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kuljetuksen ja kasauksen?
Myös liukuovikomerot

Kattojen
TEHOPESU
maalaukset
/ pesut

Tervetuloa pesettämään uudella autonpesukoneellamme

€
12
Vesikourujen

(norm. 24 eur)

Tarjous
kesäkuun
Talvi
on voimassa
parhaimmillaan
NoVARAA
eihän
siitä
niin
OMA
loppuun
asti.hyvä
ja silloin
on
myös
paljon
puhuta,
MYYTIPAIKKASI
aika kierrättää.
mutta
on
se Lanttila
Tee se kanssamme
lapsiperheiden
ja varaa omaparas
myyntipöytäsi.
ostopaikka.
Vanhanradankatu 4,4,puh.
Vanhanradankatu
puh.010
0107788
7788120
120
37, 15170 Lahti
AvoinnaAhtialantie
ma-pe5.30
6-20,- 18,
la 8-17
Avoinna:
ma-pe
la 8-14
www.lanttila.fi
www.saksalanteboil.fi
www.saksalanteboil.fi

uusimiset,
Teboil
Saksala
kattoturvatuotteet
asennettuna
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Tilaa meiltä ilmainen
Kellohuolto
ja -korjaamo
arviointi
kohteellesi!
IITIN
GRANIITTI
OY
KELLO-HARA
SADEVESIJA
Graniitin monet muodot, saha-,
Kyntömiehentie
18, Orimattila
SALAOJAREMONTIT
noppaja nupukivet,
portin
tolpat,
(Peltolan alue)

reuna- rahoituksen
ja muurikivet.
Meiltä saat joustavan
korolla!
joka päivä edullisella
0440 111 889
Perheniementie
451, 47450
verstas avoinna
ma, ti, Iitti
ke 10-17
GSM 0400-809
Reipas095
palvelu,

tarvittaessa nouto ja palautus.
www.0502205.fi
Takuutyö.
ZZZLLWLQJUDQLLWWL¿

LIIKKUVA AUTOHUOLTO

PäijätHämeen
Automaalaus
M-Lasi

Ilmoitusmarkkinointi:
Paula Kontio, ilmoitusmyyjä
Niina Leskinen,
045 77348 753
Hyvä
Toimitusjohtaja/päätoimittaja:
myyntipäällikkö, toimittaja
kontio.paula@gmail.com
sikanautaRaimo Jokinen
Possun Puh. 041 5499 878
puh. 0400 816 340
jauheliha
juhlafileniina.a.leskinen@gmail.comViljapossunJakelualue:
raimo.jokinen@jns-mediajakelut.com
kassler Länsi-Lahden ja Hollolan kotitaloudet
70%/30%
makurasvalla
Vesa Kurjonen, ilmoitusmyyjä
myös pihveinä
rasvaa alle 15%
tuoresuolattu
toimitus@jns-mediajakelut.com
tuore, Suomi Jakelutelinepaikat:		
tuore,
Suomi
Suomi Puh. 040 9328 113
/kg
/kg
printtimainos@gmail.com
Lahti: /kg
ABC Renkomäki, ABC Holma, CM
Kustantaja: J.N.S. Company Oy,
Laune, CM Paavola, Novatalo Aleksi,
Y-tunnus: 0665979-7
Jorma Jokela, ilmoitusmyyjä
Sokos keskusta, S-Market Metsäkangas,
Puh. 040 0371 996
Sale Jalkaranta, S-Market Jalkaranta,
Painopaikka: Lehtisepät Oy
jojo.jokela@gmail.com Vanhan- ABC Kivimaa, Neste Taukotuuli,
Painos: 25 000 kpl
Sale Kukkila, S-Market Mukkula,
Kivikylän
ajan
K-Supermarket Okeroinen, S-Market
Hevosen
maalaisPostiosoite: Riihelänkatu 15, 15810 LAHTI

6,50

"Jos elät tämän hetken hyvin,
on eilinen uni onnesta,
Tarjoamme
kirjanpitoa
jokainen huominen toivenäky.
ja taloushallintopalveluja
Katso siis tarkkaan tätä päivää,
aloita jokainen
aamu uusi elämä. "
aina
ajantasaisesti!

Lasten ja nuorten ryhmät

Lahden kaupungin urheiluja kultsohvatehdas
tuuritunnlaajeni
ustuksLahdessa
et 2021
Askon
Hierontaa

Yrittäjä, haluatko avuksesi pienen
Runonurkka
ja ammattitaitoisen
tilitoimiston?

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

Rengasmyynti ja -vaihdot
asiakkaan luona!
Autohuolto Janne A Tmi

VÄÄKSY (toimialueena Päijät-Häme)

www.autohuoltojanne.ﬁ

p. 0400 467 595 24 h joka päivä!

Kun autosi tuulilasi
pitää
uusia
niin
käänny
puoleemme.
Villähde, Sale Nastola, S-Market Nastola
Lehti ei vastaa epäselvistä
ja K-Supermarket Nastola.Teemme senkäsikirjoituksista
tai
nopeasti japuhelimessa
edullisesti.
Hollola: K-Supermarket Hollola, Sale
sattuneista väärinkäsityksistä
Soita 0400 836213
taivirheistä.
tule käymään.
Hollola KK.
aiheutuneista

Mestarinkatu 24, Lahti
Puh. 050 5511 330

Hämeenkoski: Koskikartano ja Sale
Lehden vastuu virheellisistä ilmoituksista
Hämeenkoski.
rajoittuu enintään ilmoituksen hintaan.
Järvelä: Neste oil Huoltamo
ja
S-Market
Reklamaatiot
(8) päivän
M-Lasi | Kirjavakatu
2, 15300kahdeksan
Lahti | www.m-lasi.fi
Järvelä.
kuluessa.
Orimattila: S-Market, K-Supermarket ja
Orimattilan kehräämö.
Ilmoitusten sisäänjättö keskiviikkona
Vääksy: Route 24 Vesivehmaa, S-Market
klo 12 mennessä.
Vääksy ja K-Supermarket Vääksy.
ISSN 2490-1105 (painettu)
Lehti ilmestyy
ISSN 2490-1113 (verkkojulkaisu)
kahden viikon välein.

Henkilö- ja
pakettiautojen
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Lahden työttömyys
kaupunkisarjan suurin
Lahden työttömyysaste oli
vuoden 2021 lokakuussa
14,6 prosenttia. Edellisenä
vuonna samaan aikaan se
oli 16,3 prosenttia. Suomen
12 suurimman kaupungin
sarjassa Lahden työttömyysprosentti oli suurin. Matalinta
työttömyys oli Espoossa 9,5
prosenttia ja Kuopiossa 9,8
prosenttia. Samaan aikaan
Kouvolan työttömyysaste
oli 10 prosenttia ja Jyväskylän 12,5 prosenttia. Koko
maan työttömyysaste oli 9,8
prosenttia.
Lokakuussa Lahdessa oli
alle 25-vuotiaita työttömiä

1007 henkilöä, joka oli 321
vähemmän kuin vuotta ennen. Pitkäaikaistyöttöminä
oli 4113 henkilöä, joka puolestaan oli 1307 henkilöä
enemmän kuin edellisenä
vuonna.
Lahden kaupunki on mukana kuntakokeilussa, jossa
vuoden 2023 loppuun saakka
työllisyyspalveluita hoitaa
kunta itse. Työantaja- ja yrityspalveluiden kehittäminen
tapahtuu yhdessä Hämeenlinnan seudun kuntakokeilun ja
TE-toimiston kanssa.
Lahti on käynnistänyt yritysten perustamiseen tarkoi-

tetun starttirahan lisäämiseen
tähtäävän menettelyn yhteistyössä yrityspalveluyritys Ladecin kanssa. Lisäksi
kaupunki lisää yrityksille
kohdennettua markkinointia
palkkatuen hankintamahdollisuuksista.
Nuorten työhakijoiden
osalta Lahti käynnistää työpankkitoiminnan ja vastavalmistuneita nuoria tuetaan
työpaikan hankinnassa. Tähän panostetaan lisää henkilöstöä.
Lähde: TEM ja
Lahden kaupunki

Lahti on valittu listalle erityisesti ympäristöinnovaatioiden, upeiden metsiemme ja ulkoilureittiemme ansiosta.

Lahti on yksi maailman
parhaista matkakohteista
vuonna 2022
Lahti on ainoana suomalaisena kaupunkina yhdysvaltalaisen uutiskanavan CNN:n
listauksessa maailman parhaista matkakohteista vuonna 2022. Listalla oli kaikkiaan
22 käymisen arvoista matkakohdetta paratiisisaarista kaupunkikohteisiin.
Lahtelaiset voivat olla
ylpeitä hanavedestä
ja luontokohteista

Lahteen saapuvan vierailijan
on artikkelin mukaan kokeiltava lahtelaista hanavettä.
Meillä vesi ei maistu yhtään
miltään, eikä siinä ole minkäänlaista hajua tai väriä.
Sellaista vesi parhaimmillaan on. Lahtelaisille se on
lähes itsestäänselvyys, mutta
muualta tulevalle usein ihmetystä aiheuttavaa luksusta.
Useat juomateollisuuden
tuotteet ovat maailmalla
tunnettua lahtelaisen pohjaveden antia.
Puhtaasta ympäristöstä voi
nauttia myös kaupunkimme
kauniissa metsissä ja puistoissa sekä vaellusreiteillä ja
näköalapaikoilla.
Lahdessa tehdään jatkuvaa
työtä ympäristön hyväksi.
CNN korostaa listauksessa
tietoisuuden ja maapallon
kunnioittamisen merkitystä
matkailussa.

Ostamme kaikenlaiset/
kuntoiset ajoneuvot koko
Suomen alueelta. Myös
vaunut ja asuntoautot
ostetaan. Kaikenlaiet
huomioidaan.
Jouni
045 221 0842

256

120
PUOLESTA JO

VUOTTA!

Parinpellontie 19 • Avoinna päivittäin

esim. syntymäpäivät,
muistotilaisuudet
pitopöytä +
täytekakkukahvit
juhlatiloineen

30

€/hlö

filosofian tohtori,
tutkijatohtori

HYVINVOINNIN

Ravintola
Kunnantupa

PERHEJUHLAT

Virpi Sorsa

DEMARINAISET

229
234
180
233

Sanna
Mäkinen

toiminnanjohtaja,
YTM

Tuula Ojala

kehitysvammaisten
ohjaaja

Riitta-Raakel
Alatalo
ympäristö- ja
terveysteknikko,
eläkeläinen

Merja-Liisa
Norjava

ET-psykoterapeutti

Kristiina Laitinen
puh. 03 788 1506
www.kunnantupa.fi

Lahden laajeneva
museotarjonta
huomioitu
listauksessa

Lahdessa avataan tänä keväänä uusi visuaalisen taiteen museo Malva. Taide-,
muotoilu- ja julistemuseo
aukeaa keväällä Mallasjuoman tiloihin Malskille.
Lahdessa kannattaa pistäytyä myös Hiihtomuseossa
tai Radio- ja TV-museo
Mastolassa.

Unelmakohteita
Karibianmereltä
kansallispuistoihin

Unelmalomakohteita Lahden
lisäksi on esimerkiksi Antigua
ja Barbuda Karibianmerellä,
Guinea-Bissaun Bissagossaaret, Ranskan Dijon, Gabonin
kansallispuistot, Chile, Penangin paratiisisaaret Malesiassa ja Cape Bretonin saari
Kanadan Nova Scotiassa.
Lähde: lahti.fi

Seuraava
Lahden
Seudun
Uutiset
ilmestyy
viikolla 3.

Ostamme autosi, vaunut, asuntoautot,

kaikenkuntoiset käy, myös katsastamattomat.

puh. 045 237 8562
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Estonian uhrien muistomerkki
kylpylähotellien tuntumassa
Itämeren rannalla Pärnussa.
Muistokivessä on alueen uhrien
nimet. Kuva: Lasse Koskinen.

Estonialla toimitettiin
materiaalia Natolle

Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen
palomiehille lisäosaamista Ensihoidosta
17 Päijät-hämeen pelastuslaitoksen palomiestä on täydentänyt Osaamistaan perustason ensihoitaja, lähihoitaja
-tutkinnolla. He Valmistuivat joulukuussa 1,5 vuotta
kestäneestä koulutuksesta,
joka Toteutettiin työn ohessa
oppisopimuksella yhdessä
koulutuskeskus Salpauksen kanssa. Nyt valmistunut
ryhmä oli pelastuslaitoksella
jo Toinen, ja uusi aloittaa
syksyllä 2022.
Palomiehillä on jo aiemman
pelastajatutkintonsa perusteella kelpoisuus työskennellä
ensihoidossa. Perustason ensihoitaja, lähihoitaja -tutkinto
antaa kuitenkin lisää ymmärrystä terveydenhuollon kokonaisuudesta sekä hoitoketjuista ja tuo varmuutta erilaisiin
ensihoidon toimenpiteisiin.
Opintoihin kuuluu harjoittelujaksoja ja teoriaopintoja. Palomiehet kohtaavat työssään
hyvin monenlaisia tehtäviä, ja
lisäkoulutuksella he pystyvät
vastaamaan tilanteisiin entistä
paremmin.
”Koulutus on kehittänyt
mukana olleiden moniammatillisuutta ja ammattitaitoa”,
vs. aluepalopäällikkö Juha
Murtonen Päijät-Hämeen
pelastuslaitokselta sanoo.
180 osaamispisteen laajuisiin opintoihin kuuluu mm.
opintoja terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin
edistämisestä, ensihoidossa
toimimisesta, toimintakyvyn

ylläpitämisestä ja akuuttihoitotyöstä.
Pelastuslaitos on tyytyväinen siitä, että lisäopintoihin on löytynyt halukkaita,
vaikka ne vaativatkin osallistujilta pitkän sitoutumisen ja ajallista panostusta.
Kolmanteen, syksyllä 2022
alkavaan ryhmään on ilmoittautunut jo 12 Päijät-Hämeen
pelastuslaitoksen palomiestä.
Murtosen mukaan kevään
aikana on mahdollista vielä
tulla vielä mukaan.
Oppisopimuskoulutuksen
onnistumiseen vaaditaan
opiskelijan, oppilaitoksen ja
työnantajan sujuva yhteistyö.
Salpauksen vastuuopettaja
Esa Sahlman ja pelastuslaitoksen edustaja käyvät alku
vuodesta läpi koulutuksen
sisältöä ja uudistustarpeita.
Suurille muutoksille ei ole
tarvetta.
”Työssäoppimisjaksoilta
saatu palaute on ollut positiivista, ja koulutus on opiskelijoiden mukaan hyödyntänyt
myös ensihoidossa tehtävää
työtä”, Sahlman sanoo.
Hän kertoo yhteistyön
sujuneen pelastuslaitoksen
kanssa hyvin koko koulutuksen ajan.
”On hienoa, että pelastuslaitos työnantajana on myös
sitoutunut ja mahdollistanut
opiskelijoille tämän koulutuksen”, Sahlman toteaa.
”Pelastuslaitoksella on
tämän oppisopimusproses-

sin jälkeen vajaa 80 pelastajatutkinnon suorittanutta
henkilöä, joilla on myös
terveydenhuoltoalan tutkinto.
Osa toimii pelastusosaston
esimiestehtävissä”, ensihoitoesimies Erkki Koho
Päijät-Hämeen pelastuslaitokselta kertoo.
Koulutuksen myötä ymmärrys yhteistyökumppanien
työstä kasvaa. Se mahdollistaa myös uudenlaiset urapolut ja lisää uramahdollisuuksia tulevaisuudessa.
Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen palomiehille räätälöity oppisopimuskoulutus saa
jatkoa, ja uusi ryhmä aloittaa
perustason ensihoitajaopintonsa elokuussa 2022.
Joulukuussa 2021 perustason ensihoitaja, lähihoitaja-tutkinnon (180 osp)
suorittaneen Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen
palomiehet:
Petri Pullinen, Jukkapekka
Auroila, Christer Holmberg,
Teemu Lehto, Antti Tynkkynen, Petteri Ollila, Tero Väisänen, Tatu Utriainen, Juho
Vepsäläinen, Tomi Järvinen,
Kalle Ruokonen, Mikko Salminen, Marko Laaksonen,
Toni Sedergren, Ossi-Pekka
Koskinen, Arto Aaltonen ja
Ville Patrikainen.
Lähde: Päijät-Hämeen
pelastuslaitos

Varakapteeni katosi merkillisesti
LAIVA. Autolautta Estonia
lähti tiistaina 27. syyskuuta
1994 vuorollaan Tallinnasta
Tukholmaan. Avomerellä
tuuli yltyi jopa 20 metriin
sekunnissa. Yöllä kello 1.15
aluksen keulaportti repeytyi
irti. Siitä alkoi murhenäytelmä, jossa Itämereen hukkui
852 matkustajaa. Laivassa
oli kaikkiaan 989 henkilöä
17 maasta. Uusimmat tutkimukset ovat paneutuneet Estonia-laivan kyljestä paljastuneeseen suureen repeämään.
Virossa keväästä 1994
asunut suomalaiskirjailija
J. K. Tamminen on tutkinut
onnettomuuden virallisia
asiakirjoja ja haastatellut onnettomuuden eri tavoin kokeneita. Kertojia on jo löytynyt
sekä mukana olleista että
jälkipolven edustajista. Hän
on perehtynyt myös äskettäin
Virossa julistettuun uusimpaan viranomaisraporttiin.
Yksi kirjailijalle avautuneista esitellään salanimellä
Reinhard. Hän on entinen
Neuvostoliiton armeijan upseeri, joka sanoi toimineensa
Itä-Berliinissä. Haastateltava
kertoi kahdesta sotilasautosta, joita Viron tullin edustajat
eivät halunneet päästää Estonia-laivaan. Ne kuitenkin
päästettiin, kun Viron rajavartioston edustaja vaati sitä.
Lisäksi asiaan puuttui joku
Viron eduskunnasta Riigikogusta. Reinhard kertoi, että
autoissa oli tärkeää Neuvostoliiton armeijan kehittämää
sotilastekniikkaa.

Reinhard totesi, että Neuvostoliitto oli jo ratkaissut
pitkälle lännen häivehävittäjien suojauksen purkamisen. Tieto tästä oli lännessä,
mutta sitä ei tiedetty kuinka
pitkälle Neuvostoliiton sotilastiedustelu oli onnistunut
selvittämään tekniikkaa ja
miten paljon sitä oli kyetty
Neuvostoliitossa avaamaan.
Väitteen mukaan sotilasautojen lastina ollut tekniikka oli
matkalla lännen sotilasliiton
tutkittavaksi. Sitä ei tiedetä,
miksi materiaali pyrittiin
lähettämään Viron ja Ruotsin
kautta eteenpäin.
Merkillinen vyyhti liittyy
Estonian toisen kapteeniin
Avo Pihtiin (29.11.195428.9.1994). Työstä vapaana
ollut Piht oli matkalla Tukholmaan suorittamaan luotsikoetta. Useat silminnäkijät
ovat kertoneet nähneensä
Pihtin pelastusliivit päällään
jakamassa laivan peräpäässä
pelastusliivejä. Muiden joukossa hän pyyhkiytyi suurten
aaltojen mukana myrskyisään mereen.
Aamun valjetessa Avo
Pihtin Sirje-vaimo sai puhelun Saksasta. Pihtien perhetuttava, kapteeni Erich Moik
soitti Rostockista ja kertoi, että hän oli tunnistanut
Pihtin televisiokana ZDF:n
uutislähetyksestä. Turun yliopistollisen keskussairaalan
edessä kuvatussa television
uutispätkässä, Piht kävelee
peite niskassaan sairasautosta sairaalaan. Useat hänen

työtoverinsa ovat tunnistaneet näistä kuvista Pihtin.
Samoin osa pelastuneista
kertoi keskustelleensa Pihtin
kanssa sairaalassa. Ensimmäiset eloon jääneiden listat
kertoivat myös Avo Pihtin
pelastuneen.
Tämän jälkeen Avo Piht
katosi listoilta ja kuvamateriaaleista. Kapteenin vaimo
Sirje Piht oli varma miehensä
pelastumisesta. Hän ei antanut periksi, vaan etsi miestään loppuelämänsä ajan.
Hän kirjoitti aiheesta myös
kirjan. Sirje Piht kuoli aivokasvaimeen vuonna 2006.
Vuosien ajan Pihtin perheen
puhelimeen tuli salaperäisiä
soittoja. Vastattaessa linjan
toisesta päästä ei kuulunut
mitään, mutta joku tuntui
olevan linjalla ja halusi kuunnella perheen elämää.
Estonia-laivan merenpohjassa olevalle hylylle tehdään
uusia tutkimuksia Viron ja
Ruotsin viranomaisten teettäminä. Ensimmäisen tutkimusvaiheen tarkoituksena
oli selvittää laivan kyljessä
havaitun kookkaan reiän syntymistä. Se havaittiin vuonna
2020 julkaistussa Discovery-kanavan tv-dokumentissa.
Tutkimuksen väliraportti
esiteltiin marraskuun puolivälissä 2021. Tutkimukset
jatkuvat.
J. K. Tamminen: Estonian
salaisuudet, Minerva 2021.
Lasse Koskinen

Solisteina mm:
Heikki Kilpeläinen|Jyrki Anttila|Hedvig Paulig|Rolf Broman|Jere hölttä
Ohjaaja: Juulia Tapola | Kapellimestari: tuomas törmi, Mikk murdvee
Sävellys: Ilkka Kuusisto | Tekstit: Panu Rajala | Lavastus: Jari Jalonen

LIPUT (55,50 - 75,50€) LIPPUPISTEELTÄ (P.0600 900900) & R-KIOSKEILTA
RYHMÄT +10HLÖ (47,50€ - 65,50€) HOPPE@OPERART.FI / 044 977 6257
KATSO KOKO SUOMEN KATTAVA KIERTUE - WWW.OPERART.FI
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Lasse Koskinen
Kevät 2020 on vaatinut meiltä jokaiselta sopeutumista
johonkin uuteen, pelottavaan ja epävarmaan asiaan. On
MATKAILUREITISTÖ.
PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIALUE
joutunut sopeutumaan uuteen arkeen, joka on pitkälti
Olav Haraldsson (v. 995ollut kotona olemista. Toisilla arki on muuttunut radi1030) syntyi ja eli keskelkaalisti ja toisilla ehkä hieman lievemmin.
lä viikinkiaikoja. Hän oli
Epävarmoina aikoina kaikki tunteet ovat sallittuja.
hallitsijasukua, joka hallitOn tärkeää, että olisi joku kenelle niistä tunteista
si nykyisen Norjan alueelavautua ja jonka kanssa voisi keskustella. Kaikilla tätä
la. Ensimmäiset ryöstö- ja
– 3 – valtausmatkansa hän teki
Seudun
Uutiset
jutteluseuraaLahden
ei ole. On vaikea
kuvitella,
että vuonna
2020 on kuitenkin hyvin paljon ihmisiä, joilla ei ole
jo nuorena. Myöhemmin
toimivaa internet-yhteyttä, tietokonetta tai älypuhematkat ulottuivat nykyisen
linta. Suurin osa yli 70-vuotiaista on pärjännyt tähän
Englannin alueelle saakka.
mennessä ilman nettiä ja älypuhelinta. Olen kuullut
Yhden retkistään hän ulotasiakkaiden omaisten kertovan, että heidän iäkäs äiti
ti Suomen etelärannikolle
ei edes tiedä mikä on internet.
vuonna 1008. Silloin hänen
Lahden
pääkirjaston
Lahti-Seura
ry:nvaltavasti
ja tulipyörä. viikinkilaivakuntansa saaTilanne,
mikä onaulassa
vaatinut koko
maailmalta
avautui
syyskuun
1. nyt.
päivä
voimia,
on tässä ja
Emmefi:n
voikanssa.
mennä ajassa taaksepui todennäköisesti Inkoon
Rautateiden
Lahtitiedä
-näyttely.
Rautateidentulee
Lahti
-näyt- rannoille.
päin, emmekä
tulevasta. Tilanteeseen
pyrkiä
Aulan
sermeissä
Pääkirjaston
aulassa
– 3 omat
– tely
Lahden Seudun
Uutiset
sopeutumaan
jaesitellään
löytää
keinot
selvitä eteenpäin
Hän joutui kuitenkin tapLahden rautateitä, rautatie- 1.-30.9.
elämässä.
Tätä
olen
viime
aikoina
itse
pohtinut
päivitpiolle
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Sisäministeriö suositteli maaliskuun lopussa siirtämään
muut kuin aivan välttämättömät nuohoukset koronavirusepidemian vuoksi väliaikaisesti. Hallituksen 6.
toukokuuta päätettyä siirtyä
laajamittaisista rajoitustoimista hallittuun suositusten
ja rajoitusten purkamiseen sisäministeriö on arvioinut uudestaan nuohousta koskevan
suosituksen tarpeellisuutta.
Poikkeusolot voivat jatkua
vielä pitkään eikä nuohouksia
voiAntti
määräämättömäksi
ajaksi
Kuusinen
siirtää.Sirpaletyöläinen
Nuohouksen järjestäminen edellyttää kuitenkin
tässä tilanteessa uudenlaisia
toimintatapoja niin nuohoo-

208

Päijät-Hämeen Käyttöauto Oy

Nuohousalan Keskusliitto osalta noudatetaan erityistä
ry on päivittänyt toiminta- huolellisuutta.
n. 40 kpl hyväkuntoisia
henkilöautoja
ohjeistuksen
turvallisesta edullisia
Kohteessa
nuohooja huonuohouksesta
koronaviruselehtiisisätiloissa.
tehostetusta hygieniasKehräämön
takapihan
pidemian aikana. Ohjeistus ta. Se tarkoittaa esimerkiksi
044 239 2551 - Pakaantie 1 - Kehräämö (takapiha)
on voimassa toistaiseksi ja asianmukaisesta käsihygiesitä päivitetään tarvittaessa. niasta huolehtimista ja kerValtioneuvoston että ter- takäyttöisten suojakäsineiden
veysviranomaisten antamien käyttämistä. Myös kasvomääräysten ja ohjeiden lisäk- maskin tai hengityssuojaisi nuohoustyössä
noudatetaan men käyttämistä suositellaan.
34m2 yksiö
HollolaKäteisen
Kuntakeskus
kontaktitonta
toimintamallia,
rahan sijaan suojossaPinnat
huolehditaan
asisitaan
maksupäätteen
tai sähuusittu sekä
(lattia,
seinät),
putkiremontti
tehty,
akkaiden
että
nuohoojan
köisen
laskutuksen
käyttöä.
sähkötyöt tehty, netti- ja tv-yhteydet uusittu
terveydestä. Asiakasta pyyNuohoustyön jälkeen dedetään siirtymään eriHeti
tilaan vapaa!
sinoidaan työvälineet sekä
tai huoneeseen nuohouksen
joihin kohteessa ja
Raimo 0400pinnat,
816 340
ajaksi.
työautossa on koskettu.
Ennen nuohouskäyntiä asiAjoneuvon sisäosien, makakkaan kanssa käydään lävit- supäätteiden ja työvälineiden

ANNETAAN VUOKRALLE
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Keilailu-uutinen

NIINAN NIKSIT

Niina Ojansivu
Keittiöpäällikkö

Juustoiset hyrrät
Leipominen on ihanaa ja rentouttavaa. Nyt on se aika vuodesta, kun saadaan nauttia lumesta ja
pakkasista, ja silloin tekee aina mieli leipoa. Ulkoilun päälle on ihana syödä kuumaa keittoa ja
uunituoreita leivonnaisia. Nämä hyrrät ovat oivallisia aamupalalle, keiton kanssa tai vaikka ihanan
salaatin lisukkeena.

Antti Kuusela, Santtu Tahvanainen ja Harri Heikkilä

Kaadon 81 v juhlakisan
voitto Santtu Tahvanaiselle
Maanantaina 27.12. keilattiin
Lahden Keilahallissa vuoden viimeinen finaali, Kaadon 81 v juhlakisan finaali.
Loppukilpailuun selviytyi
alkukilpailun 24 parasta keilaajaa. Finaalissa keilattiin 6
sarjaa amerikkalaisittain.
Bay nappasi kolmoisvoiton Santtu Tahvanaisen
vieden finaalin pistein 1385.

Toiseksi sijoittui Antti Kuusela jääden Tahvanaisesta
vain 16 pistettä (1369). Kolmanneksi kiri upean viimeisen sarjan ansioista (253)
Harri Heikkilä yhteispistein
1325.
Teksti ja kuva:
Niina Leskinen

Juustoiset hyrrät
50 g hiivaa
5 dl maitoa tai vettä
1 tl suolaa
1 rkl hunajaa tai
siirappia
1 valkosipulin kynsi
murskattuna
2 dl kaurahiutaleita
n. 8 dl vehnäjauhoja
½ dl öljyä
Täyte:
100g fetamurua
100g juustoraastetta
1 ruukku basilikaa

Sekoita hiiva kädenlämpöiseen nesteeseen. Lisää suola,
hunaja, valkosipuli,
hiutaleet ja vaivaa
joukkoon jauhot.
Kaada viimeiseksi
öljy taikinan sekaan.
Kauli taikina suorakaiteen muotoiseksi
levyksi ja levitä
hienonnettu basilika ja juustot levyn
pinnalle. Kääri levy
rullaksi ja leikkaa n.
3 cm paloiksi. Nosta
pellille ja kohota
liinan alla. Paista
200 astetta n. 10–15
minuuttia.

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

Varhaiskasvatukseen, eskariin, ekaluokalle,
kielivalinta, painotettuja opintoja
Lahden peruskouluissa, esiopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa alkuvuosi 2022 on ilmoittautumisten ja hakujen aikaa.
Ekaluokalle ja eskariin

Vuonna 2015 syntyneiden
tulevien ekaluokkalaisten
tulee ilmoittautua kouluun
aikavälillä 10.–24.1.2022
ensisijaisesti sähköisesti
Wilma-järjestelmän kautta.
Yli 1100 tulevan ekaluokkalaisen kotiin on tulossa
koulutulokaspostia ja hakuohjeet tammikuun toisella
viikolla.
24. tammikuuta mennessä
haetaan sähköisesti myös
elokuussa 2022 vapautuvia varhaiskasvatus- ja esiopetuspaikkoja sekä 2–5
-vuotiaiden avoimen varhaiskasvatuksen kerhotoimintapaikkoja.
Ensi elokuussa esikoulussa aloittavat vuonna 2016
syntyneet lapset. Huoltajan
on huolehdittava siitä, että
oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna
lapsi osallistuu esiopetukseen
tai muuhun esiopetuksen
tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Kaksivuotisessa
esiopetuskokeilussa aloittaa
osa 2017 syntyneistä, mistä
perheille tulee alkuvuodesta
kirje kotiin.

Tehopesu

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

12 €

Tulevien
kolmasluokkalaisten
A2-kielivalinta
ja hakeminen
painotettuun
opetukseen

Nykyiset 2.-luokkalaiset voivat valita valinnaisen A2-kielen sekä hakea painotettuun
opetukseen 7.–17.1.2022.
Lahden kaupungin kouluissa
on mahdollista hakea 3.–6.
luokalle käsityön, liikunnan,
luonnontieteen ja matematiikan (luma) tai musiikin
painotettuun opetukseen.

Valinnaiseksi A2-kieleksi
tulevat kolmasluokkalaiset
voivat koulun kielitarjonnan
mukaan valita espanjan, kiinan, saksan, ranskan, ruotsin
tai venäjän sekä Lahden ruotsinkielisen koulun oppilaat
lisäksi suomen kielen.
Kielten opetuksen järjestämiseksi koulut tekevät
yhteistyötä A2-kielen opetusryhmien perustamiseksi.
Mikäli kieliryhmä syntyy
useamman koulun oppilaista,
niin opetus toteutetaan lähija monimuoto-opetuksena.
Vieraiden kielten opiskelu
alkaa ensimmäisellä luokalla
ja kaikki aloittavat englannin
kielen opiskelulla. Viimeistään kuudennella luokalla
alkaa kaikille yhteisenä kielenä toisen kotimaisen kielen opiskelu. Osa oppilaista
on voinut aloittaa ruotsin
A2-kielenä jo 3. luokalla.
Lahdessa on myös ruotsinja englanninkielinen kielipolku eskarista yläkouluun.

Toisen kerran käynnistyy
myös ruotsin kaksikielinen
kielikylpyesiopetus. Kielikylpyesiopetus on tarkoitettu
lapsille, jotka eivät puhu
ruotsia äidinkielenään, mutta
haluavat saavuttaa toiminnallisen kielitaidon kummassakin kotimaisessa kielessä.

Seiskaluokalle
ja painotettuun
opetukseen
Kaikki 6.-luokkalaiset hakevat yläkouluun 7. luokalle
ja halutessaan painotettuun
opetukseen 7.–9. luokalle 7.–
17.1.2022. Tuleva 7.-luokkalainen voi hakea kuvataiteen,
käsityön, liikunnan painotettuun ja urheiluluokalle,
luonnontieteen ja matematiikan (luma), musiikin tai
viestintätaidon painotettuun
opetukseen.
Kaikkiin painotettuihin
oppiaineisiin järjestetään
soveltuvuuskokeet, jonne

kutsutaan erillisellä sähköpostiviestillä. Oppilaan
alakoulussa aloittama painotetun oppiaineen opiskelu
jatkuu yläkoulussa, ellei 7.
luokalle haettaessa hakulomakkeella toisin ilmoiteta.
Painotetun opetuksen opetusryhmä perustetaan, mikäli
ryhmään on tulossa vähintään
16 valintakriteerit täyttävää
hakijaa.

Verkkoinfoja
huoltajille ja oppilaille
Painotetusta opetuksesta,
kielivalinnoista sekä kaksikielisestä englannin- tai
ruotsinkielisestä esiopetuksesta ja koulupolusta
järjestetään verkkoinfoja
etäyhteyden avulla aikavälillä 10.–14.1.2022. Tarkat
infoajat ja osallistumislinkit löytyvät perusopetuksen
verkkosivuilta.
Lähde: lahti.fi

Lahden
Seudun Uutiset
Toukokuun
tahdotuimmat!
Huhtikuun
herkkuja!
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Tarja Turusella laulun virta veressään
Hyvä sikanauta-jauheliha

Hyvät
karjalanpaistilihat
3RUVDDQXONR¿OH
Malediiveilla ja Intian val-

kulmapaisti/kassler
50%/50%,Muutamia vuosia
tuore, Suomi tameressä.
tuore, Suomi
myöhemmin hänellä ilmeni

70&/30%, tuore, Suomi

Osa levyalbumista äänitettiin Hollolassa
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6,50

ongelmia korvissa ja lääkärin
kehotuksesta sukeltaminen
oli pakko jättää. Turunen
hyvästeli vedenalaisen maailman sanoittamalla sille yhden lauluistaan. Sanoitusten
lisäksi Turunen ryhtyi myös
tuottamaan levynsä kansainvälisesti.

11,90
10,90
/kg
/kg

/kg

Maalaiskananmunat
Vuonna 2007 Tarja Turuisot XL, Suomi nen äänitti osan My Win-

ter Storm -levyalbumistaan
maalaismaisemissa Hollolan
kirkonkylässä Petrax-studiolla. Turunen ihastui maisemaan ja hiljaisuuteen. Turunen ja muu esiintyjäryhmä
asuivat studion yläkerrassa,
joten he pystyivät tekemään
pitkiä äänityspäiviä.
Eurooppaa kiertäessään
)DVDDQLQULQWD¿OH
Turunen ja yhtye matkusLumiporo,
Suomi
pakaste, GB tavat erikoislinja-autoilla, joita kutsutaan nimellä
”Nightliner”. Ne ovat kaksikerroksisia ja niissä on jopa
lattialämmitys. Turusella
on autossa oma soppensa,
josta löytyy vuode, televisio,
suihku ja wc. Esiintymispäivinä hän käy mielellään
Kylmäsavuporoa,
nautaa
ja hevosta.
aamulla
lenkillä
ennen aaNastolan
kotijuustoa.
miaista. Autot ovat liikkeelVetikon
tilanjoten
laidunlihaa.
lä öisin,
Turusen on
pitänyt tottua nukkumaan
autossa.

3,50

Rakennus- ja
saneerauspalvelut

/kg

Poron lapakäristys

Kylpyhuonelaatoitus- ja
vesieristystyöt

34,90
29,90
/kg

Ilmainen kartoitus!
Hyödynnä kotitalousvähennys!

9HVLMlUYHQ5DNHQQXVSDOYHOX2\
Puh. 040 171 3110 / Aho

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

TERVETULOA!Esiintymisasut ovat saaneet

A.O. Vuorinen Oy p. 03-782 roikkua
2414naulakoissa vuoden
2020 maaliskuun jälkeen.

Korona-aikana Turunen sanoo olleensa kuin ansaan
jäänyt perhonen. Hän toteaa
Tarja Turusesta My Winter Storm -levyalbumin kanteen otettu roolikuva. Osa levystä äänitettiin Hollolassa. Kuva: Jens Boldt.
ikävöineensä esiintymisiä ja
Kaihtimia
yleisöä. Hänellä on kuitenkin
LAULAJA. Tarja Turunen häntä vanhempaa veljeä, Tarja päätti, että hänestä tulee Tarja piti noin 15-vuotiaana leen äänilevyn vuonna 2004. paljon ajatuksia valmiina
syntyi Kiteen Puhoksen ky- Timo ja Toni.
ammattilaulaja.
Kiteen kirkossa.
Suomen musiikkimaailmaa musiikista ja esiintymisistä,
lässä 17. päivänä elokuuta
Perhettä yhdisti musiikki.
Kuuluisuuteen Tarja Tu- kohautti rajusti uutinen, kun kun suuret konsertit ja kier1977. Kylän pääelinkeino Molemmilla vanhemmilla oli Tarja Turunen teki kaiken- runen nousi Nightwish-yh- Turunen erotettiin Night- tueet ovat taas mahdollisia.
puh. 03 782 7783
Korona-aikana hänellä
oli Puhoksen paperiteh- hyvä laulunääni. Tarja aloitti laisia kesätöitä. Vähän aikaa tyeen laulusolistina. Avio- wish-yhtyeestä syksyllä
on
ollut aikaa viimeistellä
das, jossa suurin osa kylän
pianonsoiton opiskelun
kuu- hän työskenteli paperitehtaan
miehensä
Marcellon
hän
2005.
Lehdistökohua
TuÖljysäiliöiden
huoltoa
Kattoturvallisuustuotteita
työikäisistä työskenteli. sivuotiaana. Hänen veljensä ruokalassa. Toisena kesänä tapasi ensimmäistä kertaa runen pakeni aviomiehensä laulajanuraansa koskeva kirKiinteistöt
jansa. Kirja sisältää runsaasti
Kylässä asui tuolloin noin Timo soitti rumpuja ja Toni hän toimi kahvilassa. Tavoit- Chilessä heinäkuussa 2000, kanssa Argentiinaan, Buenos
500 henkilöä. Turusen isä monia soittimia. Tarja esiin- teena oli kerätä rahaa, jotta kun Nightwish oli siellä Airesiin. Hän palasi kuiten- valokuvia uran ja esiintymisTALO / MÖKKI
MAALTA
matkojen
varrelta. Pitkälle on
oli itsellinen taloja raken- tyi laulajana ensi kerran noin hän voisi aloittaa Asennettuna
opinnot esiintymässä.
Marcello toimi kin Suomeen ja alkoi esiintyä
jja tarvikkeena
Ympärivuotiseen lomakäyttöön.
Kiteen
kylästä lähtava kirvesmies, ja perhe seitsemänvuotiaana kotiky- Savonlinnan Taidelukiossa, yhtyeen paikallisena agent- soolouralla.
Sopivasta kauppa Puhoksen
heti.
asui hänen rakentamassaan länsä seurojentalon tapahtu- jonne hän myös pääsi. Hän tina. Pariskunta vihittiin
Turunen innostui laitesu- tenyt nainen päässyt urallaan.
Tarja Turunen: Laulun
talossa. Perheen äiti oli massa. Hän liittyi kuoroon ja lauloi Olavinlinnan lavalla avioliittoon Kiteen kirkossa kelluksesta vuonna 2006.
saumattomat
sihteeri, joka toimi myös vanhemmat veivät häntä viisi Savonlinnan oopperajuhlien
31. joulukuuta 2002.
Hän sanoo kokeneensa par- virta veressäni, Bazar 2021.
sadevesijärjestelmät
Vihdintie 4, 00350 Helsinki
osa-aikaisena maatalouslo- kertaa viikossa musiikinonuorimpana laulajana.
En- Tarja omisti pari vuotta haat sukelluskokemukset
Kuva: Lasse Koskinen.
kattosillat aiemmin kuolleelle äidil- Egyptissä, Karibianmerellä,
(09) 241 8498 - www.tuomontupa.fi
Lasse Koskinen
mittajana. Tarjalla oli kaksi pintoihin. Noin 13-vuotiaana simmäisen oman konsertin
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Siirtonurmea

LAADUKASTA SIIRTONURMEA LAMMILTA!
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TILATAKSEJA

Yrittäjä, haluatko avuksesi pienen
ja ammattitaitoisen tilitoimiston?
Ompelukonemyynti
ja -huollot
OMPELUKONEMYYNTI
JA -HUOLLOT

TILATAKSI 1+8 Esa Oinonen
liikkujilta ja ulkoilijoilta

Tarjoamme kirjanpitoa
LAATUKONEET
EDULLISESTI

Oletko menossa yksin, perheen tai ystävien kanssa?

äyttelyjen tilaa. Edessä ZZZODPPLQVLLUWRQXUPLÀLQIR#ODPPLQVLLUWRQXUPLÀ
Portaikkoja
käytetään erilai- jäädä metsittyneen mäen
Lähelle tai kauaksi? Työ-/vapaa-ajan matkalle?
kenttä voitaisiin varus- seen askelkuntoiluun.
peittoon, mutta puistossa
in lasten leikkipuistoksi.
Kariniemen rinteessä toi- on tehty ehostustöitä. Niistä
SOITA JA KYSY
Hollola 044
239 9961
unginvaltuustoaloitteen mii edesmenneen
taiteilijan
on tullut Kariniemen
mäkeä
TARJOUSTA
044kook977 8748
lta ovat syntymässä Olavi Järvelä
LanunAutomyyntiä
15:sta
ulkoiluväylänä
käyttäviltä
TILAUSt kuntoportaat Lahden kaasta teoksesta
koottu La- kirpeää palautetta.
AJOISTAMME!
www.karkolantilataksi.fi
asta Kariniemen laelle, nu-puisto. Puiston toteutAlue on edelleen ryteikyhteys satamaan syntyy tamisesta käytiin aikanaan köinen kaadettuine ja kaan avulla.
kovaa
Lahden
puineen. Kariniemi
KALUSTETTUJA
ASUNTOJA
n.
40 kplkädenvääntöä
hyväkuntoisia
edullisiatuneine
henkilöautoja
kaupunginvaltuustossa ja on luontokohteena suojeltu.
Kehräämön
takapihan
oitteissa toivotaan lehtien
palstoilla.
Puiston sisätiloissa.
Arvostelijoiden mukaan rilaululavan jälleenra- 044kannattajat
toivoivat
ja1 ussukasat(takapiha)
eivät kuulu
kaupun239
2551 - Pakaantie
- Kehräämö
Kalustettu
asunto
remontin
ajaksi
mista, jotta Kariniemen koivat Lanu-puistosta tu- kipuistoon. Arvostelijoiden
täysin kalustettua
asuntoa
voitaisiin järjestää mu- levanTarvitsetko
Suomessa tunnettu
mielestä pystyyn
jätetyt ja
esityksiä ja yhteislau- matkailunähtävyys.
Siihen
katkaistut
lahopuut riittävät
esimerkiksi
remontin
ajaksi?
suuksia. Entiselle juh- puisto ei ole yltänyt. Taide- linnuille ja toukille. Risukasat
luotettava
vaihtoehto.
tälle johtavat edelleen puiston Edullinen
toteuttaminenjamaksoi
antavat
hoitamattoman kuvan
et harmaagraniittiset 870 000
silloista
markkaa.
puistosta.
Forenom Oy / 040 4555Kariniemen
585 mäki
at.
Lanu-puisto rakennettiin vuo- on suosittu liikuntapaikka ja
set niistä on puhdistettu, sina 1989-1992.
kävelykohde.
toiset ovat osin edelsammaleen kattamat.
Lanun taidetyöt olivat
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hdas laajeni Lahdessa

MYYNTI
- HUOLTO - KORJAUS
ja taloushallintopalveluja
KAIKKI
MERKIT
aina ajantasaisesti!

TORIN OMPELUKONE

Kaarikatu 1, 15100
www.torinompelukone.ﬁ
- p.Lahti
0400 769 632
0400Rauhankatu
765832 | info@accounting4you.fi
18, Lahti
Av. ma, ti, to, pe 10-17, ke 9-18

Kuka hoitaa huonekalujen,
trampoliinien, grillien ym.
kuljetuksen ja kasauksen?
Myös liukuovikomerot
Tervetuloa pesettämään uudella autonpesukoneellamme

Kattotöitä
Pelti- ja tiilikattojen
pesut ja maalaukset

RAKENNUSAPU
MARTTINEN

www.rakennusapumarttinen.ﬁ

Puh. 0400-948 260

TILITOIMISTOJA

Polttoöljyä

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

n liiuvia
myös
ppukootoska
easti

%

kirjoittaa. Prosessi alkaa nyt 30. kerran.
Vuodesta 1991 lähtien
siitä, että ensin kutsutaan
jaetun Hollola
palkinnon ovat aikaijokin yksi lause,
kide tai 1982,
Tampereentie
semmin
saaneet muun muasydin, mikä sopii puh.
johonkin
044
491
6902
Lahdenpätkään.
Seudun
Uutiset
–biisin
8 – melodian
Juice Leskinen, Gösta
Se sa

p. 040-3518991
040-3518991
p.
a@insinooritoimistopeltomaki.fi
a@insinooritoimistopeltomaki.fi

%tien

enen
kospyöäätyä

0700-51014
0700-51014

Myös
luotettavat
rakkaustulkinnat
Myösluotettavat
luotettavatrakkaustulkinnat
rakkaustulkinnat
Myös
2,59/min+pvm
2,34/min
+Lähde:
pvm
yle.fi

Lomonosovin eläimiä

Arabian kahvikuppeja
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2,59/min+pvm
2,34/min
pvm
2,59/min+pvm
2,34/min
++pvm

Hämeenkatu 37, p. 019-469 324
Avoinna: ark. 10 – 17, la 10 – 14
VANHAN TAVARAN KAUPPA

%

ay.fi

Jenny

SAVIAHON MYYMÄLÄ HYVINKÄÄLLÄ

%

i ole
uojaolla
sten
Myös
ueilkana,
pyötien
tillä.
kkinnatlinpsia.
mättä
-auhtee
ensä
olelttäen
stä.

★ Aito ★ Varma ★ Näkijä ★

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

ARABIAN ASTIOITA:
Valencia, Sointu, Krokus, Faenza, Kirsikka, Gardenia, Kastanja, Ali, Myrna, Signapore,
Maisema, Kesäkukka, Suomenkukka, Kilta, Maire, Kultakoriste, Raija, Pitsi, Leena, Kimmel,
Uhtua, Ruija, Kosmos, Pirtti, Otso, Meri, Saara, Kaira, Taika, Anemone, Airisto, Harlekin,
24H jne.! Maitokannuja, hillo- ja maustepurkkeja, voipyttyjä…! Seinälautasia: Kalevala,
Tomula, Alariesto, Von Wright, Heljä Liukko-Sundström, Vuosilautasia, Joululautasia,
Romanttinen puutarha ym.
IITTALAN LASEJA:
Kekkerit, Niva, Festivo, Asklak, Kalinka, Pisaranrengas, Jäänsärkijä, Helminauha, Vellamo,
Tsaikka ( kulta, lila), Kastehelmi, i-lasi, Pioni, Apila, Herttua ym.
PALJON VANHAA- JA KERÄILYTAVARAA:
Huonekaluja, Valaisimia, lampunkupuja, valaisinkristalleja, aterimia, avaimia,
naulakoita, ryijyjä, Riihimäen lasin maljakoita ja laseja, lasipurkkeja, Savitorppa, koulun
opetustauluja, emaliastioita, patoja, peltikahvipurkkeja, kuparipannuja, mortteleita,
Lomonosovin eläimiä. Ja paljon muuta!

Maaliskuun maistuvat!

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

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

6,50

11,90

/kg

Riihimäen lasia

/kg

Maalaiskananmunat
isot XL, Suomi

Arabian astioita

TRIKOO MATONKUTEITA:
Värit: Valkoinen, musta, sininen, harmaa. 3 euroa/kg.

3,50

Ompelutarvikkeita: Nappeja, vetoketjuja, nauhoja, pitsejä, kankaita ym.
KAIKKI LOPUT KANKAAT 2 EUROA / METRI!
Puuaskartelutarvikkeita: Palloja, helmiä, pyöriä, tappeja ym.
Valaisimia

OSTAMME KUOLINPESIÄ JA MUUTTOIRTAINTA!

/kg

Arabian seinälautasia

Poron lapakäristys
Lumiporo, Suomi

VARAA OMA VAALI-ILMOITUS

34,90
/kg

Lahden Seudun Uutisista
Seuraava lehti ilmestyy viikolla 3,
ennen varsinaista vaalipäivää
www.lahdenseudunuutiset.fi/yhteystiedot

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

LAPPEEN
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

Yksilöllistä ja luotettavaa
palvelua ikäihmisille kotiin.
Kun omat voimat eivät enää riitä kotiaskareiden suorittamiseen,
tarjoamme vaihtoehdon arjen keventämiseen. Meiltä saa tukea
ikäihmisen arkeen, jotta omassa kodissa voisi asua mahdollisimman
pitkään. Kotihoidon hinta määräytyy sovittujen palveluiden ja käytetyn
tuntimäärän mukaan. Ikäihmisten ja liikunta- tai toimintakyvyltään
heikentyneiden henkilöiden on mahdollista saada kotipalvelua
arvonlisäverottomana. Kotihoidon palveluista on mahdollista saada
kotitalousvähennystä. Sitä hyödyntämällä voi saada 40% palvelun
hinnasta takaisin verotuksessa.

MAKSUTON PALVELUNEUVONTAMME
vastaa kysymyksiin numerosta +358 40 952 1539 tai e-mail: kotsakotihoiva@gmail.com


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

