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Sari KolSi

Mainosta
sinäkin tässä!

www.lahdenseudunuutiset.fi

RIIHIMÄEN VAHINKOTAVARAKESKUS
UUSI ERÄ!!

TUOKSUTUIKUT

NEULELANGAT

VAIN!

2,20€/100g (22€/kg)
VAHINKOERÄ!!

KAUNIIT LYHDYT

Aurausviitta

25/1500 73,50€/50kpl
20/1350 66€/50kpl

Lintujen ruokintaan
Auringonkukansiemenet
Maapähkinärouhe
Talipallot

Meiltä myös lumikolat ja lapiot !

9,90€ kork. 40cm
14,90€ kork. 55cm
19,90€ kork. 75cm
Paljon erilaisia laadukkaita

4,50€/kg

PÖYTÄKYNTTILÄT
ALK .

0,25€/kpl

Adventti

KRUUNUKYNTTILÄT

1,90€/4kpl
(norm. 2,80€)

PALLOKYNTTILÄT

1,40€/kpl
◆ paloaika 29h

Miesten KAULUSPAITOJA ja
PUVUNTAKKEJA jopa -70%
alkuperäisestä hinnasta!

Paloturvalliset

◆ mm. Petrifun, Turo, Olymp

◆ kaukosäätimellä

Maitre Trufout

SUKLAAKONVEHDIT

1,90€/180g (10,55€/kg)

LED-KRUUNUKYNTTILÄT

5,90€/2kpl

Paljon erilaisia LELUJA
vaikka PUKINKONTTIIN

◆ myös paljon muita suklaarasioita edullisesti

Ylinen Viipurintie 4 B 2, 16900 Lammi
Puh. 0400 137361. Avoinna ma-pe 9-17
www.tippavaaranmaatalouspalvelu.fi

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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Avoinna: ark. 10 – 17, la 10 – 14
VANHAN TAVARAN KAUPPA

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
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70&/30%, tuore, Suomi
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Valofestivaaleilla paljon kävijöitä
Lahden kaupungin juhlavalot
liittyvät Päijät-Hämeen Valofestivaaliin, jota vietettiin
1.-7.11.2021 maakunnassa
toista kertaa. Valofestivaali
on Päijät-Hämeen Yrittäjien organisoima tapahtuma,
johon osallistuu yrityksiä ja
yhteisöjä ympäri Päijät-Hämettä.
Lahden kaupungin syntymäpäivien kunniaksi mm.
Launeen Perhepuistossa oli
juhlavalaistus. Tutun leikkipaikan linnan juhlavalaistusta on päätetty jatkaa
21. marraskuuta asti suuren
suosion vuoksi.
– Perhepuiston alueella
on käynyt vilkkaasti vierailijoita, jopa toisilta paikkakunnilta. Halusimme jatkaa
valaistusta, jotta mahdolli-

simman moni pääsee nauttimaan väriloistosta vuoden
pimeimpänä ajanjaksona,
kertoo markkinointipäällikkö Taneli Pasanen Lahden
kaupungin tiedotteessa.
Myös kaupungin omistukseen siirtyneet Pikku-Vesijärven vesiurut olivat käytössä juhlaviikon aikana
päivittäin.
Valofestivaalin aikana
Lahden maamerkit, kuten
radiomastot, vesitorni ja
Sibeliustalo, oli valaistu
juhlavasti.
Päijät-Hämeen Yrittäjien
Valofestivaalia vietetään
seuraavan kerran 2022 syksyn pimetessä.
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Vanhanajan

FLANELLIPAITA
Mukavin paita juhlaan ja arkeen.

MUSTARAITA

VIHREÄRAITA

29€
koot 60-66 39€
koot 48-58

VILLAPAITA

98€

tilaa netistä tai puhelimitse

Teksti ja kuvat:
Niina Leskinen

Parkano

www.obelia.fi
0400 235 155
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Tarjoamme jakelutyötä
Hollolassa ja Riihelässä!
Joka toinen viikko ilmestyvä
lehtemme kaipaa jakajia.
Yhdistä liikunta ja hyöty.
Ota yhteyttä
Raimo Jokinen
0400 816 340
raimo.jokinen@jns-mediajakelut.com

Tunnelmapaloja Hollolan Viihdekuoron
Sua Kaipaan -konsertista 13.11.2021

Kun Hollolan Viihdekuoron Sua Kaipaan -konsertti
vihdoinkin toteutui lauantaina 13.11.2021, oli aistittavissa paljon yhdessä tekemisen
riemua, iloa ja onnea. Olihan
konsertin ajankohtaa jouduttu siirtämään koronan vuoksi
pariinkin kertaan, mutta nyt
Viihdekuoro pääsi vihdoinkin laulamaan ja esiintymään
livenä. Kun konserttilippuja
kysyttiin runsaasti jo ennakkoon, oli selvää, että myös
yleisö halusi päästä kuuntelemaan elävää musiikkia
ja Hollolan Tiilikankaan
koulun liikuntasali täyttyikin
mukavasti. Karu liikuntasali
muuntui kuorolaisten kätevissä käsissä pian upeaksi ja
käytännölliseksi konserttisaliksi koristeiden ja valojen
myötä. Konsertin vaaleanpunainen värimaailma viritti
sekä kuorolaiset että yleisön
konsertin teemaan ja näin
harmaa marraskuu pääsi
unohtumaan edes hetkeksi.
Olimme odottaneet tätä het-

keä ja yleisön kohtaamista.
Sulje silmäsi, nyt se alkaa!
Huolet hetkeksi unohtakaa!
Hyökyaalto vyöryi, elämän nälkä herätti ja kiskaisi
meidät mukaansa. Laulujen myötä koimme syviä ja
kauniita tunteita. Orkesterin säestys virtasi suonissamme kuin elämän viini.
Harmonikan ääni tahditti
tunnelmallisen pehmeästi ja
kitaran kielet värähtelivät.
Sormet tanssivat koskettimilla ja näppäilivät kieliä.
Rumpukapuloiden iskiessä
tahtia antauduimme musiikin
vietäviksi. Muodostimme
sydämiä, taivuimme eteen,
taakse, sivulle ja takaisin.
Lava nitisi, tuntui pyytelevän
välillä jo armoa, mutta laulu
vaan soi!
Halusimme näyttää, mitä
osasimme ja avasimme lauluihin sisältyviä tarinoita.
Kuoromme miehet heittäytyivät tunnelmasta toiseen
varsin uskottavasti. Välillä
isot miehet eläytyivät tenna-

rit vilkkuen juokseviksi räkänokkaisiksi pikkupojiksi,
mutta vakavoituivat sitten
vaikka pyhään toimitukseen.
Kuoromme naiset tulkitsivat
vahvasti ihmisen viisautta ja
rohkeutta silloinkin, jos pokka meinaa pettää, paniikki
iskeä tai sydän jättää. Kiitos
kuoromme solisti, Tuire
Viljaselle! Tuiren tulkinta oli
todella taidokasta ja vahvaa.
Laulut toimivat tunteidemme tulkkeina silloin, kun
sydän itkee, sanat takertuvat
kurkkuun, kädet jäätyvät
taskuun tai jalat eivät kanna. Kyllä yleisö ymmärtää,
mistä on kyse, kun lauluissa
pyydetään laittamaan pää
paikoilleen, ollaan enkeleitä toisillemme, juodaan
elämän viiniä, katsellaan
pilviä, piirrytään ilmaan,
pyydetään viemään kotiin,
ollaan lähempänä elämää jne.
Laulajan tehtävänä on silloin
tulkita laulujen sisällä olevaa
tarinaa ja ottaa kuulijansa
mukaan tunnelmaan.

Pidimme toisistamme huolta ja pyrimme pitämään koronat loitolla. Käsidesit, maskit
ja turvavälit olivatkin konsertissa läsnä. Yleisö eli musiikin
mukana, ja se välittyi kyllä
lavalle asti. Kiitos, mahtava
yleisö! Kiitos saamastamme
runsaasta positiivisesta palautteesta. Kiitos kuoromme
johtaja, Marko Kempille!
Marko oli valinnut ohjelmiston laulut ja teki niihin
myös sovitukset, jotka sopivat
loistavasti Hollolan Viihdekuorolle. Ohjelmistossa oli
mukana todellisia helmiä, jotka pääsivät Markon taitavien
sovitusten ja kuoron äänten
myötä nyt ansaitusti uuteen
loistoon. Kiitos orkesterille,
valo- ja äänitekniikalle sekä
yhteistyökumppaneille. Kiitos Hollolan kunta! Kiitos
meille kaikille!
Hollolan Viihdekuoro toivoo pääsevänsä esittämään
Sua Kaipaan -konsertin ohjelmistoa vielä jatkossakin.
Kuoroa voi pyytää konsertoimaan tai laulamaan erilaisiin
tilaisuuksiin. Uusia laulajia
otetaan myös mukaan kuorolaulutoimintaan.
Yhteystiedot:
Hanna Dogan,
kuoron puheenjohtaja,
hollolan.viihdekuoro@
gmail.com
puh. 050 3539 611
Marko Kemppi,
kuoronjohtaja,
marko.kemppi@gmail.com
puh. 050 5949 326
Riitta Yrjänä,
kuoron tiedottaja,
yrjanariitta@gmail.com
puh. 044 0885 501
Kuva: Berit Mäkinen

SAARA AALTO &
TEEMU ROIVAINEN
TUHANNET THET  JOULUKONSERTTI

PE 26.11. KLO 1
Ristinkirkko, Lahti
LiÍßt alk. 39,50 € www.ticketmaster.fi
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Ahtialantie 37, 15170 Lahti

13 - 17 €

Muista, meillä
kauppa käy!
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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
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Toivotan kaikille ihanaa ja lämpöistä kesää!
Johanna Miettinen
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Lajitteluasemien asiakkaat
jälleen hyvin tyytyväisiä palveluun
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ETSIMME ASIAKKAILLEMME
RANTAHUVILAA/TALOA RANNALLA
Ympärivuotiseen asumiseen sekä vapaa-aikaan.
Luotettavaa välitystä yli 30v. kokemuksella.

Kävijämäärät ovat pysytelleet viime vuoden lukemien tuntumassa.
Salpakierto Oy toteutti kesällä asiakastyytyväisyyskyselyn viidellä lajitteluasemallaan. Kysely toteutettiin
pääosin haastattelemalla asiakkaita lajitteluasemakäynnin yhteydessä. Kyselyyn
vastasi kaikkiaan 499 asiakasta Lahden, Hollolan,
Heinolan, Asikkalan ja Orimattilan lajitteluasemilla.
Kyselyssä kysyttyjen asioiden keskiarvoksi tuli 4,4
asteikolla 1-5 (5=erittäin
hyvä/erittäin hyvin ja 1=erittäin huono/erittäin huonosti).
Asiakkaiden tyytyväisyyttä
on mitattu vuosittain aina
vuodesta 2005 alkaen. Myös
vuoden 2020 kyselyssä keskiarvoksi saatiin 4,4.
Erityisen tyytyväisiä asiakkaat ovat lajitteluasemahenkilökunnan palvelualttiuteen ja ystävällisyyteen
(keskiarvo 4,8), lajitteluasemien sijaintiin (keskiarvo
4,5), opasteiden selkeyteen
(keskiarvo 4,5) ja lajittelun
helppouteen (keskiarvo 4,6).
Huonoimman keskiarvon
kyselyssä saivat aukioloajat
(keskiarvo 4). Aukioloaikoihin ollaan erittäin tyytyväisiä Lahden lajitteluasema
PILLERIn osalta (keskiarvo
4,6), kun taas muun muassa
Asikkalan lajitteluasemalla
kävijät toivovat nykyistä laajempia aukioloaikoja (keskiarvo 3,4).
Vastaajista 73 % oli toimialueen kuntien vakituisia
asukkaita, 16 % toimialueen
vapaa-ajan asukkaita ja 11 %
yritysasiakkaita.
Avoimissa vastauksissa
kriittistä palautetta saa liikennejärjestelyjen toimivuus
ja lajitteluaseman ajoittainen
ahtaus ruuhkaisina aikoina.
– Ruuhkaisimmat ajat lajitteluasemilla Lahden lajitteluasema PILLERIä lukuun
ottamatta ovat yleensä ensimmäiset tunnit heti aseman
avautumisen jälkeen. Yleensä sen jälkeen helpottaa ja se
kannattaa huomioida lajitteluasemalle tultaessa, kertoo

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

Mainosta
sinäkin tässä!
URAKOINTI
www.lahdenseudunuutiset.fi
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Vaarallisten jätteiden vastaanotto lajitteluasemilla on toimialueen kotitalouksilta maksutonta.
Kuva: Salpakierto Oy.

Salpakierto Oy:n lajitteluasemien Palveluesimies Mika
Kantele.
Lahden lajitteluasema
PILLERIllä ei yleensä ole
samanlaisia päivittäisiä ruuhkahuippuja kuin muilla lajitteluasemilla, vaan kävijävirta
on tasaisempaa ollen pitkälti
PILLERIn laajojen aukioloaikojen ansiota. Toki välillä
saattavat asiakkaat joutua
jonottamaankin.
– Vilkkainta kaikilla asemilla on tietenkin keväisin
huhti-toukokuussa pihojen
ja varastojen siivouksen ja
kuntoon laiton aikaan sekä
vastaavasti taas syys-lokakuussa, kun valmistaudutaan
talveen, jatkaa Kantele.
Lajitteluasemien kävijämäärät ovat tänä vuonna
pysytelleet pitkälti viime
vuoden lukemissa. Vuonna
2020 kävijämäärät kasvoivat
peräti 41 000 asiakkaalla
edelliseen vuoteen verrattuna. Kaikkiaan vuonna 2020
lajitteluasemilla kävi noin
208 000 asiakasta. Lahden
lajitteluasema PILLERILllä

tosin kävijämäärät ovat vielä
viime vuodestakin kasvaneet, ollen seurantavälillä
tammi-lokakuussa lähes 8
000 kävijää enemmän kuin
vuonna 2020 vastaavalla
jaksolla tarkasteltuna.

Monet jätteet
saa tuoda
lajitteluasemalle
maksutta

Monet jätteet saa tuoda lajitteluasemille maksutta. Kiinteistön jäteastiat on tarkoitettu
vain kotitaloudessa päivittäin
syntyvälle talousjätteelle.
Lajitteluasemalle tulee toimittaa muutto-, rakennus- ja
remonttijätteet, huonekalut,
puutarhajätteet, vaaralliset
jätteet ja sähkölaitteet.
Toimialueen
kotitalouksilta otetaan
lajitteluasemilla maksutta
vastaan:
• risut ja haravointijätteet
(erikseen lajiteltuna ja
jätesäkeistä poistettuna)

• kartonkipakkaukset ja
pahvi
• lasipakkaukset
• keräyspaperi
• metalliromut
• kestopuu
• puu (myös puiset
huonekalut)
• renkaat (vanteilla ja
ilman)
• kaikenkokoiset
sähkölaitteet
• vaaralliset jätteet, myös
kaikki akut ja paristot
• käyttökelpoiset vaatteet
ja kodin tekstiilit (UFFkeräyskonttiin)
Lajittelupulmissa kannattaa
hyödyntää verkkosivuilta salpakierto.fi löytyvää
jätehaku-toimintoa, joka
kertoo, mihin jätelajiin tuote
lajitellaan. Myös lajitteluaseman henkilökunta auttaa
mielellään.
Lajitteluasemalle tuotava
kuorma kannattaa lajitella
jo kotona mahdollisimman
hyvin, jotta sen purku on
asemalla helpompaa. Lajittelemalla säästyy myös rahaa.

LUT-yliopisto ja ANDRITZ Oy solmivat
merkittävän yhteistyösopimuksen Lahteen
Laboratorioiden suunnittelu on parhaillaan käynnissä,
ja yhteinen toiminta alkaa
syyskuussa 2022. Salmimies
on erityisen iloinen siitä, että
Lahden laboratoriotoiminta
lähtee alusta asti käyntiin
vahvasti teollisuuden tarpeita, kuten alueen kasvavaa
biotalousklusteria, palvellen.
– LUT-yliopisto on Lahden kaupungin tulevaisuuden
avaintekijöitä. Se tuo kaupunkiin korkean tason tuotekehitystä. Kansainvälisten
yritysten verkoston vahvistuminen Lahdessa on meille
loistava uutinen. Uskon, että
tämä on vasta alkua, iloitsee
kaupunginjohtaja Pekka
Timonen.
ANDRITZ Oy:n toimitusjohtaja Kari Tuomisen

mukaan nyt perustettava tutkimuskeskus ja LUTin akateeminen erikoisosaaminen
tuovat lisäarvoa yrityksen
tutkimus- ja innovaatiotoimintaan.
– Panostamalla tuotekehitykseen pyrimme vahvistamaan brändiämme teknologia-alan innovatiivisen
kehityksen edelläkävijänä ja
houkuttelevana työnantajana.
Tutkimuskeskuksen sijainti
Lahdessa mahdollistaa ANDRITZin ja LUTin tutkijoiden tiiviin yhteistyön.
– Modernissa tutkimuskeskuksessa pystymme keskitetysti tutkimaan, testaamaan ja
analysoimaan paitsi perinteisiä myös uusia kuitumateriaaleja. Sekä LUTissa että meillä
panostetaan kestävää kehitys-
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IITIN GRANIITTI OY
Graniitin monet muodot, saha-,
noppa- ja nupukivet, portin tolpat,
reuna- ja muurikivet.
Perheniementie 451, 47450 Iitti
GSM 0400-809 095

ZZZLLWLQJUDQLLWWL¿
LIIKKUVA AUTOHUOLTO

- huollot - korjaukset - rengasmyynti
ja renkaanvaihdot - apuvirtaa - ym.

Laaja-alaisen ja tieteellisesti korkealuokkaisen yhteistyön myötä Lahden kampukselle syntyy teollisuuden tarpeita
palveleva, moderni tutkimuskeskus.
LUT-yliopisto ja kansainväliseen teknologiakonserni
ANDRITZiin kuuluva ANDRITZ Oy ovat sopineet
mittavasta kuitutekniikan tutkimukseen liittyvästä yhteistyöstä. Ainutlaatuinen yritysyhteistyömalli on askel kohti
uudenlaista infrastruktuurien
yhteiskäyttöä sekä tutkimusyhteistyön tiivistämistä.
– Yhteistyön ansiosta LUTin Lahden kampukselle
pystytään rakentamaan laboratoriotiloja suuremmassa
mittakaavassa kuin olimme
ennakoineet. Käytännössä
kampuksen laboratoriotoiminta laajenee lähes tuhannella
neliöllä, laitekanta monipuolistuu ja Lahteen rekrytoidaan
uutta henkilökuntaa, dekaani
Riina Salmimies summaa.

jälke
kesk
Häne
Tron
sa, jo

tä edistävään teknologiaan,
sivuvirtojen hyödyntämiseen
ja energiatehokkuuteen. Siinä
missä LUT kouluttaa osaavia
työntekijöitä, me tarjoamme
heille opinnäytetöitä sekä työpaikkoja, Tuominen jatkaa.
Molempia tahoja yhdistävät
entuudestaan vahva globaali
näkökulma ja kansainvälisyys. Nyt sovitun yhteistyön
lisäksi on pohdittu tutkimustyön laajentamista myös kuitututkimuksen ulkopuolelle.
– Kyseessä on täysin uudentyyppinen yhteistyö,
joten nähtäväksi jää, mitä
mahdollisuuksia sen myötä
avautuu tulevina vuosina,
Kari Tuominen ja Riina Salmimies toteavat.
Lähde: lahti.fi

Rengasmyynti ja -vaihdot
asiakkaan luona!
Autohuolto Janne A Tmi
VÄÄKSY (toimialueena Päijät-Häme)

www.autohuoltojanne.ﬁ

p. 0400 467 595 24 h joka päivä!

M-Lasi

Kun autosi tuulilasi
pitää uusia niin käänny puoleemme.
Teemme
sen
(norm. 18
eur)nopeasti ja edullisesti.
Tarjous
voimassa
Soita
0400
836213 tai tule käymään.

Peruspesu

marraskuun loppuun asti.

10 €

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

Asplund voittoon Valtin
Lahtelainen -finaalissa

NIINAN NIKSIT

Niina Ojansivu
Keittiöpäällikkö

Myskikurpitsa-kookoskeitto
Tämän keitto on samettisen pehmeä ja maultaan mieto. Se käy maistuvaksi alku- sekä
pääruoaksi. Meidän keitossa oli päällä paahdettuja siemeniä ja ruskistettua pekonia.
Kun jätät pekonin pois keitto on täysin vegaaninen. Tästä riittää 4–6 hengelle riippuen
käyttötarkoituksesta.
Myskikurpitsakookoskeitto
500g Myskikurpitsaa
(sisäosa)
1 sipuli
raastettua inkivääriä
n. 1 cm pala
lemon-curry maustetta
½ l vettä
1 kasviliemikuutio
0,25 dl kookoskermaa
100g kuivattuja punaisia
linssejä
Loraus öljyä

Tuomo Malkki, Teemu Asplund ja Roni Leskinen

Sunnuntaina 14.11. oli vuorossa Valtin Lahtelaisen
finaali. Loppukilpailuun
selviytyi alkukilpailun 21
parasta keilaajaa, jotka keilasivat 7 sarjaa amerikkalaisittain. Tasaisen varmaa
työtä radalla koko kisan
ajan tehnyt Valtti B.E.T.:n
Teemu Asplund vei voiton

tasoituksellisella tuloksella
1658. Toiseksi sijoittui samaa seuraa edustava Tuomo
Malkki (1613). Kolmanneksi kiri Bayn Roni Leskinen,
jääden Malkista vain 10
pistettä (1603).
Teksti ja kuva:
Niina Leskinen

Miesten ja naisten
MM-kilpailuista
mitaleja Suomeen

1. Halkaise kurpitsa
ja kuutioi sisäosa.
Kuumenna öljy, paista
kevyesti sipuli, inkivääri
ja lemon curry. Lisää
vesi ja kasvisliemijauhe.
Lisää kurpitsakuutiot,
linssit ja kookoskerma.
2. Kypsennä ja
tarvittaessa soseuta
sauvasekoittimella.
3. Tarkista maku ja
lisää tarvittaessa
ripaus suolaa.
4. Paahda siemenet
(kurpitsa tai
siemensekoitus).
Pilko pekoni ja paista,
annostele keitto
lautaselle ja ripottele
pekonia ja siemeniä
keiton päälle.

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

Mato Valtosen
kunnallisura
jäi lyhyeksi
Isän uusi auto romuttui ajokortitta

Tomas Käyhkö

Naisten ja miesten MM-kilpailut keilattiin Dubaissa
6.-15.11.2021 marraskuuta.
Porin Giantsia edustavat
Peppi Konsteri ja Ani Juntunen saavuttivat parikilpailun MM-pronssia.
Suomen naiset saivat
MM-pronssia myös joukkuekilpailussa. Joukkueessa
keilasivat Konsterin ja Juntusen lisäksi Bayta edustava
Eliisa Hiltunen ja Grankulla
Bowlareita edustava Mila
Nevalainen. Suomen naisille mitali on ensimmäinen
MM-joukkuekilpailusta vuoden 1995 jälkeen.
24-vuotias Varkauden
Mainareita edustava Tomas
Käyhkö voitti MM-kilpailuiden singlessä hopeaa.

Mila Nevalainen, Peppi
Konsteri, Ani Juntunen ja
Eliisa Hiltunen

Loppuottelussa Ruotsin James Blomgren voitti maailmanmestaruuden kahden sarjan finaalissa lukemin 2–0.
Teksti: Niina Leskinen
Kuvat: Suomen Keilailuliitto

MUUSIKKOELÄMÄ. Valtosen perheen vanhempi
sukupolvi lähti Karjalankannaksen Valkjärveltä evakkoina ja päätyi Loimaalle.
Markku ”Mato” Valtonen
syntyi talvella 1955. Isä Viljo oli ”Gutzeitin miehiä” ja
hänen työnsä vuoksi perhe
muutti Lahteen ja välillä
Hollolan Soramäkeen. Siellä
Matosta tuli vapaapalokunnan nuorisojäsen. Sille uralle
kertyi osallistuminen tehdaspalon sammuttamiseen.
Palokunnan tiloista järjestyi
myöhemmin Sleepy Sleepers
-yhtyeelle harjoitushuone.
Urheiluharrastuksena
Mato kokeili mäkihyppyä,
kuinkas muuten, kun Lahden
tienoilla asui. Sanojensa mukaan hyppäsi parhaimmillaan
40 metriä Lahden silloisesta
keskisuuresta mäestä. Äiti oli
töissä Järvisen suksitehtaalla
ja sieltä järjestyi Matolle
kesätyöpaikka. Rokki innosti
yhä enemmän ja kouluinnostusta lukioon ei riittänyt,
joten isä hankki Matolle työtä
trukinkuljettajana Lahden
Enso-Gutzeitin tehtaalta.
Kaverin kanssa piti noutaa 17-vuotiaana pullaa leipomon tehtaanmyymälästä
Lahden Metsäkankaalta. Pojilla oli kummallakin moottoripyörät, mutta Mato tuumi
pullaa mahtuvan enemmän
autoon, joten Mato asettui
ajokortitta isänsä uuden Ope-

lin rattiin. Palatessa Jalkarannan jyrkässä alamäessä auto
riistäytyi katolleen. Auto
vaati pitkän oikomisen luokkakaverin isän korjaamolla
Koski Hl:ssä. Palkkatilistä
meni rahaa vuorotellen moottoripyörän osamaksuihin ja
auton korjaamiseen. Maksamisia riitti pitkään.
Sleepy Sleepers -yhtye oli
aluksi pannassa Lahdessa.
Lavaesiintymiset ja laulujen
sanoitukset olivat niin paljon pelkistettyjä, että poliisi
rajoitti yhtyeen kuuluvuutta
kieltämällä huvilupia. Sana
kiersi ja esiintymään piti
mennä kauemmas Lahdesta.
SMP:n silloinen lahtelainen
kansanedustaja Mikko Vainio, Maton entinen puutöiden
opettaja, pyysi valtakunnan
kuuluisuutta saavuttanutta
Matoa puolueen kansanedustajaehdokkaaksi vuonna
1983. Yhdessä vaalimainoskuvassa paloletkusta näytti
virtaavan vettä Maton toisesta korvasta ja toisesta ulos.
”Raju ryntääjä eduskuntaan”
-vaalilause kantoi hänet varakansanedustajaksi 3017
äänellä. Vaalien aikaan Mato
oli levyttämässä Lontoossa.
Sen jälkeen tulivat vuoroon kunnallisvaalit. Mato
Valtonen puhui vappupuheensa tyylillään Lahden
kauppatorilla moottoripyöräilijän huuva päässä. SMP:n
vaalivalvojaiset Lahden Seu-

Mato Valtosesta kehittyi lopulta salonkikelpoinen. Kumppanina Tanssii tähtien kanssa -kilpailussa vuonna 2009 oli
Janica Mattson. Kuva: Valtosen arkisto.

rahuoneella saivat valtakunnallista julkisuutta, koska
Maton lisäksi ehdokkaana
oli Sleepy Sleepers -yhtyeen
laulusolisti Tiina Tiikeri.
Mato selvisi nuorten äänin
Lahden kaupunginvaltuustoon, mutta Tiikerille ei ääniä
riittänyt tarpeeksi.
Mato Valtosen kunnallispoliittinen tie jäi lyhyeksi ja
kuoppaiseksi. Musiikki vei
maailmalle, eikä Mato ilmoittanut säädösten mukaan
poissaolojaan valtuuston
kokouksesta ennakkoon,
joten varavaltuutettu joutui
olemaan aina varpaillaan
ja valmiina paikkaamaan
Maton poissaolon. Varavaltuutettu hermostui sen

verran rooliinsa, että lopulta
Mato nosti kytkintä ja muutti
Helsinkiin. Mato Valtosen
kunnallispoliittinen ura kesti
vuodet 1984-1986.
Vesa Kontiainen ja Kjell
Starck ovat kirjoittaneet
550-sivua sisältävän urakirjan Mato Valtosesta. Kirjaan
sisältyy Maton omia kertomuksia elämästään ja sen
kommelluksista. Juuriaan
Markku ”Mato” Valtojen
muistaa sävellyksessä ”Karjalaan takaisin”.
Vesa Kontiainen, Kjell
Starck, Mato Valtonen:
MATO – hullunrohkea monitoimielämä, Docendo 2021.
Lasse Koskinen
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HIERONTAA
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JA -HUOLLOT
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riittävät
”Toivoisin,
että
opetuslusuhtautua.
yhä nuorempia
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opetymmärtäväisesti.
LAATUKONEET EDULLISESTI
Apteekkeja
TUOMON
HIERONTAPALVELU
JA
LIIKUNNALLISEEN
HARRASTUKSEEN
elleen ajamista
puiston toteuttaminen
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p.
040 588 itse,
8003miltägrillien
*040
588
0058
Automyyntiä
tamat.
Lanun
taidetyöt
olivat
tuomon.hierontapalvelu@gmail.com
trampoliinien,
ym.
tuntui
tettavakin
ryhtyy
miettimään,
tua nuoriin
kulkolmiolla
varustettu
ajoneup.
03
7575
700
p. 03 7575 710 Öljysäiliöiden huoltoa
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044 239
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- Pakaantie
- Kehräämö
Seksi & parisuhd e
kauppakeskus
Myösseassa?
liukuovikomerot
Liikenneturvan yhteyspääl- liikenteen
eidät paremmin.
pitää1tavallista
pi- (takapiha)
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LAMMINRANTA

Rakennus- ja
 
ÄLÄ LÄMMITÄ
saneerauspalvelut
  спсс
HARAKOILLE!

UUDET ja
KylpyhuonelaatoitusKESÄRENKAAT
vesieristystyöt
NASTO-RENGAS


хуш €

alkaen

Lintujen talviruokinta



Ilmainen kartoitus!

Hyödynnä kotitalousvähennys!
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”

Por

VELUPISTEEMME
ISEKSI SULJETTUINA

Kauppahalli Lihaa - laatua - palvel

A.O. Vuorinen Oy p. 0

PALVELUHAKEMISTO
Rakennus- ja
NASTO-RENGAS

i verkkopalvelussa ja puhelimitse.

Matit ja Maijat
taa harjoitteleva
kuski

KAHDEN
KESKEN

nJAlaelle
24/7
OTA YHTEYTTÄ
märtäväisesti
ntolaa

saneerauspalvelut

0700-416 060

Kylpyhuonelaatoitus- ja
vesieristystyöt

lkoilijoilta Lasten ja nuorten ryhmät ÄLÄ OLE YKSIN!

0700 41909
0700-411600
ASIAKASPALVELUPISTEEMME
OVAT TOISTAISEKSI SULJETTUINA
9HVLMlUYHQ5DNHQQXVSDOYHOX
FolkJam - RIEMUKAS
Kattojen
TANSSILIIKUNTAMUOTO
PALVELUHAKEMISTO
Palvelemme normaalisti verkkopalvelussa
maalauksetja puhelimitse.
/ pesut
AKEMISTO

KAHDEN

Vesikourujen
KESKEN
NIITTYLÄ
IAKASPALVELUA ILMAN JONOJA 24/7
OTA YHTEYTTÄ
0700-416 060
uusimiset,
PALVELUHA
AUTOMYYNTI IMONE
kattoturvatuotteet
asennettuna ÄLÄ OLE YKSIN!
uttuvinkit
0700 41909
Tilaa
meiltä
ilmainen
Päijät-Hämeen
Käyttöauto
joka
ien kuljettajien
dempänä.
tai likkö Mari Voutilainen,
IVE 0700-411600
puh. 020 789
3570 Vilkun käyttö
LOy
Ikkunoita
ja
ovia
ajeni
Lahdessa
omioida harjoit- kaistan vaihto voi harjoittele- parhaillaan opettaa 16-vuotiA
n. 40 kpl hyväkuntoisia edullisia henkilöautoja
Av. ma-pe
9-19
- laKaihtimia
9-16
AUTOHUOLTOJA
TILITOIMISTOJA
TORIN OMPELUKONE
kaspalvelusivumme
löydät
verkkopalvelumme
POLTTOÖLJYÄ
Tervetuloa
pesettämäänkohteellesi!
uudella
autonpesukoneellamme
kit
ja suhtautua
valta
tulla
hieman
myöhään. asta nuortaan opetusluvalla.
arviointi
Polttoöljyä
Kehräämön takapihan sisätiloissa.
 yläreunasta
Laaksotie
55
asta
Asiakas-valikon alta.
044
239
2551SADEVESI- Pakaantie 1 - Kehräämö (takapiha)
Ssutus-Heinola
Palveleva
paikallinen
JA
sohvaa,
Vuorio kertoo.
Sänkyjä ja patjoja sen sijaan
TEHOPESU
me
myydään
paljon myös keväälmonimerkkiautohuolto
Launeella
40toi585 7431
Suurin
Askon sohvatehdas on lä, Vuorio summaa.
SALAOJAREMONTIT
TILITOIMISTO
(norm. 24 eur)
Metsänhoitoa&
Cittarin
Prisman
aantuu aloittanut
myös ja
sänkyjen
val- välissä
Askon sohvatehdas on
12 € METSÄNHOITOA
Tarjous voimassa kesäkuun
1,69
STSTEROTIC
1,92min.+pvm.
min+pvm.
EROTICPL169
PL169TRE
TRE10
10

t ja huollot
loppuun asti.
SALEJÄRVI KY
Hammasteknikkoja
PALVELUHAKEMISTO
puh. 03 782 7783

taessa, mistuksen. Yritys koemark- yritysnimeltään Insofa Oy,
tä ko- kinoi
niitä ensin kolmessa joka
on osa Indoor Group
• määräaikaishuollot
• ilmastointihuollot
lla on myymälässään
Yrityksen
hallituksen
• korjauksetja vähitellen Oy:tä.
• renkaat
ja vanteet
Ostetaan
Työl- myynti
on aloitettu senasuntoauto
kai- puheenjohtaja
on Kari Kolu
• Vianmääritykset
• nelipyöräsuuntaukset
Amyös kissa myymälöissä.
ja toimitusjohtaja Marko
Ilmalämpöpumppujen
huoltoa
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

RKKUJA!

0

g

Meiltä saat joustavan rahoituksen edullisella korolla!

Puotikatu 7,
15700 Lahti
Teboil
Saksala
Automyyntiä
www.0502205.fi
Vanhanradankatu
4,4,puh.
Vanhanradankatu
puh.010
0107788
7788120
120
050 599 3283
Avoinna ma-pe
ma-pe5.30
6-20,- 18,
la 8-17
Avoinna:
la 8-14
www.saksalanteboil.fi
www.saksalanteboil.fi
AUTOMYYNTI
IMONE
www.salejarvi.fi

169

n. 40 kpl hyväkuntoisia edullisia henkilöautoja
Kehräämön takapihan sisätiloissa.
Julkitila-, ravintola-, koti-, mökki-, ja veneverhoilut. www.nettiauto.com/yritys/autoimone/vaihtoautot
KALUSTETTUJA
Kellohuolto
ja -korjaamo
TILATAKSEJA
Painonpudotusta
Autovuokraamoja
044 239
2551 - PakaantieASUNTOJA
1 - Kehräämö (takapiha)
Kalusteiden korjaukset
ja pintakäsittelyt.
vadenautohuolto.com

KELLO-HARA
PäijätHämeen
Automaalaus

TILATAKSI 1+8 Esa Oinonen

Verhoomo Jyrki Nurmisto

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

0500 530 043

P. 782 7017

37

Possun
www.scandiarent.ﬁ
SOITA JA KYSY
Hollola
044
239
9961
Öljysäiliöiden
huoltoa
Puistolantie
2, Heinola
- jyrki.nurmisto@verhoomo.com
TARJOUSTA
lahti@scandiarent.ﬁ
babyribsJärvelä 044 977 8748
TILAUSmyös
AJOISTAMME!
www.karkolantilataksi.fi
maustettuna Järjestyksen valvontaa
Suomi

8,90
/kg

Kalustettu
asunto remontin ajaksi
Kaihtimia

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

verstas
avoinna
ma, ti,
ke 10-17
Forenom
Oy7783
/ 040
4555
585
puh. 03 782

Ostetaan

Reipas palvelu,
tarvittaessa nouto ja palautus.
Takuutyö.
asuntoauto

Luotet tavaa apua seksi- ja
parisuhdeasioissa.
2,21€ min+pvm

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

kotipalvelua
& KOTIPALVELUA

Metsänhoito & kotipalvelu
Siirtonurmea

LAADUKASTA SIIRTONURMEA LAMMILTA!
NIITTYLÄ
* siivoukset, kodinhoito
* puutarhatyöt
* mökkitalkkarintyöt
* metsänhoitopalvelut

L

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

AUTOMYYNTIÄ
Automyyntiä

Polttoöljyä

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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lemaan bussimatkustamista lahtelaiset matkustajat.
vain yhtenä tiettynä päivänä,
Lahden seudun liikenne
jolloin riskit vuorojen ruuh- haluaa aarrejahti-kampanjan
kautumiselle nousevat.
avulla kannustaa kokeileTänä vuonna Auton va- maan linja-autolla matkusUutiset
–paapäivänä
8 – Lahden
LahdenSeudun
seudun tamista
itselleen parhaiten
liikenne järjestää aarrejahdin. sopivana aikana. Ruuhkaisia

jan kanssa.
Mitäpä jos antaisit autollesi vapaapäivän ja kokeilisit
tehdä viikonlopun ostosmatkan tai illan kirjastoreissun
linja-autolla? Tai menisit
kävellen töihin ja bussilla

RAKENTAJAN
Lahti avaa kuntalaiskyselyn
TARJOUS

Lahti kartoittaa kaupunkilais- pitkään. Koronapandemia
ten mielipidettä taloudesta ja on kärjistänyt tilannetta entitulevaisuudesta.
sestään, sillä sen seurauksena
Lahden kaupungin talou- kuntien tulot ovat nopeasti
dessa on paineita löytää ta- laskeneet.
sapainotustoimenpiteitä yhLahdessa tavoitteena on
teensä 59 miljoonalla eurolla. talousarvio, jossa ratkaisTalouden tasapainoa voidaan taan säästötarpeet niin, että
parantaa vähentämällä meno- kaupunki säilyy elinvoimaija ja lisäämällä tuloja. Kun- sena ja kilpailukykyisenä.
nallisveroprosentin korotus Elinvoimaisuutta tukevat inlisäisi verotulojen määrää. novatiivinen yritystoiminta,
Kertaluonteisilla
ratkaisuil- käsityöliike
edelläkävijäasema ympärisPerinteinen
la, esimerkiksi omaisuuden tökaupunkina, monipuolinen
torin
laidalla opiskelutarjonta
Lahdessa. sekä kiinmyymisellä, olisi
mahdollista
rahoittaa muun muassa kau- nostava liikunta-, kulttuuripungin elinvoimaan liittyviä ja tapahtumatarjonta.
investointeja.
Talouspaineiden taustalla Kuntalaiskysely
on rakenteellinen ongelma kaupungin taloudesta
koko Suomen kuntataloudes- ja tulevaisuudesta
sa. Kuntien tulojen ja menojen suhde on heikentynyt jo Kuntalaiskyselyllä kartoi-

VOIMASSA
2 VIIKON AJAN
tetaan
näkemyksiä
siitä,
miten kaupungin talouden
tasapainotustoimenpiteitä
SEINÄLAATTA,
tulisivalk.
kohdentaa.
Samalla
rajoitetusti
kartoitetaan mielipiteitä siitä,
2
mitä
kaupungin
tehdä
(norm.
16€)... pitäisi
/m
elinvoiman vahvistamiseksi.
Kuntalaiskyselyyn voi vastata10x10
Lahden lattialaatta
kaupungin verkkosivuilla
www.lahti.fi
1.9.–
verkolla.........
7.9.2020. Verkkokyselyyn
voi käydä vastaamassa myös
Palvelutorilla.
Vastaava
20x60 valk.
seinäl.kysely on avoinna intrassa kau(norm.
39€)......... Linkki
pungin
henkilöstölle.
kuntalaiskyselyyn: https://
link.webropolsurveys.com/S/
Upeita 60x120
3DA47559D9ADC580

7€

12€

9€

aarrejahti.
Auton vapaapäivän aarrejahti on osa Lahden Liikkujan Viikkoa. Muut tapahtumat Liikkujan viikon
Facebook-sivulta.

käytännön vaihtoehdot tarkentuvat sitä mukaa, kun talousarvion laatiminen etenee.
Lautakunnat ja jaostot ovat jo
käsitelleet vastuualueidensa
talousarvioita kokouksissaan.
Kaupunginjohtajan talousarvioesitys vuodelle 2021
julkaistaan 6.10. ja kaupunginhallitus käsittelee tulevan
vuoden taloutta 26.–28.10.
Syksyn käsittelykierrosten
jälkeen kaupunginvaltuusto
vahvistaa kaupungin vuoden
2021 veroprosentit 9.11.
ja päättää talousarviosta ja
taloussuunnitelmasta 23.11.

uutuuslaattoja
Neppinapista
Lahden kaupungin
talousarvion käsittely
38–99€
lahjakortit ja
Talouden tasapainottamisen
Carrara kuosi 60x60
muut ihanat
100% porcelain
26€
lahjaideat
Jakelualue:
Hollola KK.
Lehti ei vastaa epäselvistä
Länsi-Lahden ja Hollolan kotitaloudet
Hämeenkoski: KoskikartanoVesieristeet
ja Sale
käsikirjoituksista tai puhelimessa
Hämeenkoski.
sattuneista väärinkäsityksistä
pukinkonttiin!
-40%
Jakelutelinepaikat:
Järvelä: Neste oil Huoltamo ja S-Market
aiheutuneista virheistä.

et

(norm. 89–165€)

(norm. 82€).....

nti:

oimittaja

mail.com
oitusmyyjä

ail.com
itusmyyjä

com

soite:
mediajakelut.com

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

Tervetuloa ostoksille!

Järvelä.
Lehden vastuu virheellisistä ilmoituksista
Kauniita kuvioja
Orimattila: S-Market, K-Supermarket
ja
rajoittuu enintään ilmoituksen hintaan.
Orimattilan kehräämö. koristelaattojaReklamaatiot kahdeksan (8) päivän
Vääksy: Route 24 Vesivehmaa,
S-Market
kuluessa.
+ boordeja
Vääksy ja K-Supermarket Vääksy.
Ilmoitusten sisäänjättö keskiviikkona
Lehti ilmestyy
klo 12 mennessä.
kahden viikon välein.
KIINNITYSLAASTI
ISSN 2490-1105 (painettu)
ISSN 2490-1113 (verkkojulkaisu)
KAUPAN PÄÄLLE!
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