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Talouspaineiden taustalla Kuntalaiskysely
21–22/2021
taloudesta
on rakenteellinen ongelma kaupungin
koko Suomen kuntataloudes- ja tulevaisuudesta
Viikko 48
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Kaikkien kotisi
katolla
Hinta 95€
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441 myös ns. ”äijien” osasto
johon ei tule hameita,
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Järvelä
Varaa oma pöytäsi.
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TUO AUTOSI
MEILLE HUOLTOON!

Laaja
labrapaketti

*AUTOJEN KORJAUKSET JA HUOLLOT
*PYÖRÄSUUNTAUKSET
*PPG-MAALIT
*RENKAAT
B12-vitamiini/eturauhassyöpäkoe,
kolesteroolit (KOL, HDL, LDL, Trigly),
*FORD-VARAOSAT
sokeri, munuaiskoe, maksakoe,
*OBD-MITTAUKSET

kilpirauhaskoe, kalium, natrium, pieni
verenkuva (Hb, Hkr, Eryt, MCV, MCH,
MCHC), valkosolut ja verihiutaleet.

Yhteensä 18 eri koetta.
Lääkäri arvioi koetulokset.

95€

Varaa aika 040 751 3774

LAAKSOTIE 55, HEINOLA

Puh. (03) 715 2800, 040-585 7431
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Aluevaalit 2022

Ennakkoäänestys 12.–18.1.2022

Viikko 36 / 2020
Viikko 36 / 2020

Vaalipäivä
on 23.1.2022
Viikko
36 / 2020
Aluevaalit tammikuun
23 pv esimmäistä kertaa maamme historiassa.
Yhteensä 21 hyvinvointialueella.
Valtuutetut tulevat päättämään sosiaali ja terveyspalveluja ja pelastustoimintaa koskevista asioista.eli
asioista, jotka koskettavat
jokaista kansalaista nyt ja
tulevaisuudessa.
Syynä on sosiaali- ja
terveydenhuollon uudistus
sote, jota on jo hiottu ja
hierottu vuosikausia, joten
valittujen tehtävä ei tule
olemaan helppo.

Muutos on historin yksi
suurimpia hallinnollisia
uudistuksia. Valtuutetut
eivät pääse päättämään rahasumman suurutta, mutta
he päättävät miten jaettava
rahasumma jaetaan.
2022 maaliskuussa työnsä aloittavat valtuustoille
siirtyy järjestämisvastuu
2023 alusta. Aluevaltuusto
valitsee aluehallituksen
jäsenet ja hyvinvointi johtajan. Ja ettei mene liian
helpoksi Aluevaltuustoa
nimeää tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden
tarkastuksen ja arvioinnin
järjestämistä varten.

Aluehallituksen tulee
asettaa hyvinvointialueelle
vaikuttamistoimi elimiä.
Joten ei ole mikään pieni
homma tehtäväksi kun nyt
vasta asialle on luotu raamit
mitä voi käyttää hyväkseen.
Kuten olen aikasemmin
todennut on kyseessä erittäin tärkeät vaalit, jotka
koskee meidän kaikkien
tulevaisuutta, että meidän ylevää nimeä kantava
Hyvinvointialuueet ovat
nimensäarvoisia.

Raimo Jokinen

Valkoposkihanhien
karkottaminen Lahden
kaupungin yleisillä alueilla

Puolustusvoimat peruu
itsenäisyyspäivän paraatin Lahdessa
huonon koronatilanteen
vuoksi
Lahden
Seudun Uutiset
Uutiset –– 33 ––
Lahden
Seudun
Lahden
Seudun
Koronatilanne on heikentynyt niin, että tapahtuma
jää tänäkin
vuonna Uutiset
järjestämättä.– 3 –
Puolustusvoimat peruu itsenäisyyspäivän paraatin
Lahdessa. Paraati oli tarkoitus järjestää koronatauon
jälkeen, mutta nyt koronatilanne on heikentynyt niin,
että tapahtuma jää jälleen
välistä.
Viime vuoden juhlaparaati oli tarkoitus järjestää
Porissa, mutta myös tuolloin
koronatilanne vesitti suunnitelmat. Myös muun muassa
lippujuhlan päivän paraati
Joensuussa peruttiin viime
kesänä.
Peruuntumisesta kertoi
ensimmäisenä Etelä-Suomen Sanomat(siirryt toiseen
palveluun). Hämeen aluetoimiston päällikkö everstiluutnantti Kai Naumanen
vahvistaa tiedon Ylelle.
Naumasen mukaan tapahtuman peruminen on
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Nostalgiaa huokuvia
Nostalgiaa
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musiikin
VALOLINNA
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Varsinais-Suomen ELY-keskus antoi päätöksen Lahden kaupungin poikkeuslupahakemukseen
teemoja
teemoja musiikin
koskien valkoposkihanhien karkottamista puisto- ja uimaranta-alueilta.
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Vuosilautasia,
Joululautasia,
puutarha ym.
Romanttinen
puutarha
Romanttinen
puutarhaym.
ym.klo 12 mennessä.
Sokos keskusta, S-Market Metsäkangas,
S-Market
Lomonosovin eläimiä Vääksy: Route 24 Vesivehmaa,
Riihimäen lasia
eläimiä
Riihimäenlasia
lasia
Lomonosovin
eläimiä Vääksy ja K-SupermarketIITTALAN
LASEJA:
Riihimäen
Sale Jalkaranta, S-MarketLomonosovin
Jalkaranta,
Vääksy. LASEJA:
IITTALAN
IITTALAN
LASEJA:
Kekkerit,
Niva,
Festivo,
Asklak,
Kalinka,
Pisaranrengas,
Jäänsärkijä,
Helminauha,
Vellamo,
ABC Kivimaa, Neste Taukotuuli,
ISSN 2490-1105
(painettu)
Kekkerit,
Festivo,
Kalinka,
Pisaranrengas,
Jäänsärkijä,
Helminauha,
Kekkerit,Niva,
Niva,Tsaikka
Festivo,(Asklak,
Asklak,lila),
Kalinka,
Pisaranrengas,
Jäänsärkijä,
Helminauha,
Vellamo,
kulta,
Kastehelmi,
i-lasi, Pioni,
Apila,2490-1113
Herttua
ym. Vellamo,
Sale Kukkila, S-Market Mukkula,
Lehti
ilmestyy
ISSN
Tsaikka
Tsaikka( kulta,
( kulta,lila),
lila),Kastehelmi,
Kastehelmi,i-lasi,
i-lasi,Pioni,
Pioni,Apila,
Apila,Herttua
Herttuaym.
ym. (verkkojulkaisu)
K-Supermarket Okeroinen, S-Market
kahden viikon
välein.VANHAA- JA KERÄILYTAVARAA:
PALJON
Paula Kontio, ilmoitusmyyjä
045 77348 753
kontio.paula@gmail.com

PALJON
VANHAAJA
PALJON
VANHAAJAKERÄILYTAVARAA:
KERÄILYTAVARAA:
Huonekaluja,
Valaisimia,
lampunkupuja,
valaisinkristalleja, aterimia, avaimia,
Huonekaluja,
aterimia,
avaimia,
Huonekaluja,
Valaisimia,
lampunkupuja,
valaisinkristalleja,
aterimia,
avaimia,koulun
naulakoita,
ryijyjä,Valaisimia,
Riihimäenlampunkupuja,
lasin
maljakoitavalaisinkristalleja,
ja laseja, lasipurkkeja,
Savitorppa,
naulakoita,
ryijyjä,
Riihimäen
lasin
maljakoita
ja
laseja,
lasipurkkeja,
Savitorppa,
koulun
opetustauluja,
emaliastioita,
patoja,
peltikahvipurkkeja,
kuparipannuja,
mortteleita,
naulakoita,
ryijyjä,
Riihimäen
lasin
maljakoita
ja
laseja,
lasipurkkeja,
Savitorppa,
koulun
Arabian kahvikuppeja opetustauluja, emaliastioita, patoja, peltikahvipurkkeja, kuparipannuja, mortteleita,
Lomonosovin
eläimiä.
Ja
paljon
muuta!
opetustauluja, emaliastioita, patoja, peltikahvipurkkeja, kuparipannuja, mortteleita,
Arabian kahvikuppeja

Arabian astioita
Arabian astioita

Kuva: Lasse Koskinen.
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TULE HOITOON - NYT SUPERE
TULE HOITOON
- NYT
Yrittäjä, haluatko avuksesi
pienen SUPEREDULLISESTI!
HIERONTASARJAKORTTI
���������������� -2
TULE
HOITOON - NYT SUPEREDULLISESTI!
ja ammattitaitoisen
tilitoimiston?
TULE
HOITOON
- --NYT
TULE
HOITOON
NYT SUPEREDULLISESTI!
SUPEREDULLISESTI!
HIERONTASARJAKORTTI
����������������
-25%
TULE
HOITOON
NYT
120€
(Normi
160€)
HIERONTASARJAKORTTI
-25%
TULE
HOITOON
- NYT
NYT SUPEREDULLISESTI!
SUPEREDULLISESTI!
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laelle
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Portaikkoja käytetään erilaiseen askelkuntoiluun.
Kariniemen rinteessä toimii edesmenneen taiteilijan
Olavi Lanun 15:sta kookkaasta teoksesta koottu Lanu-puisto. Puiston toteuttamisesta käytiin aikanaan
kovaa kädenvääntöä Lahden
kaupunginvaltuustossa ja
lehtien palstoilla. Puiston
kannattajat toivoivat ja uskoivat Lanu-puistosta tulevan Suomessa tunnettu
matkailunähtävyys. Siihen
puisto ei ole yltänyt. Taidepuiston toteuttaminen maksoi
870 000 silloista markkaa.
Lanu-puisto rakennettiin vuosina 1989-1992.

TITAIDOLLA

ettu,
delmat.

ot)
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HIERONTASARJAKORTTI
���������������� -25%
����������������
NYT
120€ (Normi/160€)
HIERONTASARJAKORTTI
����������������
-25%
(KLASSINEN
MOBILISOIVA)
Sis.
2,5
hosiin.
HIERONTAA
NYT 120€ (Normi Tarjoamme
160€) HIERONTASARJAKORTTI
kirjanpitoa
HIERONTASARJAKORTTI
����������������
-25% -voi jakaa osiin.
NYT
120€
(Normi
160€)
TULE
HOITOON
NYT
SUPEREDULLISEST
(KLASSINEN
/
MOBILISOIVA)
Sis.
2,5
h
HIERONTAA
-voi
jakaa
NYT
120€
(Normi
160€)
NYT
120€
(Normi 160€)
(KLASSINEN
/ MOBILISOIVA)
Sis. 2,5jakaa
h HIERONTAA
-voi jakaa osiin.
ja taloushallintopalveluja
NYT
120€
160€)
(KLASSINEN
h HIERONTAA
osiin.
jäädä metsittyneen
mäen / MOBILISOIVA) Sis. 2,5
(KLASSINEN
/ (Normi
MOBILISOIVA)
Sis.
2,5
h HIERONTAA
-voijakaa
jakaaosiin.
osiin.-20%
(KLASSINEN
/ MOBILISOIVA)
Sis.-voi
2,5������������������������������������
h HIERONTAA
-voi
FYSIOTERAPIA
HIERONTASARJAKORTTI
����������������
-25%
(KLASSINEN
/
MOBILISOIVA)
Sis.
2,5
h
HIERONTAA
-voi
jakaa
osiin. SUPEREDULLIS
TULE
HOITOON
NYT
peittoon, mutta puistossa
FYSIOTERAPIA
������������������������������������
aina ajantasaisesti!
FYSIOTERAPIA
������������������������������������
-20%
4TULE
+
5.
HOITO
KAUPAN
PÄÄLLE!
on tehty ehostustöitä. Niistä
FYSIOTERAPIA
������������������������������������
-20%
HOITOON
- NYT SUPEREDULLISESTI!
FYSIOTERAPIA
������������������������������������
-20%
120€KAUPAN
(Normi
160€)
4NYT
+ 5.KELA-korvaus
HOITO
PÄÄLLE!
FYSIOTERAPIA
������������������������������������
-20%
HUOM!
-> lääkärin
lähete. Hoitoon myös ilman lähetettä.
on tullut Kariniemen mäkeä

FYSIOTERAPIA ������������������������������������
-20%
HOITO
KAUPAN
PÄÄLLE!
4 ++
5. 5.
HOITO
PÄÄLLE!lähete.
HIERONTASARJAKORTTI
����������������
-25%
HUOM!
KELA-korvaus
->
lääkärin
Hoitoon
myös ilman lähetettä.
(KLASSINEN
/KAUPAN
MOBILISOIVA)
h HIERONTAA
-voi jakaa
osiin.
4 +4
5.
KAUPAN
PÄÄLLE!
����������������
4 +HOITO
5. HOITO
KAUPAN
PÄÄLLE!Sis. 2,5

-2

HIERONTASARJAKORTTI
����������������
-25%
HUOM! KELA-korvaus -> lääkärin lähete. Hoitoon myös
ilman lähetettä.

PERSONAL
�����������������������
-30%
KELA-korvaus
-> lääkärin
lähete.
myös
lähetettä.
HUOM!
KELA-korvaus
->TRAINING
lääkärin
lähete.
Hoitoon
myösilman
ilman
lähetettä.
HUOM!
KELA-korvaus
->Hoitoon
lääkärin
lähete.
Hoitoon myös ilman lähetettä.
4 + 5. HOITO KAUPAN PÄÄLLE!HUOM!
NYT
120€
(Normi
160€)
NYT
120€
(Normi
160€)
PERSONAL
TRAINING
����������������������� -30%
(Normi
160€)

ulkoiluväylänä käyttäviltä
kirpeää palautetta.
Alue on edelleen ryteikköinen kaadettuine ja kaatuneine puineen. Kariniemi
on luontokohteena suojeltu.
Arvostelijoiden mukaan risukasat eivät kuulu kaupunkipuistoon. Arvostelijoiden
mielestä pystyyn jätetyt ja
11 –
katkaistut lahopuut –riittävät
linnuille ja toukille. Risukasat
antavat hoitamattoman kuvan
puistosta. Kariniemen mäki
on suosittu liikuntapaikka ja
kävelykohde.

INTENSIIVI
PAINONPUDOTUS
- PUDOTA ������������������������������������
2-6 kg/kk
FYSIOTERAPIA
PERSONAL
TRAINING
����������������������� -30% -20%
(KLASSINEN
/ MOBILISOIVA)
Sis.
2,5ilman
hSis.
HIERONTAA
-voi jakaa osiin.-30%
INTENSIIVI
PAINONPUDOTUS
- PUDOTA
2-6 kg/kk
(KLASSINEN
// MOBILISOIVA)
2,5
hh HIERONTAA
-voi
HUOM! KELA-korvaus -> lääkärinPERSONAL
lähete.
Hoitoon
myös
lähetettä.
PERSONAL
TRAINING
�����������������������
-30%
TRAINING
�����������������������
(KLASSINEN
MOBILISOIVA)
Sis.
2,5
HIERONTAA
-voi jakaa
jakaa osiin.
osiin.
INTENSIIVI
PAINONPUDOTUS
PUDOTA
2-6
kg/kk
4
+
5.
HOITO
KAUPAN
PÄÄLLE!
UUSIA
HOITOJA
TULOSSA
1/2022
INTENSIIVI
PAINONPUDOTUS
PUDOTA
2-6
kg/kk
PERSONAL
TRAINING
�����������������������
UUSIA
HOITOJA
TULOSSA
1/2022
INTENSIIVI
PAINONPUDOTUS
PUDOTA
2-6
kg/kk
FYSIOTERAPIA
������������������������������������
-20%
HUOM!
KELA-korvaus
-> lääkärinSAATAVILLA!
lähete. Hoitoon myös ilman lähetettä.
MYÖS
LAHJAKORTTEJA
HOITOJA
TULOSSA
1/2022
Kaarikatu 1, -15100
Lahti
-4UUSIA
MYÖS
LAHJAKORTTEJA
SAATAVILLA!
FYSIOTERAPIA
������������������������������������
-20%
UUSIA
HOITOJA
TULOSSA
1/2022
������������������������������������
+
5.
HOITO
KAUPAN
PÄÄLLE!
MYÖS
LAHJAKORTTEJA
SAATAVILLA!
PERSONAL
TRAINING
�����������������������
INTENSIIVI
PAINONPUDOTUS
PUDOTA
2-6
kg/kk
HIERONTA
&
KUIVAKUPPAUS
/
0400 765832 | info@accounting4you.fi
UUSIA
HOITOJA
TULOSSA
1/2022
FOOTBALANCE-POHJALLISET
-20%
- MYÖS
LAHJAKORTTEJA
SAATAVILLA!
->KUIVAKUPPAUS
lääkärin
lähete.
Hoitoon myös
ilman lähetettä.
HIERONTA
&
/�����������������������
PERSONAL
TRAINING
4(MEDICAL,
+
HOITO
KAUPAN
PÄÄLLE!
4HUOM!
+ 5.
5.KELA-korvaus
HOITO
KAUPAN
PÄÄLLE!
HIERONTA
&
KUUMAKIVIHIERONTA
����� -20%-30%
HIERONTA
&
KUIVAKUPPAUS
/
SPORT)
- MYÖS
LAHJAKORTTEJA
SAATAVILLA!
HIERONTA
&
KUUMAKIVIHIERONTA
�����myös
-20%
INTENSIIVI PAINONPUDOTUS - PUDOTA
2-6
kg/kk
KUIVAKUPPAUS
/
HUOM!
KELA-korvaus
->
lääkärin
lähete.
Hoitoon
ilman
INTENSIIVI
PAINONPUDOTUS
PUDOTA
2-6
kg/kk
HIERONTA
&
KUUMAKIVIHIERONTA
�����
-20%
HUOM!
KELA-korvaus
->
lääkärin
lähete.
Hoitoon
myös
ilman lähetettä.
lähetettä.
PERSONAL
TRAINING
�����������������������
-30%
NYT
VAIN
168€
3
x
1
h
hoitosarja.
(Normi
210€)
UUSIA
HOITOJA
TULOSSA
1/2022
HIERONTA
&
KUIVAKUPPAUS
/
HIERONTA
&
KUUMAKIVIHIERONTA
�����
-20%
NYT
VAIN
168€
3 x 1 h hoitosarja. (Normi 210€)
INTENSIIVI
PAINONPUDOTUS
-hoitosarja.
PUDOTA 2-6 (Normi
kg/kk 210€)
NYT
VAIN
168€
3
x
1
h
UUSIA
HOITOJA
TULOSSA
1/2022
HIERONTA
&VAIN
KUUMAKIVIHIERONTA
�����
-20%
NYT
VAIN
168€
3 xTÄLLÄ
1 h hoitosarja.
(Normi
210€) 23�12�2021
SUPEREDUT
ILMOITUKSELLA
ASTI!
-PERSONAL
MYÖS
LAHJAKORTTEJA
SAATAVILLA!
UUSIA HOITOJA TULOSSA
1/2022
TRAINING
�����������������������
-30%
SUPEREDUT
VAIN TÄLLÄ
ILMOITUKSELLA 23�12�2021
ASTI!
�����������������������
UUSIA
HOITOJA
TULOSSA
1/2022
MYÖS
LAHJAKORTTEJA
SAATAVILLA!
SUPEREDUT
VAIN
TÄLLÄ
ILMOITUKSELLA
23�12�2021 ASTI!
NYT
VAIN
168€
3
x
1
h
hoitosarja.
(Normi
210€)
AMMATTILAINEN
PALVELUKSESSASI!
SUPEREDUT
VAIN
TÄLLÄ
ILMOITUKSELLA
23�12�2021
ASTI!
INTENSIIVI
PAINONPUDOTUS
PUDOTA
-AMMATTILAINEN
MYÖS
LAHJAKORTTEJA
SAATAVILLA!
- MYÖS LAHJAKORTTEJA
SAATAVILLA!
PALVELUKSESSASI!
INTENSIIVI
PAINONPUDOTUS
PUDOTA 2-6
2-6 kg/kk
kg/kk
Meillä/käy hieronta- ja
HIERONTA
& --KUIVAKUPPAUS
/
AMMATTILAINEN PALVELUKSESSASI!
HIERONTA
& KUIVAKUPPAUS

-30%

HIERONTA/ & KUUMAKIVIHIERONTA
HIERONTA & KUIVAKUPPAUS
-20% -20% �����
HIERONTA & KUUMAKIVIHIERONTA
NYT VAIN 168€ 3 x 1 h�����
hoitosarja. (Normi 210€)
NYT VAIN 168€ 3 x 1 h hoitosarja. (Normi 210€)
-20%

-3

-2

käy hieronta- ja
Tmi
Jari
Kotkansalo
p.
041
507 7919
7919 / Meillä
AMMATTILAINEN
HIERONTA
&PALVELUKSESSASI!
KUIVAKUPPAUS
Tmi
Jari
Kotkansalo
p.
041
507
Meillä
käy hierontaja
liikuntaraha:
SUPEREDUT
VAIN
TÄLLÄ
ILMOITUKSELLA
23�12�2021
ASTI!
liikuntaraha:
Tmi
Jari
Kotkansalo
p.
041
507
7919
HIERONTA
&
KUUMAKIVIHIERONTA
Työfysioterapeutti
Kuntohoitaja
Personal
Trainer
UUSIA
HOITOJA
TULOSSA
1/2022
Meillä
käy
hieronta-�����
ja
liikuntaraha:
UUSIA
HOITOJA
TULOSSA
1/2022
Työfysioterapeutti
- Kuntohoitaja
- Personal
Trainer
HIERONTA
& KUUMAKIVIHIERONTA
�����
Smartum
Tmi
Jari
Kotkansalo
p.
041
507
7919
Kuka hoitaaAMMATTILAINEN
huonekalujen,
Smartum
Työfysioterapeutti
Kuntohoitaja
Personal
Trainer
liikuntaraha:
PALVELUT,
INFO,
HINNAT:
tmijarik.simplesite.com
PALVELUKSESSASI!
INFO,LAHJAKORTTEJA
HINNAT:
Smartum
MYÖS
SAATAVILLA!
Epassi
Työfysioterapeutti
- Kuntohoitaja
-1Personal
Trainer
MYÖS
LAHJAKORTTEJA
SAATAVILLA!
NYT
VAIN
168€
3hxhoitosarja.
h hoitosarja.
(Normi
Epassi
Lanun taidetyöt olivat
trampoliinien, --PALVELUT,
grillien
ym.
NYT
VAIN
168€
3 x tmijarik.simplesite.com
1tmijarik.simplesite.com
(Normi 210€)
PALVELUT,
INFO,
HINNAT:
Smartum
Meillä210€)
käy
hieronta- ja
Epassi
HUOM!
OSOITE
MUUTTUNUT!
UUSI
TOIMIPAIKKA!
EazyBreak
PALVELUT,
INFO,
HINNAT:
tmijarik.simplesite.com
HUOM!
OSOITE
MUUTTUNUT!
UUSI
TOIMIPAIKKA!
Tmi
Jari
Kotkansalo
p.
041
507
7919
EazyBreak
kuljetuksen ja HIERONTA
kasauksen?
Epassi
liikuntaraha:
&
KUIVAKUPPAUS
/
HUOM!
OSOITE
MUUTTUNUT!
UUSI
TOIMIPAIKKA!
EazyBreak
HOTELLI
TALLUKKA,
Tallukantie
1,
VÄÄKSY.
Edenred
HIERONTA
&
KUIVAKUPPAUS
/23�12�2021
SUPEREDUT
VAIN
TÄLLÄ
ILMOITUKSELLA
23�12�2021
ASTI!
HOTELLI
TALLUKKA,
Tallukantie
1, VÄÄKSY.
Edenred
SUPEREDUT
VAIN
TÄLLÄ
ASTI!
Työfysioterapeutti
- Kuntohoitaja
- Personal
TrainerILMOITUKSELLA
Myös liukuovikomerot
Autokouluja
HUOM!
MUUTTUNUT!
UUSI
TOIMIPAIKKA!
EazyBreak
HOTELLIOSOITE
TALLUKKA,
Tallukantie
1, VÄÄKSY.
Edenred
Smartum
KUNTOKESKUS
LOISTO,
Keskuskatu
4,
HOLLOLA.
KUNTOKESKUS
LOISTO,
Keskuskatu
4,
HOLLOLA.
HIERONTA
&
KUUMAKIVIHIERONTA
�����
HOTELLI
TALLUKKA,
Tallukantie
1,
VÄÄKSY.
Edenred
PALVELUT,
INFO,
HINNAT:
tmijarik.simplesite.com
HIERONTA
&
KUUMAKIVIHIERONTA
�����
AMMATTILAINEN
PALVELUKSESSASI!
KUNTOKESKUS LOISTO,
Keskuskatu
4, HOLLOLA.
Epassi
AMMATTILAINEN
PALVELUKSESSASI!
SUPEREDUT
VAIN
TÄLLÄMeillä
ILMOITUKSELLA
23�12�202
käy
hieronta- ja
KUNTOKESKUS LOISTO, Keskuskatu
4, HOLLOLA.
Tmi
Jari
Kotkansalo
p.
041
507
7919
HUOM!
OSOITE
MUUTTUNUT!
UUSI
TOIMIPAIKKA!
Meillä käy hieronta- ja
3
x
1
h
hoitosarja.
(Normi
210€)
EazyBreak
liikuntaraha:
Tervetuloa pesettämään uudella
autonpesukoneellamme
3
x
1
h
hoitosarja.
(Normi
210€)
TmiTALLUKKA,
Jari Kotkansalo
p. 041
507 7919 Edenred
Työfysioterapeutti
- Kuntohoitaja1,- VÄÄKSY.
Personal
Trainer
SUPEREDUT VAIN TÄLLÄ
ILMOITUKSELLA
23�12�2021
ASTI!
HOTELLI
Tallukantie
liikuntaraha:
Smartum
PALVELUT,
INFO,
HINNAT:
tmijarik.simplesite.com
Työfysioterapeutti
Kuntohoitaja
Personal
Trainer
KUNTOKESKUS
LOISTO,
Keskuskatu
4,
HOLLOLA.
Epassi
SUPEREDUT
VAIN
TÄLLÄ
ILMOITUKSELLA
23�12�2021
SUPEREDUT
VAIN
TÄLLÄ ILMOITUKSELLASmartum
23�12�2021 ASTI!
ASTI!
sohvaa, Vuorio kertoo.
Sänkyjä ja patjoja sen sijaan
PALVELUT,
INFO,
HINNAT:
tmijarik.simplesite.com
HUOM!
OSOITE
MUUTTUNUT!
UUSI
TOIMIPAIKKA!
EazyBreak
Epassi
myydään paljon myös keväälHOTELLI TALLUKKA, Tallukantie
1, VÄÄKSY.
Edenred
AMMATTILAINEN
PALVELUKSESSASI!
HUOM! OSOITE MUUTTUNUT!
UUSI
TOIMIPAIKKA!
EazyBreak
AMMATTILAINEN
PALVELUKSESSASI!
Askon sohvatehdas on lä, Vuorio summaa.
KUNTOKESKUS LOISTO, Keskuskatu
4, HOLLOLA.
(norm. 24 eur)
Meillä
käy
Meillä
käy hierontahieronta- ja
ja
aloittanut myös sänkyjen valAskon sohvatehdas on
Edenred
Tarjous voimassa kesäkuun HOTELLI TALLUKKA, Tallukantie 1, VÄÄKSY.
liikuntaraha:
mistuksen. Yritys koemark- yritysnimeltään Insofa Oy,
liikuntaraha:
KUNTOKESKUS LOISTO, Keskuskatu- Personal
4, HOLLOLA.
loppuun asti.
Työfysioterapeutti
kinoi niitä ensin kolmessa joka on osa Indoor Group
Työfysioterapeutti -- Kuntohoitaja
Kuntohoitaja - Personal Trainer
Trainer
Smartum
Smartum
myymälässään ja vähitellen Oy:tä. Yrityksen hallituksen
PALVELUT,
INFO,
HINNAT:
tmijarik.simplesite.com
PALVELUT,
INFO,
HINNAT:
tmijarik.simplesite.com
Epassi
myynti on aloitettu sen kai- puheenjohtaja on Kari Kolu
Epassi
kissa myymälöissä.
ja toimitusjohtaja Marko
HUOM!
OSOITE
MUUTTUNUT!
UUSI
TOIMIPAIKKA!
EazyBreak
HUOM!
OSOITE
MUUTTUNUT!
UUSI
TOIMIPAIKKA!
EazyBreak
MEILLÄLiimatainen.
KÄY LIIKUNTA & HIERONTARAHA!
- Sohvakauppa hiljenee peEdenred
Vanhanradankatu 4,4,puh.
puh.010
0107788
7788120
120HOTELLI
HOTELLI TALLUKKA,
TALLUKKA, Tallukantie
Tallukantie 1,
1, VÄÄKSY.
VÄÄKSY.
Edenred
rinteisesti keväällä ja kääntyySmartum, E-passi, EazyBreak, Edenred Vanhanradankatu
Avoinna ma-pe
ma-pe5.30
6-20,- 18,
la 8-17
Avoinna:
la 8-14
KUNTOKESKUS
LOISTO,
Keskuskatu
4,
HOLLOLA.
kasvuun taas loppukesällä.
KUNTOKESKUS LOISTO, Keskuskatu 4, HOLLOLA.
www.saksalanteboil.fi
www.saksalanteboil.fi
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ntuu
essa,
koa on
yölyös
Tuotällä
150
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-20%

NYT VAIN 168€
AMMATTILAINEN PALVELUKSESSASI!
TEHOPESU
AMMATTILAINEN
PALVELUKSESSASI!
Tmi Jari Kotkansalo
p. 041 507 7919
Meillä käy hieronta- ja
€
- Kuntohoitaja
- Personal
Tmi Jari Kotkansalo p. 041Työfysioterapeutti
507
Tmi
Jari7919
Kotkansalo
p. 041
507
7919Trainer
liikuntaraha:
PALVELUT,
Työfysioterapeutti - Kuntohoitaja - Personal
Trainer INFO, HINNAT: tmijarik.simplesite.com
Smartum
PALVELUT, INFO, HINNAT: tmijarik.simplesite.com
HUOM! OSOITE MUUTTUNUT! UUSI
TOIMIPAIKKA!
Epassi
Teboil
Saksala
HOTELLI TALLUKKA, Tallukantie
1, VÄÄKSY.
HUOM! OSOITE MUUTTUNUT! UUSI TOIMIPAIKKA!
EazyBreak
KUNTOKESKUS LOISTO, Keskuskatu
4, HOLLOLA.
HOTELLI TALLUKKA, Tallukantie 1, VÄÄKSY.
Edenred
KUNTOKESKUS LOISTO, Keskuskatu 4, HOLLOLA.
Äitiysneuvola

12

Lääkäreitä

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

Kellohuolto ja -korjaamo

KELLO-HARA

Verhoomo Jyrki Nurmisto
0500 530 043

Kyntömiehentie 18, Orimattila

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

joka päivä 0440 111 889
verstas avoinna ma, ti, ke 10-17

(Peltolan alue)

Reipas palvelu,
tarvittaessa nouto ja palautus.
Takuutyö.
Viikko 36 / 2020

Joulunodotukseen!
Hirvi-sikajauheliha
70%/30%
tuore
EU/Suomi

Liittorakenteisiin ja tuulienergiaratkaisuihin erikoistunut Peikko Group on perustettu vuonna 1965. Kuva: Petri Niemi/Yle

Matit ja Maijat

Ikkunoita ja ovia

24,90
/kg

Viljapossun juhlafile Poronkäristys
Suomi
Pakaste

makurasvalla
tuoresuolattu
Suomi

Lasten ja nuorten ryhmät

kauppakeskus
puh. 020 789 3570

luuton
tuore
EU

/kg

30 maassa toimivan Peikon palveluksessa on reilut 2 000
päYli
ivysty Maanantaisin *Taaperoiset n. 2-3 v.
työntekijää.
Suomessa työskentelee 350 henkilöä.
s 24Heistä
h *Pikkuruiset n. 4-7 v.

FolkJam - RIEMUKAS
TANSSILIIKUNTAMUOTO

Hirven palapaisti

19,90

TasavallanTakseja
presidentin
Tanssittaa syyslukukaudella 2020
kansainvälistymispalkinto
Harjoitukset Hollolan Uimahallin Monitoimisalissa,
8
myönnettyTerveystie
Peikko
Groupille
Peikko
on saanut
MaGroup
ja to *Midit
n. 8-13perustusratkaisun
v. *Juniorit 14tuulivoimav.tasavallan presidentti
Sauli
loiden
tornien perustuksille.
*Harha nuoret aikuiset,
IsännöintiSähkötöitä
Niinistön myöntämän kanPeikko on edistänyt myös
sovitustiBeviikonloppuina
toimistoja
sainvälistymispalkinnon.
kiertotalouden näkökulmaa
tonirakenteiden liitososiin, kestävillä ratkaisuilla, kuten
liittorakenteisiin ja tuulie- purettavilla ja uudelleen käynergiaratkaisuihin erikois- tettävillä liitoksilla.
tunut Peikko on lahtelainen
Peikko-konsernin liikevaihperheyritys.
to on vuosikymmenen aikana
Vuosittain myönnettävä kolminkertaistunut, ja suurin
torstaisin
klo 18.15-19.15
palkinto on tunnustus
kanosa liikevaihdosta koostuu
sainvälisesti menestyville kansainvälisestä myynnistä.
suomalaisyrityksille.
PalVuodesta
2010 liikevaihto
TULE HAUSKAAN,
LUOVAAN
kinnon
kriteereitä ovat muun on kasvanut 78 miljoonasta
Apteekkeja
JA LIIKUNNALLISEEN
muassa
menestyminen kan- HARRASTUKSEEN
eurosta 240 miljoonaan euMatit ja Maijat
sainvälisillä markkinoilla
roon.ryTästä kansainvälisen
ja suomalaisen*www.matitjamaijat.fi
osaamisen liiketoiminnan osuus oli läkehittäminen. *info@matitjamaijat.fi
hes 200 miljoonaa euroa.
Vuoden kasvuyrityksenä
Peikon pääkonttori sijait*040 588 see
0058
palkittu
Peikko
on
esimerkikLahdessa.
Kärkkäisen
*facebook.com/matitjamaijat/
si kehittänyt
standardoidun
Lähde: yle.fi

Meillä käy hiero
liikuntarah
Smartum
Epassi
EazyBreak
Edenred

9,95
/kg

39,95
/kg

Kattojen
maalaukset / pesut

Ilmakuivattua poroa
Kylmäsavunautaa, hevosta ja poroa
Tuoretta hevosen lihaa

Vesikourujen
uusimiset,
kattoturvatuotteet
asennettuna
Tilaa meiltä ilmainen

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

Talvi
saapuu
ja
NoVARAA
eihän
siitä
niin
OMA
se on vilkasta
paljon
puhuta,
MYYTIPAIKKASI
kierrätysaikaa…
mutta
se Lanttila
Tee seon
kanssamme
lapsiperheiden
ja varaa omaparas
myyntipöytäsi.
ostopaikka.
Ahtialantie 37, 15170 Lahti

www.lanttila.fi

MUISTATHAN TEHDÄ
JOULUTILAUKSESI!

A.O. Vuorinen Oy p. 03 7822 414

–4–
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Väinö Siikaniemi menestyi
keihäällä ja kynällä

Toimitusjohtaja Wille
Viittanen iloitsee klassikkopulkan saamisesta
KE SKIV IIKKONA 25 . MAALISKUUTA
2020
tallinsa tuoteperheeseen. Kuva: Markku
Lähdetluoma / Yle

17

Kulttuuripuolisoiden kuolema tuli varhain

Uutiset

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

Oili Siikaniemi esiintyi laulajana Suomessa ja ulkomailla.
Kuva: Wikipedia.
Seutu4

Perunkirjoitukset, testamentit ja
edunvalvontavaltakirjat ammattitaidolla
Perunkirjoitus
Varpu Välimaa Oy
puh. 045 343 1888
Rauhankatu 17 B, 15110 Lahti
varpu.valimaa@perunkirjoitukset.fi

”

NYT PORAKAIVOPUHDISTUKSET
Muovinen klassikkopulkka
tuunattiin
menevällä nimellä maailmanmarkkinoille

Halusin kesäTukholman olympiakisoissa
TALVIETU HINTAAN
1912 miesten keihäänheiTyöllistäminen
töihin, jotta
tossa
kilpailtiin
kaksi sarjaa.
Suomen
4H-järjestö
haasPORAKAIVOJEN HUOLTOLIIKE
voisin tuntea itseni
Tietoa 4H:sta
Toinen
”paremman
kätaa tänäoli
keväänä
isot ja pieden”
kilpailusponsoroimaan
eli nykypäihyödylliseksi, oppisin
net yritykset
■ Suomen 4H-järjestöllä
yrittäjiä mahdollistamaan
vän
keihäänheitto.
Toisena
peruskoulun
yhdeksäsluokon 48 000 jäsentä, joista
erityisesti yhdeksäsluokka* Puhdistukset ja huollot
uutta ja saisin tekekilpailuna
oli molemmilla
* Porakaivopumppujen myynti
kalaisille kesätyöpaikkoja
nuorisojäseniä on 41 200.
laisten nuorten kesätyön.
käsillä
heitetty kisa, jossa
mistä,
Heinolassa
valmistettava The Pulkka
onkokemusta
alkujaan vuonna 1966 Lohjalla
muotonsa saanut lumilelu. Nostalgisia
muistoja
omilla paikkakunnillaan.
■ 4H:n kautta 13–28■ 4H:n kautta työllistyi
Hyödynnä
Katso
tarkemmin www.porakaivohuolto.net
yhteistulokset ratkaisivat.
sekä omaa
rahaa
kotitalousvähennys.
Mukaan pääsee 400 euron
vuotiaat nuoret voivat saada monelle
vuonna 2018
yli 8pulkka
000 iskee retrobuumin
tuova
ytimeen.
Myynti 050 368 0001, 050 414 7714
Tässä
jälkimmäisessä lajissa
lahjoituksella.
Sen
turvin
palkkatyön
tai
he
voivat
nuorta.
Viikko
36
/
2020
Lahden
Seudun
Uutiset – 7 –
säästöön.
mukana oli Suomen kolmiyksi ysiluokkalainen
nuo■ Vuonna 2018
4H maksoijoka tuoteperheeseen yrityksen
perustaa oman 4H-yritykkossa
Hollolassa syntynyt
Yrityksen tavoitteena on
Muovituotteiden valmistus
Mäenlasku
on perinne,
Pinja Siukola
ri saaSiikaniemi.
kahdeksiHän
viikoksi
4,3 miljoonaa
euroa palkkoja
sen.
Väinö
heitti
siirtyy
sukupolvelta
toi- lumileluliiketoiminnan os- aloittaa vientikauppa ainakin vaatii järeitä koneita, jotka
kesätyöpaikan
paikallisen
■ Paikallisia 4H-yhdistyksiä selle,
nuorille.kunhan vain lunta tamisen myötä.
vuonna
1907 keihäänheiton
Pohjoismaihin, Keski-Eu- maksavat paljon. Viimeisin
4H-yhdistyksen
kautta.enkalliseen
K-Supermarkettiin.
■ Vuonna
2018heinolalaisen
oli toiminon 210, nuoret työllistyvät
ensimmäisen
Suomen
riittää.
Siksi
– Tilaisuus
tuli eteen. Vä- rooppaan ja Venäjälle. Tal- hankinta Saksasta maksoi
Yhdistykset
työllistävät
– Olen
rohkeut- ven lumisuudella on suuri noin 500 000 euroa. Sitä
nassa 1 260 4H-yritystä,
yli
heidän kauttaan.
nätyksen
tuloksella
49,77.
muovialan
yrityksen Wiitta
hän
aikaasaanut
mietittyämme,
nuoria
esimerkiksi
paikalta kysyäsiihen
tarvittaessa
apua. vaikutus myyntiin.
■ 4H-kesätyöhaaste on
1 400 yrittäjää,
yritystenWille tulimme
Urho
Aaltonen
paransi
sitä
käytetään myös pulkan valOy:n
toimitusjohtaja
johtopäätökliseen nuorisotyöhön
tai
Olen aina
ollut sitkeä
ja jär4H-järjestön kampanja, joka Viittanen
liikevaihto 1,5
miljoonaa
seuraavana
vuonna.
– Yritämme kaikkialle mistukseen.
uskoo,
että suo- seen,
että näihin
tuotteisiin
jestelmällinen,
muttamuistämä missä on lunta, ja missä
ostamalla
palveluita
haastaa aikana yrityksiä ja
euroa.
Tukholmassa
kahdenpaikkakäden
Jokainen muovituote tarmalaisesta
klassikkopul- liittyy
paljon mukavia
kilpailu
heitettiin
9. heinäkuukasta tulee heidän käsissään toja
talven riemuista.
työ kehittää
ja nostaa esiin ihmiset pääsevät nauttimaan vitsee oman muottinsa, johon
kunnallaan
toimivilta
nuotarilta
1912.
Suomen Julius Saasulatettu raaka-aine ruiskutemenestystarina. Hän on myös
Kaupan
Wiitta sai talvesta.
näitämyötä
piirteitä.
4H-yrittäjiltä.
175/65 R14
......179€
risto heitti oikealla kädellään
Lumilelujen
valmistajia
taan. Esimerkiksi vauvapulmyös uuteen
– Nuorena hankittu työko- tyytyväinen
ten omien 4H-yritysten
kaut- Orthexin muutkin lumilelut.
61,00
metriä ja heikommalla
jolla tähdätään
kuuluvat
pulk- on useita kotimaassa ja ulko- kan muotti maksaa noin 100
KESÄTYÖHAASTEESEEN
kemus voi auttaa eteenpäin, nimeen,
ta työllistyy
vuosittainmuyli Siihen
NUORILLE
4H oneri
vastuul195/65 R15 ......199€
vasemmallaan
48,42.
Yhteisohella liukurit,
8 000retrobuumiin.
nuorta. Kesätyö on kamallien
lahjoittava yritys
voi itse
vali- tukea opintojen loppuun kaan
linen työnantaja.
Palkka- mailla. Kotimaisia valmista- 000 euroa.
tulos
109,42
metriä oli uusi
Vanhasta
kunnon
perus- lumilapiot,
minisukset ja jia205/55
ovat muun muassa
Ruotsissa testilaboratota, millä
4H-paikkakunnalla
saattamista tai jopa ehkäistä nuorelle
usein
ensimmäius on työehtosopimuksen
R16Plastex
......219€
maailmanennätys.
Hopealle
pulkasta
tehtiintyöelämään.
latu-uskot- lasten
lumikola.
riossa tehdään lumileluille
haluaa tukea nuoren
työllis- syrjäytymistä.
nen kosketus
mukaista,
ja jokainen nuo- ja Plasto.
heitti
Siikaniemi
yhteistuloktavampi
The Pulkka.
–205/60
Kilpailu piristää
jalos- tiukat testit.
R16ja......249€
tymistä.
Lahjoittava
yritys Väinö Siikaniemi heitti olymKesätyössä
opitaan työ- ri perehdytetään tehtävään.
– Se on universaali
nimi. Kilpailu
näinhän se menee, toteaa
– Lumilelutuotteilla on
sella
metriätunnisteen,
ja Suomen piahopealle
kahdenkäden
saa 101,13
kiitokseksi
4H-YHDISTYSTEN
ja nuor- elämätaitoja
ja työ kasvattaa
4H on sitoutuneet
vastuulli- taa,225/45
piristää
R17 ......269€
Yritämme
luoda
tuotteelViittanen.
tarkat
vaatimukset euroopkolmoisvoiton
sinetöi
Urho
keihäänheitossa
Tukholjonka avulla voi kertoa olenuorta vastuuseen. Karttu- sen kesätyön periaatteisiin.
le retrohenkisen ilmeen ja ja jalostaa
palaisten standardien osalta.
Peltonen tuloksella 100,24 massa vuonna 1912.
225/40
R18
......315€
vansa mukana tukemassa
nut kokemus vahvistaa nuoKesätyö voi muuttaa
tuoda ihmisille nostalgi- Kauppa vahvistittiin kesällä, Isoja investointeja
Esimerkiksi materiaalien
metriä. Kova ruotsalainen Kuva: Wikipedia.
Nuorena
nuorten
työllistämistä.
Pairen muistoja.
itsetuntoaUskon,
ja voi tukea
nuoren
koko elämän.
Yrisia
että joten
kaikkea
ei ole vielä
terveellisyys pitää todentaa.
Eric
Lemmingin
otti johtopaiHinta
4
kpl
asennettuna
ja
kierrätysmuovia
kallisia
4H-yhdistyksiä
toimyös
uravalinnassa.
tys taivalmiiksi
yrittäjä,talvikautta
ota vastaan
hankittu
sitä
kautta
erotumme vähän saatu
ja
Tuotteiden valmistuksessa
kan
välillä,
mutta jäi lopuksi
– Halusin
kesätöihin, jot- myyntiä
mii yli 200 paikkakunnalla.
4H:n kesätyöhaaste
tue Lumilelujen
www.nastorengas.fi
muista
valmistajista.
varten, kertoo ja
Wille
odotetaan tuovan tutkitaan aina, voidaanko
suomalaisten
taakse. Suomatyökokemus
voi
taAhkiota
voisin tuntea
itseniLohhyö- Viittanen.
– Nuoret riemuitsi
joutuvat tekeyhdeksäsluokkalaisia
valmistettiin
Tuotteita onnuosilti noin 10 prosenttia, eli 500 000 raaka-aineena käyttää kierlaiskatsomo
sekä mi esiintyi ensimmäisessä
mään jo yläkoulussa
valin- suomalaisessa
dylliseksi,
oppisin
uutta
ria työelämän
alkumetreillä. euroa, yrityksen
auttaa eteenpäin,
äänieloku- jalla
Orthexin
tehtaalla
vuo-ja saatu
jo markkinoille.
5,3 miljoonan
rätysmuovia. Se soveltuu
ruotsalaisen
voittamisesta,
MYÖS
RENKAIDEN
tojaVenäjän
tulevaakolmiolla
työuraa
ajatellen.
saisin
tekemistä,
kokemusta
Valkoisella
varustetun
autonjota
kuljettaja
vasta
harjoittelee
turvallista
liikkumista.
AnnaVarmistetaan
opetusajoneuvolle
tilaaettei
ja
esitettiin
nimellä
desta
1966
lähtien.
Samaan
– Tämä talviyhdessä,
menee
hareuron vuotuisesta liikevaih- hyvin mustaan ja punaiseen
että
alaisuudessa
ol- vassa,
tukea
opintojen
KAUSISÄILYTYS
Haluamme
nostaa kesän Sano
sekä omaa
rahaa säästöön.
yksikään nuori
jää ilman
työ- dosta. Muita
aikaa.
Kuva: menestyksestä.
Liikenneturva/Nina
Mönkkönen
se suomeksi.
aikaan
1960-luvun
lopulla joitellessa.
Pääsimme
vähän
tuotteita ovat väriin, mutta ei kirkkaimpiin
leen
Suomen
saattamista
2020 kynnyksellä ikänsä loppuun
Olen
oppinut
paljon,
työkakokemusta.
Oili Siikaniemen sisar oli Sarvis valmisti Tampereella myöhään liikkeelle, mutta muun muassa viemäriputken väreihin.
puolesta
tärkeässäpäätti
taite- Alma
verit ovat
mukavia
ja on ollut ensi vuonna ollaan paremmin osat. Lisäksi tehdään erilaisia
Kuula,
joka oli naimi- omaa,
yhtä
legendaarista
– Kestomuovituotteilla on
Väinö
Siikaniemi
tai jopa
ehkäistä
WillejaViitisommissa
ennakko- muovituotteita useille sopi- pitkä elinikä ja me käytämme
urheilu-uransa
Tukholman
kohdassa olevan
ryhmän sissa säveltäjä Toivo Kuu- muoviahkiotaan.
ihana tavata ihmisiä
olla mukana
● Mukaan
voi ilmoittautua
syrjäytymistä.
kanssa. Toivo Kuula sai tanen
on kertoo
mielissään,
kun kaupoissa.
Yritämme
myös muskumppaneille. Työnteki- kierrätysmuovia pulkkatuotolympiakisojen
jälkeen.sanoo
Hän lan
eli ysiluokkalaiset,
nettilomakkeella
Suomen
hyödyksi,
16-vuotias
Kehityspäällikkö
55-vuotias
pulk- katsoa
miten
tuoteryhmäkautlyö jöitä on 20 ja yritys käyttää teissakin.
valmistui
filosofian maiste4H:n kehityspäällikkö
Anu surmansa Viipurissa ampu- Ortehexin
Pinja Siukola,
joka työllistyi
4H-liiton
verkkosivujen
Tiilitie
2, Nastola.
Puh. (03) 7625
635
Anu Parviainen huma- kamalli
saatiin
nyt2019
omaan
ulkomailla.
myös
vuokratyövoimaa.
Lähde:
yle.fi
riksi
ja toimi matematiikan mavälikohtauksessa
Parviainen.
4H:n kautta
kesällä
pai- läpi
ta: www.4h.fi/kesätyöhaaste
Lahden
Seudun
Uutiset
–
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–
opettajana, mutta kehittyi laisen seurueen juhliessa kaumyös runoilijaksi, suomenta- pungin vapauttamista 1918
Opetusluvalla
tai autokou- heihin
kärsivällisesti.
vapaussodan
lopussa. Oili Moni taidoistaan epävarma Kokenut kuljettaja,
jaksi ja laulujen sanoittajaksi.
LAADUKASTA SIIRTONURMEA LAMMILTA!
lussa
harjoittelevaan
kuljetYmmärräkuoli
kokemattomamsairauteen 2. kuljettaja haluaakin pitää yli- näytä mallia
Siikaniemen
sanoittamia
ovat Siikaniemi
tajaan
kannattaa
suhtautua paa
kuljettajaa
elokuuta
1932 vain 43-vuoti- määräistä tilaa ympärillään
suomalaiset
iskelmäklassikot
kärsivällisesti.
Kohdatessaan
ajo-opissa
Väinö Siikaniemi
kuoli virheiden varalta. Hiillosta- Näytä harjoittelevalle kulAsvalttikukkaHarjoittelijan
ja Havaiji, aana.
tunnistaa
valkoisesta
kololevan
kuljettajan
kannattaa
jotka saavuttivat menestyk- muutamia viikkoja myöhem- malla takapuskuria toden- jettajalle hyvää esimerkkiä
omalla
toiminnallasi. Harmiosta
ajoneuvon
perässä.
entistä tarkkaavaisemvainpaita
hermostutat
Mukavin
juhlaan ja
arkeen.
sen 1920-luvun
lopussa
ja ajaa
min keuhkokuumeeseen
ja näköisesti
joitteleva
kuljettaja omaksuu
Liikenneturva
muistuttaa
min
ja
hiljentää
tarvittaeskuskia
entisestään.
seuraavan vuosikymmenen verenmyrkytykseen. Hän sai
asenteita muuta liikennettä
kokeneempia
kuljettajia sa
vauhtia. Älä keventäeshermostu,
Hiustenleikkaus
aikana.
keuhkokuumeen
MUSTARAITA
VIHREÄRAITA
Älä
yllätä
opetusajoneuvoa
kohtaan
tarkkailemalla
sekä
ottamaan
nuoret
ja
kokejos
kuski
tekee
virheen
tai
13www.lamminsiirtonurmi.fi
- 17 €
Väinö Siikaniemi avioitui sään vaimonsa kuoleman
• info@lamminsiirtonurmi.fi
opettajan että muiden tielmattomammat
kuskit
hyvin ajaa
muuta
liikennettä hivuonna 1916 Oili
Silventoijälkeen
masennustilaansa
koot
48-58
€
huomioon
muistamaan,
vaan muista,
että Vältä yllättäviä liikkeitä ja lä liikkujien reaktioita ja
sen kanssa. ja
Silventoinen
oli taammin,
pitkillä uintimatkoilla.
Väinö
Käyttäytymällä
että
ajokortin
saamisen
jäl- kuljettaja
harjoittelee. toimintoja, joita harjoitteleva
koot 60-66 toimintaa.
€
opiskellut
laulua
Suomen
Siikaniemivasta
oli kuollessaan
Seuralaispalvelua
kuljettaja
ei
osaa
tilanteessa
huonosti
nuoria
tai harjoittekeenkin
he
vielä
kartuttavat
Ensimmäisiä
kertoja
liikenlisäksi Ranskassa ja Noudatamme
Ita- 45-vuotias.
maan hallituksen ohjeistusta.
odottaa.
Mieti
myös
todellilevia
kuljettajia
kohtaan
kotaitojaan.
teessä
liikkuvaa
kuljettajaa
liassa. Hän toimi Pietarin
Ajokorttilainyhteiskoulun
muututtua todennäköisesti
jännittää nen ohitustarve. Esimerkiksi keneempi kuljettaja näyttää
SEURALAISPALVELUA
suomenkielisen
Suomalaisten keihäänheikesällä
on henkilöauton
muidenja autoilijoiden
ranskan2018
ja venäjän
kielten ilman
ton miesten
naisten me- taajama-alueella ei useinkaan kehnoa mallia siitä, miten
ajo-opetuksen
saanut aloittaa hötkyilyäkin.
opettajana avioitumiseensa
nestyksestä ilmestyi kirja. ole tarpeellista lähteä ohitta- liikenteessä virheen tekeviin
KAHDEN
❤
tai nuoriin on hyväksyttävää
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Palvelemme normaalisti verkkopalvelussa ja puhelimitse.
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Palvelevaa taimikauppaa Lahdessa, vuodesta 1967
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SISUSTUSSUUNNITTELU – Inge

Niko Oksaselle voitto
IV Lahden Autolasikeskus Openista

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
Painonpudotusta
arkiruoalla!
jatkoi RoundRobin-peleihin.
Ti 10.00, Ke 11.00, To 16.00 ja La 10.00
Loppukilpailu pelattiin
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yleisöä.
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Selvänäkijä
Stiina Sahari
0700-9-3009

www.porvoonwanharautakauppa.ﬁ

2,95€/min.+pvm. pl50 hki 25

Asentajantie 8 | Porvoo
Puh. 040 707 4753

Lappilainen näkijä, parantaja

Katariina

kodit, vapaa-ajan asunnot
ja julkiset tilat

Seuranta paljasti omakotitalojen piipuista
Painonpudotusta arkiruoalla!
tupruavan
haitallista yhdistettä – oikea polttotapa
p. 040-3518991
estää myös lämmön menemisen harakoille

jo kolmannessa polvessa

0700-512411
“Myös ihmissuhdekriisit”
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€
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roy, PL 52, Tre

★ Aito ★ Varma ★ Näkijä ★

Jenny

0700-51014

Ti 10.00, Ke 11.00, To 16.00 ja La 10.00
To 18.00 Miesten ryhmä
Kauppakatu 2 A, LAHTI
puh. 044-515 4414, painonpudottajat.ﬁ
posti@painonpudottajat.ﬁ

Myös luotettavat rakkaustulkinnat
2,59/min+pvm
2,34/min
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inge.uotila@insinooritoimistopeltomaki.fi
Lahti kokosi tiedot Launeella omakotitaloalueella ja Hollolassa Salpakankaan
kuntakeskuksessa tehdyistä mittauksista.
Puunpoltto huonontaa selvästi ilmanlaatua pientaloalueella.
Vääränlainen puunpoltto
takassa tai saunan pesässä
heikentää selvästi ilmanlaatua. Lahden kaupunki on
julkaissut raportin, johon on
koottu Lahdessa ja Hollolassa kerättyjä tuloksia ilmassa
olevista terveydelle haitallisista yhdisteistä.
Launeella yhdisteitä on mitattu omakotitalotaloalueella
ja Hollolassa Salpakankaan
kuntakeskuksessa. Jatkuvia
mittauksia on tehty Lahdessa
vuodesta 2020. Hollolassa
tietojen keruu aloitettiin vuoden 2021 alussa.
Haitallisen bentso(a)pyreenin pitoisuudet olivat
kylmänä kautena korkeampia kuin kesällä. Yhdisteelle
asetettua tavoitearvoa ei
ylitetty, mutta raja oli lähellä.
Vuotuinen tavoitekeskiarvo
on 1 nanogramma kuutiometriä kohti. Lahden tulos
oli 0,93.
– Rimaa hipoen mentiin
ali, kuvailee Lahden kaupungin mittausinsinööri Kaarina Kähäri.
Pienhiukkasiin sitoutuva
yhdiste voi aiheuttaa allergiaoireita tai ärsyttää keuhkoja.
– Pitkäaikaisvaikutuksina
se on jopa syöpävaarallinen
aine. Olisi hyvä, että sitä olisi

mahdollisimman vähän hengitysilmassa, Kähäri toteaa.
Hollolan mittauspisteellä
pientaloja ei ole aivan lähellä, ja ilmalaatuun siellä vaikuttaa enemmänkin liikenne.
Myös bentso(a)pyreenipitoisuudet ovat siellä matalammat, mikä raportin mukaan
viittaa osaltaan yhdisteen
olevan peräisin pääasiassa
tulisijojen käytöstä.

Painonpudotusta arkiruoalla!
Ti 10.00, Ke 11.00, To 16.00 ja La 10.00
To 18.00 Miesten ryhmä
Kauppakatu 2 A, LAHTI
puh. 044-515 4414, painonpudottajat.ﬁ
posti@painonpudottajat.ﬁ
Postiosoite: Riihelänkatu
15, 15810 LAHTI Ilmoitusmarkkinointi:

Lahden Seudun Uutiset

Sytytä päältä,
vältä kitupolttoa
Bentso(a)pyreeniä syntyy
epätäydellisessä palamisessa. Sen vuoksi Lahdessa
alettiin puhua hyvien puunpolttotapojen puolesta jo pari
vuotta sitten, kun Launeella
tehtiin ensimmäisiä lyhytaikaisia mittauksia.
Aihe herätti vilkasta keskustelua, ja osa kotiaan puulla lämmittävistä koki tulleensa syyllistetyksi.
Mittausinsinööri Kaarina
Kähärin mukaan palautetta
tuli laidasta laitaan. Hän
korostaa, ettei puunpolttoa
tarvitse lopettaa.
– Ei keneltäkään olla viemässä oikeutta käyttää omaa
tulisijaa. Sitä vain kannattaa
käyttää niin, että savua tulee
mahdollisimman vähän, kos-

Kun puu palaa hyvin, tulipesästä nousee vähemmän haitallista bentso(a)pyreeniä. Kuva: Juha Heikanen / Yle

ka silloin saa myöskin puusta
lämmön itselleen käyttöön.
Kähäri myöntää itsekin
oppineensa nuorempana, että
tulisija pitää laittaa täyteen
puuta ja puut sytyttää alta.
Nykyisin neuvotaan päin
vastoin, eli tulisija tulisi ladata puolitäyteen ja sytykkeet
pitäisi tuikata tuleen päällä.
– Puu kaasuuntuu lämmöstä ja kaasu palaa. Kun puut
sytytetään alta, kaasuuntumista ehtii tapahtua enemmän kuin mitä kaasu kerkeää palamaan ja tuottamaan

lämpöä. Kun puut sytytetään
päältä, kaikki kaasuuntunut
puu ehtii palaa, eikä se tuprua
piipusta savuna ilmaan.
Hyvän palamisen voi taata
myös muun muassa käyttämällä kuivaa puuta, huolehtimalla hormin kunnosta ja
välttämällä kitupolttoa. Mitä
tummempaa savu on, sitä
todennäköisemmin siinä on
bentso(a)pyreiiniä. Vaalea
savu kielii oikeanlaisesta
poltosta.
Lähde: yle.fi

Toimitusjohtaja/päätoimittaja:
Niina Leskinen,
Raimo Jokinen, puh. 0400 816 340
myyntipäällikkö, toimittaja
raimo.jokinen@jns-mediajakelut.com
Puh. 041 5499 878
Ostamme
autosi, vaunut, asuntoautot,
niina.a.leskinen@gmail.com
kaikenkuntoiset
käy, myös katsastamattomat.
toimitus@jns-mediajakelut.com
Ilmoitusaineisto-osoite:
Vesa Kurjonen, ilmoitusmyyjä
ilmoitukset@jns-mediajakelut.com
Puh. 040 9328 113
puh. 045 237 8562
printtimainos@gmail.com
Kustantaja: J.N.S. Company Oy,
Y-tunnus: 0665979-7
Jorma Jokela, ilmoitusmyyjä
Painopaikka: Lehtisepät Oy
Puh. 040 0371 996
Painos: 25 000 kpl
jojo.jokela@gmail.com

Tehopesu

(norm. 24 eur)
Tarjous voimassa
joulukuun loppuun asti.

12 €
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NIINAN NIKSIT

Niina Ojansivu
Keittiöpäällikkö

Lukijan resepti
Juhani Raunila lähetti oman kakku reseptinsä jo alkuvuodesta ja minusta se sopi tähän joulun
alle loistavasti. Tein kakun Juhanin ohjeen mukaan ja kakku on nyt tekeytynyt pari päivää ja
maku tosiaankin parantuu, niin kuin näillä tämän tyyppisillä leivonnaisilla on tapana tehdä. Kiva
vaihtelu perinteiselle englantilaiselle hedelmäkakulle tai taatelikakulle. Tämän voi hyvin valmistaa
jo muutamaa päivää aikaisemmin ja herkutella sitten joulukahvin kanssa. Ohje on suoraan Juhanin
ohjeesta laitettu, itse pilkkoisin noita sekahedelmiä pieneksi. Kiitos, Juhani reseptistä.

Roosa Lundén, Jesse Kallio ja Santtu Tahvanainen

Kallio ylivoimainen Keila-Kallet
Talvierikoisen finaalissa
Sunnuntaina 28.11. kilpailtiin Keila-Kallet Talvierikoisen voitosta. Loppukilpailuun selviytyi alkukilpailun
21 parasta keilaajaa. Finaalissa keilattiin 7 sarjaa
amerikkalaisittain. Koko loppukilpailun yli 250 pisteen
keskiarvolla keiloja kaatanut
TPS:n Jesse Kallio vei voi-

ton. Toiseksi sijoittui GB:n
Roosa Lundén. Hän jäi
Kalliosta 78 pistettä (1722).
Kolmanneksi sijoittui Bay:n
Santtu Tahvanainen jääden
Lundénista vain 8 pisteen
päähän (1714).
Teksti: Niina Leskinen
Kuva: Pekka Mitikka

Senioreiden ja veteraanien
MM-kilpailuista Dubaista
mitaleja Suomeen

1. Kuivatut hedelmät
laitetaan kattilaan ja
vettä niin paljon, että ne
eivät ihan peity. Sitten
ne kiehautetaan pieniksi
paloiteltujen taateleiden
ja pähkinöiden kanssa.
Pähkinöitä ei murskata.
2. Sekoitetaan kananmunat
ja mahdollinen sokeri

Veteraanien MM-joukkue

Veteraaneissa mitaleita Suomi sai hienosti 10 kpl, joista
kultaisia oli 2. Dubaissa veteraaneissa keilasivat Jouko
Kuossari, Juha Hård, Rauli
Raita, Leif Enfors, Riitta
Björkengren, Aila Koivisto, Hillevi Huhta ja Terttu
Kohtanen. Parikilpailussa Enfors ja Hård voittivat
MM-kultaa. Jouko Kuossari
voitti singlessä MM-kultaa ja
hänestä tuli historian ensimmäinen veteraanien henkilökohtainen maailmanmestari.
Teksti: Niina Leskinen
Kuvat: Suomen Keilailuliitto

keskenään. Kananmunia
ei vaahdoteta. Sekoitetaan
seos yhdessä kiehautettujen
sekahedelmien kanssa
monitoimikoneeseen.
3. Kaadetaan seokseen
vehnäjauhojen sekaan
mausteet, voisula/rahka.
Vehnäjauhoja vatkataan
seokseen niin paljon,
että seos irtoaa kulhon
seinämistä. Pyritään
kuitenkin ettei vatkaamalla
liikaa rikottaisi kakun
sattumia eli sekahedelmiä.
Kaadetaan seos kahteen
voideltuun 6cm korkeaan
ja halk. 25cm:n vuokaan,
ja ripotellaan pinnalle
kanelisokeriseos.
Paistetaan uunissa +200°C
n. 45–60 minuuttia niin
kauan kunnes pinta on
tummanruskea. Kypsyyden
voi kokeilla hammastikulla.
Kakku maistuu heti, mutta
sen maku paranee ajan
kanssa.

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

Miljoonan suunnitelma
ei onnistunut Lahdessa
Jari Isometsä haluttiin yksin uhrautujaksi
DOPING. Ennen Lahden
vuoden 2001 MM-hiihtokisoja huippuhiihtäjien suonensisäistä nesteytystä oli
käytetty jo pitkään Suomen
hiihtomaajoukkueessa. Jari
Isometsä muistelee, että ensimmäisen kerran nestettä
tiputeltiin suoniin vuonna
1995 tai 1996. Hänen muistinsa mukaan nesteytystä
käytettiin ensin 50 kilometrin
hiihtäjille.
Nesteytys juoman sisältönä ei usein onnistunut.
Valmennusjohto ja urheilijat
miettivät, miten asian voisi
hoitaa jollakin muulla tavoin.
Näin liuosta päätettiin tuottaa
elimistöön suoraan suoneen
pistettynä. Silloin ei mietitty,
oliko menetelmä oikein vai
väärin. Joka tapauksessa aine
toimi tehokkaammin suonen sisäisesti kuin vatsaan
juotuna.

Senioreiden MM-joukkue

Suomen seniorijoukkueen
saldona MM-kilpailuista
oli upeat kuusi MM-mitalia: yksi kulta, yksi hopea
ja neljä pronssia. Ne ovat
määrältään isoimmat kuin
yksistäkään aiemmista senioreiden MM-kilpailuista.
Dubaissa seniorijoukkueessa keilasivat Petri Mannonen, Kimmo Lehtonen, Ari
Halme, Ari Valaranta,
Tuula Tamminen, Reija Lundén, Jaana Anttas ja Jaana Taavitsainen.
Lehtonen ja Mannonen keilasivat MM-kultaa parikilpailusta.

SEKAHEDELMÄKAKKU
500g kuivattuja
sekahedelmiä
1-2 kuivattua puristettua
taatelipakettia
3 dl sokeria
10 kananmunaa
noin 3-4dl voisulaa tai
1-2prk maitorahkaa
3tl leivinjauhetta
3-5tl kardemummaa
3-5tl vanilliinisokeria
3-5tl kanelia
kanelisokeriseos kakun
päälle
2dl hassel-/maapähkinöitä
n. 1 l vehnäjauhoja

Kansainvälinen hiihtoliitto FIS toi hemoglobiinitestit Norjan Trondheimin
MM-kilpailuihin. Isometsä
oli huippuhiihtäjän urallaan
lopulta kymmenissä hemoglobiinitesteissä. Viralliset
arvot eivät ylittyneet hänellä
kertaakaan. Hänen hemoglobiiniarvonsa näyttivät
tuolloin normaalisti 170-180
arvoja, kun miehillä sallittu
arvo oli 185. Jos arvot olivat
178 tai yli, niin silloin varmuuden vuoksi nesteytettiin.
Arvot mitattiin joka aamu
ennen kilpailua.
Tilanteessa piti olla tarkkana, koska FIS:n laitteet olivat
tarkempia ja saattoivat antaa
useita pykäliä korkeampia
lukemia kuin hiihtäjien mit-

talaite. Tämä vuoksi nesteytystä käytettiin varmuuden
vuoksi, jotta testilukema ei
ylittyisi FIS:n mittauksessa.
Menestyvillä kestävyysurheilijoilla on luonnon lahjana
korkeat hemoglobiiniarvot.
Plasmalaajentajat olivat
luokkaa kovempi palautusnesteen muoto. Plasmalaajentaja oli tehokkaampi ja
vaikutti pidempään kuin
juotettuna käytetty nesteytys. Keväällä 2000 FIS
pudotti miesten hemoglobiinirajan 175:een, joten
rajatilanne kiristyi. Nesteytysmenetelmä kiellettiin
kuitenkin jo alkuvuodesta
2000 alkaen. Suomen hiihtomaajoukkueen piirissä
ei kuitenkaan uskottu, että
plasmalaajentajan käyttö
näkyisi testeissä.
Lahden MM-kisoissa 2001
menestymiseen oli kovat
paineet. Kotikisoissa oli
pärjätty ennenkin ja niin
haluttiin jälleen. Suonensisäinen plasmalaajentaja oli
Lahden kisoissa mukana
ennen kaikkea avustamassa hiihtäjien palautumista,
koska kilpailuja oli joka
toinen päivä. Luonnolliseen
palautumiseen ei jäänyt paljon aikaa.
Isometsälle oli annettu tiputuksella plasmalaajentajaa
torstaina 15. helmikuuta
2001, jolloin kilpailtiin 15
kilometrin perinteisellä kisamatkalla. Toisen kerran
häntä nesteytettiin ennen
takaa-ajon kilpailua 17. helmikuuta. Kilpailun tuloksena
tuli hopeamitali.

Jari Isometsä käsittelee muistelmissaan Lahden 2001
MM-hiihtojen tapahtumien taustoja. Kuva: Carl Bergman.

Päävalmentaja Jari-Pekka Kyrö tuli kertomaan
tilanteen. Jari Isometsän
A-näytteessä oli jotakin epäilyttävää. Niin kutsutussa
Lahden saunasopimuksessa
Jari Isometsälle luvattiin
miljoona markkaa, jos hän
ottaisi kärynsä omalle kontolleen, jotta Suomen Hiihtoliiton valmennusjohto ei
olisi joutunut ristituleen.
Suunnitelma ei onnistunut,
koska plasmalaajentajan
käyttö tuli ilmi useamman
suomalaishiihtäjän osalta.
Jari Isometsä toteaa, että hän
ei vieläkään tiedä kaikkea,
mitä nesteytysjupakkaan
liittyy.

Soili Pohjalainen kirjoitti
Jari Isometsän muistelmat.
Pohjalainen on toimittaja,
sanataito-ohjaaja ja tiedottaja. Hän kertoo Isometsän
sanoin, kuinka Alatornion
Korpijärven kylän pellavatukkaisesta pojasta tuli
menestyshiihtäjä. Lahden
vuoden 2001 MM-hiihtojen
tapahtumat ovat osa tätä
elämää.
Soili Pohjalainen:
Isomettän poika
– Jari Isometsän koko
tarina, WSOY 2021.
Lasse Koskinen
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työanta
Hollola
044
239
9961
Öljysäiliöiden
huoltoa
Edullinen
ja
luotettava
vaihtoehto.
Puistolantie
2, Heinola
- jyrki.nurmisto@verhoomo.com
joka
päivä
0440
111
889
ja
renkaanvaihdot
apuvirtaa
ym.
Kaihtimia
TARJOUSTA
tamista
Järvelä 044 977 8748
MYYNTI
HUOLTO
KORJAUS
TILAUSZZZODPPLQVLLUWRQXUPLÀLQIR#ODPPLQVLLUWRQXUPLÀ
verstas
avoinna
ma,
ti,
ke
10-17
lausunt
Forenom
Oy
/
040
4555
585
puh.
03
782
7783
AJOISTAMME!
www.karkolantilataksi.fi
Rengasmyynti ja -vaihdot
KAIKKI MERKIT
kemyst
Reipas palvelu,
asiakkaan luona!
Oike
Öljysäiliöiden
huoltoa
tarvittaessa nouto ja palautus.
usasia
AUTOMYYNTIÄ
ÖLJYSÄILIÖIDEN HUOLTOA
Automyyntiä
Autohuolto Janne A Tmi
Takuutyö.
2015–2
Ostetaan asuntoauto
puh. 03 Päijät-Häme)
782 7783
VÄÄKSY (toimialueena
kantelu
lisviran
www.autohuoltojanne.ﬁ
Ostan asuntoauton. Vuosimallilla ei väliä,
yhteen
p. 0400 467 595 24 h joka päivä!
joista k
myös pikkuvikaiset.
n. 40 kpl hyväkuntoisia edullisia henkilöautoja
TORIN
OMPELUKONE
Ostetaan
asuntoauto
Lahden
Nopea
haku,
soita
ja
tarjoa.
Kehräämön takapihan sisätiloissa.
www.torinompelukone.ﬁ - p. 0400 769 632
ollen l
P. 0400 - 533 255 Rauhankatu 18, Lahti
044 239 2551 - Pakaantie 1 - Kehräämö (takapiha)
Ostan asuntoauton. Vuosimallilla ei väliä, huoma
Av. ma, ti, to, pe 10-17, ke 9-18
Lahdell
myös pikkuvikaiset.

i

Rakennus- ja
saneerauspalvelut

UUDET ja
KylpyhuonelaatoitusLUT-yliopisto kehittää biopohjaisia
KESÄRENKAAT
vesieristystyöt
NASTO-RENGAS
suojavarusteita – projekti sai Business
alkaen

Finlandilta miljoonarahoituksen

LAMMI

Por

UUDE
KESÄ

Ilmainen kartoitus!

Hyödynnä kotitalousvähennys!

alkaen

Huhtikuun herkkuja!

9HVLMlUYHQ5DNHQQXVSDOYHOX2\
Toukokuun tahdotuimmat!
Kauppahalli Lihaa - laatua - palvel

”

VELUPISTEEMME
ISEKSI SULJETTUINA

”

A.O. Vuorinen Oy p. 0

6,50

11,90
10,90
/kg
/kg

/kg
PALVELUHAKEMISTO
NASTO-RENGAS
taa
harjoitteleva
kuski
n laelle

i verkkopalvelussa ja puhelimitse.

JA 24/7

OTA YHTEYTTÄ

märtäväisesti
ntolaa

lkoilijoilta

KAHDEN
KESKEN

0700-416 060

Nuohous voi ja
N
varmistavat
tu
3,50

Kohtaa harjoitteleva kuski
ÄLÄymmärtäväisesti
OLE YKSIN!
Rakennusja
Mainosta sinäkin tässä!

/kg

0700 41909
0700-411600
saneerauspalvelut
www.lahdenseudunuutiset.fi
ASIAKASPALVELUPISTEEMME
Kylpyhuonelaatoitusja
OVAT
TOISTAISEKSI
SULJETTUINA
vesieristystyöt
URAKOINTI 34,90
ASIAKASPALVELUPISTEEMME
29,90
PALVELUHAKEMISTO
JUHA
TÄHKÄNEN
OY
/kg SULJETTUI
Palvelemme normaalisti verkkopalvelussa
ja puhelimitse.
OVAT
TOISTAISEKSI
AKEMISTO

LOUHINTATYÖT
KAHDEN

- talojen pohjat jaKESKEN
viemärityöt
NIITTYLÄ
IAKASPALVELUA ILMAN JONOJA 24/7
OTA YHTEYTTÄ
Palvelemme
normaalisti
verkkopalvelussa
ja puhelimi
- yksityisteiden ja
kivien
louhinta
9HVLMlUYHQ5DNHQQXVSDOYHOX2\
0700-416
060

AUTOMYYNTI IMONE

Kauppahalli Lihaa - laatua - palvelua www.lihavuorinen.fi
0400 938 151

A.O. VuorinenÄLÄ
OyOLEp.YKSIN!
03-782 2414

0700 41909
Päijät-Hämeen Käyttöauto Oy 0700-411600

ajeni Lahdessa

PALVELUHAKEMISTO
TEHOPESU
TILITOIMISTO
€
12
SALEJÄRVI KY
PALVELUHAKEMISTO

IITIN GRANIITTI OY

NIITTYLÄ

AUTOMYYNTI IMONE

169
KELLO-HARA
Kellohuolto ja -korjaamo

Verhoomo Jyrki Nurmisto

070

Lah
PALVELUHAKEMISTOoik

Teboil Saksala

169

ÄLÄ

AUTOMYYNTI IMONE

Päijät-Hämeen Käyttöauto Oy

M-Lasi
Kun
Nopea haku, soita
ja autosi
tarjoa. tuulilasi

P. 0400
- 533
255
pitää
uusia
niin
käänny puoleemme.
Teemme sen nopeasti ja edullisesti.
Soita 0400 836213 tai tule käymään.

K

17

.

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

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

LAPPEEN

tetaan näkemyksiä siitä,
miten kaupungin talouden
tasapainotustoimenpiteitä
tulisi kohdentaa. Samalla
kartoitetaan mielipiteitä siitä,
mitä kaupungin pitäisi tehdä
elinvoiman vahvistamiseksi.
Kuntalaiskyselyyn voi vastata Lahden kaupungin verkkosivuilla www.lahti.fi 1.9.–
7.9.2020. Verkkokyselyyn
voi käydä vastaamassa myös
Palvelutorilla. Vastaava kysely on avoinna intrassa kaupungin henkilöstölle. Linkki
kuntalaiskyselyyn: https://
link.webropolsurveys.com/S/
3DA47559D9ADC580

TuoAX
2x120

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.

Neppinapista
Lahden kaupungin
talousarvion käsittely
lahjakortit ja
Talouden tasapainottamisen
muut ihanat
lahjaideat Hollola KK.
Jakelualue:
Lehti ei vastaa epäselvistä
Länsi-Lahden ja Hollolan kotitaloudet
Hämeenkoski: Koskikartano ja Sale
käsikirjoituksista tai puhelimessa
Hämeenkoski.
sattuneista väärinkäsityksistä
pukinkonttiin!
Jakelutelinepaikat:
Järvelä: Neste oil Huoltamo ja S-Market
aiheutuneista virheistä.

et

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

Järvelä.
Orimattila: S-Market, K-Supermarket ja
Orimattilan kehräämö.
Vääksy: Route 24 Vesivehmaa, S-Market
Vääksy ja K-Supermarket Vääksy.

Lehden vastuu virheellisistä ilmoituksista
rajoittuu enintään ilmoituksen hintaan.
Reklamaatiot kahdeksan (8) päivän
kuluessa.

SÄHKÖTYÖ ANTTI AHO OY

Lehti ilmestyy
kahden viikon välein.

Tervetuloa ostoksille!

Avoinna MA-PE 9.30–17 LA 10–14
Vapaudenkatu 2, Lahti | www.neppinappi.fi

040 728 1171
Ilmoitusten sisäänjättö keskiviikkona
klo 12 mennessä.
info@sahkoaho.fi
ISSN 2490-1105 (painettu)
ISSN 2490-1113 (verkkojulkaisu)

Kaikki sähköalan työt luotettavasti ja
turvallisesti Päijät- Hämeessä
Ennakkohuollot, viankorjaukset sekä
muutos- ja uudisasennukset

HIEROJAKOULU

Vuodessa
hieronnan ammattilaiseksi!
– Haku käynnissä tammikuussa
alkavaan koulutukseen
– Perusopintojen lisäksi:
mobilisoiva hieronta, triggerpistekoulutus, selkärangan
mobilisointi, ultraääni-ja
laserhoitolaitteiden koulutus.
TOIMI NOPEASTI!
www.hierojakoulu.net
Tiedustelut: p. 045 326 3649

LAADUKKAAT OPISKELIJAHIERONNAT
25 min. 20€
50 min. 25€

Hinnat:
80 min.
110 min

35€
55€

Ajanvaraus: www.hierojakoulu.net tai
p. 0500 1200 68, Valtakatu 36

Palvelemme arkisin, iltaisin ja viikonloppuisin

Ota yhteyƩä:
lappee@hierojakoulu.net
Ajanvaraus neƟstä
www.hierojakoulu.net

KUNTOHOITAJA
TIMO MAARANEN
Apua lonkka-, iskias-, selkä- ja
olkapääkipuihin yms.

Myös
lahjakortit!

Puh. 041 440 8092
Lahdenkatu 29 C, www.kuntonetti.org

