiden
juhlakatsomo.
Kansalaisaloitteissa Kariniemen kentälle on ehdotettu uutta kesäravintolaa ja sen
yhteyteen erillistä taide- ja kä-

Onko teidän perheenne

• Kattoturvatuotteet
• Kattojen uudistukset
kiinnostunut
kansainvälisyydestä?

Negatiivinen testi ja koulupaikka Lahdessa
Seuralaispalvelua
• Vartti- ja tiilikattojen
• Vesikourujen uusiminen

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.
Aloitteissa toivotaan
myös laululavan jälleenrakentamista, jotta Kariniemen
laella voitaisiin järjestää musiikkiesityksiä ja yhteislaulutilaisuuksia. Entiselle juhlakentälle johtavat edelleen
kahdet harmaagraniittiset
portaat.
Toiset niistä on puhdistettu,
mutta toiset ovat osin edelleen sammaleen kattamat.

Port
seen
K
mii
Ola
kaas
nu-p
tam
kova
kau
leht
kann
koiv
leva
mat
puis
puis
870
Lanu
sina

L

Askon sohvatehdas laajeni L

Lahti on kerännyt
oikeusviranomaisten huo

Työpaikkoja tuli muutama lisää

Askon sohvatehdas laajensi vuosina melkoista sisutusLahdessa. Lisätilaa syntyi buumia ja tuotantomme toi3500 neliötä. Tilaa yrityk- mii lähes äärirajoilla. Suurin
LasseonKoskinen
Lahden kaupungin
kaisellä
nyt 15 5500 neliötä. sisustusinto
varmasti laantuu
kesta toiminnasta
tehtiin 24
Yhtiö työllistää 75 vakituista hieman
koronan helpottaessa,
työntekijää
ja kymmenkunta
uskon
silti,
että koSuomen eduskunnan
apulais- mutta
valitusta
vuosina
2015-2019.
sesonkitekijää.
Tehdaspäällaatutuotteilla
on
oikeusasiamies antoi
Lahden timaisilla
Niistä kahdeksan
aiheutti
likkö
Jyrki Vuorio
sanoo jatkossakin
kysyntää
Työlsivistysjohtajalle
huomautukhuomautuksen
Lahdelle,
jokoronan
ky- listämme
Suomessavalitukmyös
sen hänenkiihdyttäneen
yhdelle rehtorille
ten noin kolmasosa
syntää.
Tehdasvaroituksesta.
on palkannut monia
alihankkijoita.
antamastaan
sista
johti
huomautukseen
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useita
uusia
työntekijöitä.
valmistuu
tällä
Lahden
kaupunki
hankki tannostamme
saakka. Tätä määrää
kaupunSuomessa
on
eletty
viime
hetkellä
päivittäin
noin
150
ulkopuolisen lausunnon tästä ginhallitus ei pidä erityisen
varoituksesta, koska kaupun- suurena. Tähän kaupunginki katsoi oikeusasiamiehen hallitus päätyi Lahden tarkashuomautuksen merkinneen tuslautakunnalle antamassaan
työantajaoikeutensa kaven- selityksessä.
tamista. Ulkopuolelta ostettu
Tarkastuslautakunta pitää
lausunto tuki kaupungin nä- Lahden kunnallisviranhalkemystä.
tijoiden saamia kahdeksaa
Oikeuskansleri ja oike- huomautusta kuitenkin merusasiamies ovat vuosina kittävänä määränä. Lautakun2015–2019 antaneet tehtyjen ta päätyy tarkastuskertomukkanteluiden johdosta kunnal- sessaan siihen, että Lahden
lisviranhaltijoille Suomessa hallinnossa on valitettavan
yhteensä 17 huomautusta, paljon korjattavia puutteita.
joista kahdeksan on annettu
Lahden kaupungille. Näin
Lisäksi lautakunta katsoi
ollen lähes puolet näistä tarpeettomaksi hankkia kalhuomautuksista on tullut lista ulkopuolista lausuntoa
Lahdelle.
sivistysjohtajan saamasta
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Kuntavaalit ovella,
kannattaako äänestää?
Jyrkänmäentie 4, 15880 Hollola

Kyllä kannattaa! Nyt jos si veronmaksajilla on valta
koskaan kaikki uurnille. ja oikeus määrätä, miten
Vain siten voimme vaikut- kunnassa toimitaan. Tämä
taa kotikuntamme asioiden tapahtuu kuitenkin ainoas(bensa- ja dieselautot)
hoitoon. Me äänestäjät taan valtuutettujen
välitykJarrujenkorjaukset,
rengastyöt
olemme
kunnan omistajia.
sellä, joita valitaan kunnan
Antakaamme siis kansa- väkiluvun mukaan, esim.
laisten äänten kuulua!
Lahdessa 59. Sen vuoksi
Kuulee sanottavan, että äänestäminen on erittäin
mikään ei muutu, äänes- tärkeää veronmaksajan
tää ketä tahansa. Näin ei valtaoikeuden toteuttajana.
missään tapauksessa ole.
Esimerkiksi Lahden 545
Merkittävä tulo kunnalle
ehdokasta edustavat 15 eri on valtionosuusrahoitus,
(norm. 18 eur)
valitsijayhdistystä, joil- karkeasti puolet verotuTarjous voimassa
la kaikilla on toisistaan losta. Sen tavoitteena on
marraskuun loppuun asti.
poikkeavia tavoitteita kau- kuntien vastuulla olevien
pungin asioiden hoitoon. julkisten palvelujen saaMikäli jokin tavoite saa tavuuden varmistaminen
riittävästi kannatusta,
se niin,
että kansalaiset voivat
Riihimäellä vuodesta
1958
myös toteutuu. Sama kos- saada tietyntasoiset peruskee yksittäisten ehdokkai- palvelut. Se on yleiskatden ajamia asioita.
teellinen tuloerä, jota ei ole
korvamerkitty mihinkään,
Äänestäjät ovat veron- vaan rahoitusta saava kunta
maksajina kunnan toimin- päättää itse sen tarkoituktojen suurin rahoittaja. Sik- senmukaisesta käytöstä.

Peruspesu

- huollot - korjaukset - rengasmyynti
LAAKSOTIE 55, HEINOLA
ja renkaanvaihdot - apuvirtaa - ym.

ustyötPuh. (03) 715 2800, 040-585 7431
yöt
Rengasmyynti ja -vaihdot
et
ykset
asiakkaan luona!
n
teet
uotteet
Autohuolto Janne A Tmi
FORD
VÄÄKSY
(toimialueena Päijät-Häme)
voimaisen
vaihdot
ttyä
Etsimme isäntäperhettä
saapuvalle
www.autohuoltojanne.fi
AMMATTITAIDOLLA
100% elokuussa
suomalainen
set
Tauthaimaalaiselle vaihto-oppilastytölle.
HINAUKSET

akin
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tkis-
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Keilailu-uutinen

NIINAN NIKSIT

Niina Ojansivu
Keittiöpäällikkö

Nuudeli-kanasalaatti
Lounaaksi, illanistujaisiin, päivälliselle, mihin vaan sopii ruokaisampi salaatti. Onko
jäänyt jääkaappiin jotain jämiä tai sitten ihan ostaa tarvittavat tarvikkeet kaupasta. Minulla
sattui jäämään viikonlopusta kaikennäköistä ja kaapista löytyi pari pakettia nuudelia, joten
päivälliselle saatiinkin kunnon ruokainen salaatti, kevyttä, terveellistä ja maittavaa.
Nuudelisalaatti
2 pss kananmakuisia
nuudeleita
200g tuoreita pitkiä
papuja
1 sipuli
2 valkosipulin kynttä
200g pakaste maissia
½ kerää
jäävuorisalaattia
puolikas kurkku
kirsikkatomaatteja
1 prk ananasta
1 pkt vuolukanaa
persiljaa

Sulo Hietala, Pertti Salminen ja Petri Kuusela

Bayn Syysrysäyksen
voitto Salmiselle
Sunnuntaina 24.10. keilattiin
Bayn Syysrysäyksen finaali
Lahden Keilahallissa. Loppukilpailuun selviytyi kahden jakson alkukilpailujen
perusteella 28 parasta keilaajaa. Finaalissa keilattiin
7 sarjaa amerikkalaisittain.
Bayn nappasi kolmoisvoiton Pertti Salmisen vieden

finaalin tasoituksellisin pistein 1565. Toiseksi sijoittui
Sulo Hietala jääden Salmisesta 46 pistettä (1519). Kolmanneksi kiri Petri Kuusela
häviten Hietalalle niukasti 13
pistettä (1506).

Huuhtele pavut ja
kiehauta suolavedessä
n. 8–10 minuuttia.
Valuta vesi pois.
Pilko tarpeen mukaan
nuudeleita hieman

pienemmäksi. Kiehauta
nuudelit nopeasti,
laita pussissa olevat
mausteet sekaan ja
kaada ylimääräinen
vesi pois. Pilko sipuli
ja valkosipuli ja paista
ne pannulla öljyssä.
Lisää pannulle pavut
ja nuudelit, ja pyöräytä
muutaman kerran
ympäri. Pilko jäävuori,
kurkku ja tomaatit.
Laita astian pohjalle
kerros salaattia ja loput
aineet kerroksittain
päälle. Koristele
persiljalla. Aineita
voi korvata omien
mieltymysten mukaan
ja jääkaapin sisältöä
kannattaa hyödyntää.

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

AT PALVELUT AMMATTITAIDOLLA
Kaupunginjohtaja haastatteli peruskoululaisia
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Kaupunginjohtaja Pekka Timonen keskusteli lahtelaisten peruskoululaisten kanssa Lahdesta,
ympäristöpääkaupungista ja toiveista Lahden tulevaisuuteen. Nuorten mielestä Lahdessa on kaikkea.
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Salpakierto
Oy:n7,lajitteluasetältä6020
vuodelta Asikkalan,
Aleksanterinkatu
Lahti, puh. 010 548
milla koettiin jälleen erittäin Heinolan, Hollolan, Padaswww.lamminop.fi
vilkas
kesäkausi kävijämää- joen ja Sysmän lajitteluarien moninkertaistuttua tal- semilla. Myös Orimattilan
vikauden kävijämääristä. lajitteluaseman laajennetut
Veneistä
pienkoneisiin
Syksyä kohden
mm. remonkesäkauden aukioloajat päättit, rakentaminen ja pihatyöt tyvät. Talviaikaan siirtymikodeissa ja vapaa-ajanasun- sellä ei ole vaikutusta Lahden
noilla vähenevät, jolloin la- lajitteluasema PILLERIn
jitteluasemillakaan ei tarvitse aukioloaikoihin.
niin usein vierailla. LajitteJos ilmoitetulle aukiololuasemien aukioloajat vaih- päivälle sattuu pyhäpäivä,
tuvat tämän myötä takaisin ovat lajitteluasemamme sultalviaikatauluun marraskuun jettuina. Kätevimmin lähimalusta. Talviaikataulut ovat män lajitteluaseman aukivoimassa maaliskuun 2022 oloajan löydät vierailemalla
loppuun saakka.
Salpakierto Oy:n kotisivuilTalviaikatauluun siirty- laosoitteessa salpakierto.
minen merkitsee lauantain fi tai tarkistamalla tiedon
aukioloaikojen päättymistä Lokki-kalenterista.

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

– nuorAutokouluja
ten mielestä Lahti on hyvä paikka

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

Lajitteluasemien talvikauden

Lahden Seudun
Uutiset
– 8 – aukioloajat
ajalla 1.11.2021-31.3.2022:

Kaupunginjohtaja kysyy
-livelähetys järjestettiin ensimmäistä kertaa 11.10.
Fellmanniassa. Lähteen
koulun oppilaat Alli Kahikko, Lotta Korhonen,
Iina Nurminen ja Aliisa
Helminen vastasivat kaupunginjohtajan kysymyksiin
ajankohtaisista lahtelaisia
lapsia ja nuoria askarruttavia
asioista. Verkon välityksellä
tilaisuuteen
osallistuneet
Lääkäreitä
oppilaat kertoivat ajatuksiaan kaupunginjohtajalle
kyselyn avulla. Tilaisuuteen
osallistui parhaimmillaan yli
50 luokkaa.

”On tosi siistiä, että
Lahti on Euroopan
ympäristöpääkaupunki”
Kaupunginjohtaja ja nuoret
keskustelivat muun muassa
Lahden ympäristöpääkaupunkivuodesta ja kestävästä
liikkumisesta. Oppilaiden

mielestä Lahti on edistynyt
paljon ympäristöasioissa.
Pyöräily oli kyselyn ja
keskustelun perusteella suosituin tapa mennä kouluun
nyt ja myös tulevaisuudessa. Myös kaupunginjohtaja
kertoi tulevansa useimmiten
pyörällä töihin. Keskustelijat
olivat samaa mieltä siitä, että
pyöräily on paitsi ympäristölle hyvä ratkaisu, niin se
hyödyttää
myös pyöräilijää
Äitiysneuvola
itseään.
Nuoret olivat tyytyväisiä pyöräreitteihin, mutta
ehdottivat, että useammilla
pyöräteillä jalankulkijoille
ja pyöräilijöille voisi olla
omat reitit.

Lahdessa on hyvät
vaikutusmahdollisuudet
Nuorten mielestä aikuiset
kuuntelevat heitä verrattain
hyvin kotona, koulussa ja
harrastuksissa. Nuoret ker-

Autonosturipalveluja

• LAHDEN lajitteluasema PILLERI,
avoinna arkisin klo 7–20, la klo 10–15
• ASIKKALAN lajitteluasema,
avoinna arkisin ti ja to klo 12–18
• HEINOLAN lajitteluasema,
avoinna arkisin ma, ke ja pe klo 12–18
• HOLLOLAN lajitteluasema,
avoinna arkisin ma, ke ja pe klo 12–18
• ORIMATTILAN lajitteluasema,
avoinna arkisin ti ja to klo 12–18, la klo 10–14
• PADASJOEN lajitteluasema,
avoinna arkisin ti ja to klo 12–18
• SYSMÄN lajitteluasema,
avoinna arkisin ti ja to klo 12–18
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vuo- on suosittu liikuntapaikka ja
* mökkitalkkarintyöt
Tomula,
Heljä
∙ Kuumakivihieronta
Tomula,Alariesto,
Alariesto,Von
VonWright,
Wright,Romanttinen
HeljäLiukko-Sundström,
Liukko-Sundström,
Vuosilautasia,Joululautasia,
Joululautasia,
puutarha ym.Vuosilautasia,
Öljysäiliöiden
huoltoa
istettu, n. sina
1989-1992.
kävelykohde.
Romanttinen
puutarha
ym.
40 kpl
hyväkuntoisia
edullisia
henkilöautoja
*
metsänhoitopalvelut
Romanttinen
puutarha
ym.
Lomonosovin eläimiä
Riihimäen lasia
P. 050 435 8370
Kuka hoitaa huonekalujen,
edelLomonosovin
eläimiä
Riihimäenlasia
lasia
Lomonosovin eläimiä
IITTALAN LASEJA:
Riihimäen
Kehräämön takapihan sisätiloissa.
Arja-Liisa p.
040 588 8003
IITTALAN
LASEJA:
Automyyntiä
tamat.
Lanun
taidetyöt olivat
tuomon.hierontapalvelu@gmail.com
trampoliinien,
grillien ym. Kekkerit, Niva, Festivo, Asklak,
IITTALAN
LASEJA:
Kalinka,
Pisaranrengas,
Jäänsärkijä,
Helminauha,
Vellamo,
www.nettiauto.com/yritys/autoimone/vaihtoautot
Festivo,
Kalinka,
Pisaranrengas,
Jäänsärkijä,
Helminauha,
Antti p. 0400
754 657 ja kasauksen? Kekkerit,
Kekkerit,Niva,
Niva,Tsaikka
Festivo,(Asklak,
Asklak,lila),
Kalinka,
Pisaranrengas,
Jäänsärkijä,
Helminauha,
Vellamo,
kuljetuksen
kulta,
Kastehelmi,
i-lasi, Pioni,
Apila, Herttua
ym. Vellamo,
Vuoripojank. 18 · www.hierojalahti.com
Tsaikka
( kulta,
lila),
Kastehelmi,
i-lasi,
Pioni,
Apila,
Herttua
ym.
044 239 2551 - Pakaantie 1 - Kehräämö (takapiha)
A
Tsaikka
(
kulta,
lila),
Kastehelmi,
i-lasi,
Pioni,
Apila,
Herttua
ym.
Myös liukuovikomerot

9HVLMlUYHQ5DNHQQXVSDOYHOX2\

VELUPISTEEMME
ISEKSI SULJETTUINA

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

PALVELUHAKEMISTO
20 �

Rakennus- ja
saneerauspalvelut
Palvelemme normaalisti

i verkkopalvelussa ja puhelimitse.

n laelle
ntolaa

lkoilijoilta

Kauppahalli Lihaa - laatua - palvel

Kylpyhuonelaatoitus- ja
vesieristystyöt

0700-416 060

ÄLÄ OLE tässä!
YKSIN!
Mainosta sinäkin

www.lahdenseudunuutiset.fi
0700-411600

Jenny

0700-51014
9HVLMlUYHQ5DNHQQXVSDOYHOX
HYVINKÄÄLLÄ
SAVIAHON
SAVIAHON MYYMÄLÄ
MYYMÄLÄ HYVINKÄÄLLÄ
0700-512411
0700-512411

PALVELUHAKEMISTO
AKEMISTO
PALVELUHA
NIITTYLÄ
PALVELUHA
AUTOMYYNTI IMONE

ajeni Lahdessa
Kaihtimia

169

Päijät-Hämeen Käyttöauto Oy

PALJON VANHAA- JA KERÄILYTAVARAA:
PALJON
VANHAAJA
PALJON
VANHAAJAKERÄILYTAVARAA:
KERÄILYTAVARAA:
Huonekaluja,
Valaisimia,
lampunkupuja,
valaisinkristalleja, aterimia, avaimia,
Huonekaluja,
Valaisimia,
lampunkupuja,
valaisinkristalleja,
aterimia,
avaimia,
n. 40 kpl hyväkuntoisia edullisia henkilöautoja naulakoita,
Huonekaluja,
Valaisimia,
lampunkupuja,
valaisinkristalleja,
aterimia,
avaimia,koulun
ryijyjä,
Riihimäen
lasin
maljakoita
ja laseja, lasipurkkeja,
Savitorppa,
AUTOHUOLTOJA
TILITOIMISTOJA
TORIN
OMPELUKONE
POLTTOÖLJYÄ
naulakoita,
ryijyjä,
Riihimäen
lasin
maljakoita
jajalaseja,
lasipurkkeja,
Savitorppa,
koulun
Tervetuloa
pesettämään uudella
autonpesukoneellamme
Polttoöljyä
opetustauluja,
emaliastioita,
patoja,
peltikahvipurkkeja,
kuparipannuja,
mortteleita,
naulakoita,
ryijyjä,
Riihimäen
lasin
maljakoita
laseja,
lasipurkkeja,
Savitorppa,
koulun
Arabian kahvikuppeja opetustauluja, emaliastioita,
Arabian astioita
Kehräämön takapihan sisätiloissa.
www.torinompelukone.ﬁ
- p. 0400 769
632
patoja,
peltikahvipurkkeja,
kuparipannuja,
mortteleita,
Lomonosovin
eläimiä.
Ja
paljon
muuta!
opetustauluja,
emaliastioita,
patoja,
peltikahvipurkkeja,
kuparipannuja,
mortteleita,
Arabian
kahvikuppeja
Arabian astioita
astioita
Arabian kahvikuppeja
Arabian
Rauhankatu
18,
Lahti
Lomonosovin
eläimiä.
Ja
paljon
muuta!
044
239
2551
Pakaantie
1
Kehräämö
(takapiha)
Lomonosovin eläimiä. Ja paljon muuta!
Palveleva
paikallinen
ma, ti, to, pe 10-17, ke 9-18
TRIKOO Av.
MATONKUTEITA:
sutus- sohvaa, Vuorio kertoo.
Sänkyjä ja patjoja sen sijaan
MATONKUTEITA:
Värit:TRIKOO
Valkoinen, musta,
sininen, harmaa. 3 euroa/kg.
TRIKOO
MATONKUTEITA:
me toimyydään
paljon myös keväälmonimerkkiautohuolto
Launeella
Värit:
sininen,
Värit:Valkoinen,
Valkoinen,musta,
musta,
sininen,harmaa.
harmaa.33euroa/kg.
euroa/kg.
Suurin
Askon sohvatehdas on lä, Vuorio summaa.
Öljysäiliöiden
huoltoa
(norm. 24 eur)
Ompelutarvikkeita: Nappeja, vetoketjuja,
nauhoja, pitsejä, kankaita ym.
puh.
03 782 7783
Cittarin
ja
Prisman
välissä
ÖLJYSÄILIÖIDEN
HUOLTOA
aantuu aloittanut myös sänkyjen valAskon sohvatehdas on
Ompelutarvikkeita:
Nappeja,
vetoketjuja,
nauhoja,
pitsejä,
kankaita
ym.
Tarjous voimassa kesäkuun
Ompelutarvikkeita:
Nappeja,
vetoketjuja, nauhoja,
pitsejä,/kankaita
ym.
KAIKKI LOPUT
KANKAAT
2Siirtonurmea
EUROA
METRI!
taessa, mistuksen. Yritys koemark- yritysnimeltään Insofa Oy,
KAIKKI
LOPUT
KANKAAT
22EUROA
// METRI!
loppuun asti.
Puuaskartelutarvikkeita:
Palloja,
helmiä,
pyöriä,
tappeja
ym.
KAIKKI
LOPUT
KANKAAT
EUROA
METRI!
tä ko- kinoi
niitä ensin kolmessa joka
on osa Indoor Group
• määräaikaishuollot
• ilmastointihuollot
LAADUKASTA
LAMMILTA!
Puuaskartelutarvikkeita:
Palloja,
pyöriä,
Valaisimia
Arabian seinälautasia
Palloja,helmiä,
helmiä,SIIRTONURMEA
pyöriä,tappeja
tappejaym.
ym.
Hirven laatusertifioidun
voi nauttia myös Salpausselkä
lla on Hollolan
myymälässään
ja vähitellen savusaunan
Oy:tä.
Yrityksen
hallituksen
• korjaukset
• renkaat
jaterassilta
vanteet
Puotikatu
7, Puuaskartelutarvikkeita:
OSTAMME
KUOLINPESIÄ JA MUUTTOIRTAINTA! Arabian seinälautasia
Ostetaan
asuntoauto
Valaisimia
Hollolan
Hirven
laatusertifioidun
savusaunan
terassilta
voi
nauttia
myös
Salpausselkä
Geoparkin
kauniista
maalaismaisemista.
Kuva
Päivi
Tommola.
Työl- Hollolan
myynti
on aloitettu
sen kai- savusaunan
puheenjohtaja
on Kari voi
Kolu
Valaisimia
Arabian seinälautasia
• Vianmääritykset
• nelipyöräsuuntaukset
Hirven
laatusertifioidun
terassilta
nauttia myös Salpausselkä
OSTAMME
KUOLINPESIÄ
JA
MUUTTOIRTAINTA!
OSTAMME KUOLINPESIÄ JA MUUTTOIRTAINTA!
Geoparkin
kauniista
maalaismaisemista.
Kuva
Päivi
Tommola.
myös
kissa myymälöissä.
ja toimitusjohtaja
Marko
15700 Lahti
Geoparkin
kauniista
maalaismaisemista.
Kuva
Päivi
Tommola.

TEHOPESU

asuntoauton.
Vuosimallilla
ei väliä,
Tuo-Ostan- Sohvakauppa
hiljenee
pe- Liimatainen.
Ajokatu
65 Lahti
pikkuvikaiset.
u tällämyös
rinteisesti
keväällä
ja kääntyy
Avoinna
7.30–16.30
haku,
soita
ja tarjoa.
n 150Nopea
kasvuun
taas
loppukesällä.
050255
549 9377
P. 0400Puh.
- 533
vadenautohuolto.com

Julkitila-, ravintola-, koti-, mökki-, ja veneverhoilut.

TILATAKSEJA
Kalusteiden korjaukset ja pintakäsittelyt.
TILATAKSI 1+8 Esa Oinonen

Verhoomo Jyrki Nurmisto

Oletko menossa yksin, perheen tai ystävien kanssa?
Lähelle tai kauaksi? Työ-/vapaa-ajan matkalle?

0500 530 043

SOITA JA KYSY
Hollola
044 239
9961
Puistolantie
2, Heinola
- jyrki.nurmisto@verhoomo.com
TARJOUSTA
Järvelä 044 977 8748
TILAUSAJOISTAMME!
www.karkolantilataksi.fi

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
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.

L
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AUTOMYYNTIÄ
Automyyntiä

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

w
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Lahden Seudun Uutiset

Kia Rio 1.2 Bensa Man.
47000km 2018 12400€

Viikko 44 / 2021

BMW X1 2.0 diesel Aut.
187000km 2009 13900€

Audi A5 2.0 tdi Man.
169000km 2012 18400€

Kia Ceed GT-line 1.4T Aut.
56000km 2019 22900€

