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Käytä ääntäsi toimivien palvelujen puolesta

Kyseessä on sinun arkesi,
terveytesi ja turvallisuutesi

 
Sinä maksat
Sinä päätät

 
saatko palvelut jatkossa

kotikunnastai vai kaukaa keskitettynä
suuriin yksiköihin

Saija Granlund

Päijät-Hämeen aluevaltuustoon
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PALVELUIDEN  

PUOLUSTAJA 

TUOMON HIERONTAPALVELU
∙  Urheiluhierontaa  ∙  Klassinen hieronta

∙  Kuumakivihieronta
P. 050 435 8370

tuomon.hierontapalvelu@gmail.com
Vuoripojank. 18 · www.hierojalahti.com

T E R V E Y D E N H O I T A J A
 SDP

Parempaa arkea

SIRKKU

HILDÉN

188

232Kyllä,
seniori
asialla

erkki.nieminen@lh.lahti.fi
ERKKI NIEMINEN
TOHTORI

PÄIJÄT-HÄME

PÄIJÄT-HÄME

Jyrki Joensuu
Yleislääketieteen erikoislääkäri
Psykiatrian erikoislääkäri

325

Duunari 
Opiskeluaikoina betoniraudoittaja, 
katontekijä, mielenterveyshoitaja, 
perushoitaja, sairaanhoitaja

45 vuotta käytännön lääkäri
22 vuotta vastaava työterveyslääkäri
Yleislääketieteen erikoislääkäri
Psykiatrian erikoislääkäri, 
viimeksi töissä 30.12.2021

Johtaja
Mielenterveysjohtaja, ylilääkäri 
mm PHKS
Suurimman huoltoharjoituksen 
lääkintähuollon johtaja
Helsingin yliopiston 
tietokirjoittajakurssien johtaja

Poliitikko
Hämeenkoski kunnanhallituksen 
puheenjohtaja ym
Lahti valtuutettu ym
Hollola valtuutettu, tarkastusltk:n js
PHHYKY:n hallitus 2021-2022

Tiedettä kansanomaisesti
Lääkehoito 1982 ja 1984, 
Otavan joka kodin suuri lääkärikirja 
2000 ja 2001
100 koulutusvideota, ohjelmakilpailun 
voitto Sydney 1987
60 itsehoitoartikkelia Hyvä Terveys-lehti 
1992 parhaaksi valittu juttu
Luentoja, koulutuksia  
kehittämishankkeita

                    Yrittäjä
                    Toimitusjohtaja 
                    Kustannus Ky Terveystieto, 
                    J&K Joensuu Oy, 
                    Delta Video Oy, Teledoc Oy

SOTE tarvitsee tekijän! Tästä löytyy:
Synaptori https://www.synaptori.com
Numero 1/2022 iso tietopaketti sotesta! 
Perässähiihtäjät opiskelevat sitä
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Automyyntiä

Päijät-Hämeen Käyttöauto Oy
n. 40 kpl hyväkuntoisia edullisia henkilöautoja

Kehräämön takapihan sisätiloissa.
044 239 2551 - Pakaantie 1 - Kehräämö (takapiha)

Polttoöljyä

TALO / MÖKKI MAALTA
Ympärivuotiseen lomakäyttöön.

Sopivasta kauppa heti.

Vihdintie 4, 00350 Helsinki
(09) 241 8498 - www.tuomontupa.fi 

Kiinteistöt

Kaihtimia

puh. 03 782 7783

Pelti- ja tiilikattojen
pesut ja maalaukset

RAKENNUSAPU
MARTTINEN

www.rakennusapumarttinen.fi
Puh. 0400-948 260

Kattotöitä

LAADUKASTA SIIRTONURMEA LAMMILTA!

Siirtonurmea

Asennettuna ja tarvikkeenaj

  saumattomat 
sadevesijärjestelmät

  kattosillat
  tikkaat
  lumiesteet
KKKKKKKKKKouKouKouKou ttttttrut ttttuot OOOOOe Oy
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Kattoturvallisuustuotteita

Ompelukonemyynti ja -huollot

LAATUKONEET EDULLISESTI
MYYNTI - HUOLTO - KORJAUS 

KAIKKI MERKIT

TORIN OMPELUKONE
www.torinompelukone.fi - p. 0400 769 632

Rauhankatu 18, Lahti
Av. ma, ti, to, pe 10-17, ke 9-18

Öljysäiliöiden huoltoa

Huhtikuun herkkuja!

Kauppahalli www.lihavuorinen.fiLihaa - laatua - palvelua

p. 03-782 2414A.O. Vuorinen Oy
Lahden Kauppahallista!       TERVETULOA!

Kylmäsavuporoa, nautaa ja hevosta. 
Nastolan kotijuustoa.

 Vetikon tilan laidunlihaa. 

11,90
/kg

Maalaiskananmunat
isot XL, Suomi

6,50
/kg

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

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

3,50
/kg

34,90
/kg

Poron lapakäristys
Lumiporo, Suomi

tuore, Suomi

pakaste, GB

Toukokuun tahdotuimmat!

10,90
/kg

29,90
/kg

Rakennus- ja 
saneerauspalvelut

Kylpyhuonelaatoitus- ja 
vesieristystyöt
Ilmainen kartoitus!

Hyödynnä kotitalousvähennys!

Puh. 040 171 3110 / Aho

Tuomas Kulhua 
YKV, LKV, LVV, IAT
Toimitusjohtaja
Julkinen kaupanvahvistaja, kiinteistövälitys, arviokirjat.
Puh. 044 762 4090

Lekatie 1, Nastola | www.nkn-yhtiot.fi
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Sähkön hinta!!!
Sähkön hinnassa on tapah-
tunut melkoista mylläk-
kää viime vuosien aikana. 
Koko sirkus sai alkunsa, 
kun Caruna-yhtiö perus-
tettiin ja Fortum myi säh-
könsiirtoverkon Carunalle, 
joka nyt rahastaa Suomen 
köyhää kansaa.

Kohde oli otollinen, kyl-
mä ja rauhallinen maa, jota 
voi lypsää loputtomiin, 
jos ei satu paleltumaan 
sähkön hinnoista johtuen. 
Näin ajateltiin vuonna 2013 
Carunassa. Tv-uutisissa 
viikolla 2 näytettiin kuin-
ka Caruna on investoinut 
tykkylumen pudotukseen 
sähkölinjoilta. Ukko kahlaa 
lumessa pitkän kepin kans-
sa ja huiskii tykkylunta pois 
sähköjohdoista, taas taitaa 
hinta nousta?

Ja sama sirkus jatkuu ha-
luttiin niin pirusti vihreää 

sähköä, uusiutuva sähkö 
on ihan ok. Mutta kun 
taas ollaan umpikujassa, 
vanhat puheet unohtuu ja 
esim. Oomi laittoi postin 
kautta ilmoituksen hin-
nankorotuksista. No ei 
ollut paljon (melkein tup-
lat), reilu 7 snt muuttuu 
seuraavanlaiseksi alkaen 
1.2.2022 energia 12,95c, 
päiväenergia 14,95c, yö-
energia 10,95c, talvipäivän 
energia 16,95c, muun ajan 
energia? 11,95c, nämä 
siis kwh hintoja. Kyllä-
hän meitä on kyykytetty 
ennenkin, mutta tässä on 
kyse isommista asiois-
ta. Miten yksinhuoltajat, 
vanhukset ja vähätuloiset 
selviävät näistä laskuista? 
Kysymys on kuitenkin ih-
misten perustarpeista, jot-
ka kuuluvat tämän päivän 
perusasioihin ja -turvaan.

Korotuksia perustellaan 
sähkön kulutuksen kas-
vulla, mutta miten se on 
mahdollista? Aikoinaan 
teollisuus, joka nyttemmin 
on muuttanut halpatuotan-
non maihin, kulutti Suo-
messa sähköä melkoisia 
määriä. Meillä taitaa mopo 
keulia aika reippaasti, ensin 
tehdään päätöksiä, sitten 
mietitään mitenkäs tässä 
taas näin kävi. No onhan 
asialla se hyvä puoli, että 
kyllä kansa maksaa.

Ps. Odotellaampas tätä 
sähköautoilun halpuutta 
mielenkiinnolla, että kun-
han kansalaiset ovat osta-
neet riittävästi sähköautoja, 
on pakko korvata nykyinen 
polttoainevero jollain, ja 
minnekäs muualle se koh-
distuu kuin autoiluun?

Raimo Jokinen
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Öljysäiliöiden huoltoa

Automyyntiä

AUTOMYYNTI IMONE
n. 40 kpl hyväkuntoisia edullisia henkilöautoja

Kehräämön takapihan sisätiloissa.
www.nettiauto.com/yritys/autoimone/vaihtoautot
044 239 2551 - Pakaantie 1 - Kehräämö (takapiha)

Polttoöljyä

Ilmalämpöpumppujen huoltoa

169

Ostan asuntoauton. Vuosimallilla ei väliä,
myös pikkuvikaiset. 
Nopea haku, soita ja tarjoa.
P. 0400 - 533 255

Ostetaan asuntoauto

Seuralaispalvelua

ÄLÄ OLE YKSIN!
SEURAA TARJOLLA!

LIVE 0700-411600
1,92 min+pvm. ST EROTIC PL169 TRE 10

0700 41909
1,69 min.+pvm. ST EROTIC PL169 TRE 10

Seksi & parisuhde
Luotet tavaa apua seksi- ja 

parisuhdeasioissa.
2,21€ min+pvm

KAHDEN 
KESKEN
KAHDEN 
KESKEN

0700-416 0600700-416 060

❤

st erc PL 169 TRE 10  2€/min

Kaihtimia

puh. 03 782 7783

Metsänhoito & kotipalvelu

NIITTYLÄ

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

* siivoukset, kodinhoito
* puutarhatyöt
* mökkitalkkarintyöt
* metsänhoitopalvelut

Metsänhoitoa&
kotipalvelua

LAADUKASTA SIIRTONURMEA LAMMILTA!

www.lamminsiirtonurmi.fi • info@lamminsiirtonurmi.fi

K E S K I V I I K KO N A 2 5 .  M A A L I S K U U TA 2 0 2 0

Uutiset 
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Perunkirjoitukset, testamentit ja
edunvalvontavaltakirjat ammattitaidolla

Perunkirjoitus
Varpu  Välimaa  Oy

puh. 045 343 1888
Rauhankatu 17 B,  15110  Lahti

varpu.valimaa@perunkirjoitukset.fi

Hyödynnä 
kotitalousvähennys.

NYT PORAKAIVOPUHDISTUKSET 
TALVIETU HINTAAN

Katso tarkemmin www.porakaivohuolto.net
Myynti 050 368 0001, 050 414  7714

* Puhdistukset ja huollot
* Porakaivopumppujen myynti

LAMMINRANTA
PORAKAIVOJEN HUOLTOLIIKE

Asiakaspalvelusivuillamme voit hoitaa asioita juuri silloin, 
kun sinulle sopii:

Asiakaspalvelusivumme löydät verkkopalvelumme 
oikeasta yläreunasta Asiakas-valikon alta.

ASIAKASPALVELUPISTEEMME 
OVAT TOISTAISEKSI SULJETTUINA 
Noudatamme maan hallituksen ohjeistusta. 

Palvelemme normaalisti verkkopalvelussa ja puhelimitse.

ASIAKASPALVELUA ILMAN JONOJA 24/7 OTA YHTEYTTÄ

Asiakaspalvelu: 
asiakaspalvelu@
mediataloesa.fi 
p. 03 7575 700
ma-pe 8.30-16.30

Yritysasiakkaat: 
yritysasiakkaat@
mediataloesa.fi
p. 03 7575 710
ma-pe klo 8-16

▶ Kuluttajailmoitukset
▶  Jakelupalautteet
▶  Juttuvinkit

▶  Noutopisteet
▶  Yhteystiedot

NASTO-RENGAS
Tiilitie 2, Nastola.         Puh.  (03) 7625 635

UUDET
KESÄRENKAAT
alkaen
175/65  R14 ......179€
195/65  R15 ......199€
205/55  R16 ......219€
205/60 R16 ......249€
225/45  R17 ......269€
225/40 R18 ......315€
Hinta 4 kpl asennettuna
www.nastorengas.fi

MYÖS RENKAIDEN
KAUSISÄILYTYS
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Suomen 4H-järjestö haas-
taa tänä keväänä isot ja pie-
net yritykset sponsoroimaan 
peruskoulun yhdeksäsluok-
kalaisille kesätyöpaikkoja 
omilla paikkakunnillaan.

Mukaan pääsee 400 euron 
lahjoituksella. Sen turvin 
yksi ysiluokkalainen nuo-
ri saa kahdeksi viikoksi 
kesätyöpaikan paikallisen 
4H-yhdistyksen kautta.

Yhdistykset työllistävät 
nuoria esimerkiksi paikal-
liseen nuorisotyöhön tai 
ostamalla palveluita paikka-
kunnallaan toimivilta nuo-
rilta 4H-yrittäjiltä. 

KESÄTYÖHAASTEESEEN 
lahjoittava yritys voi itse vali-
ta, millä 4H-paikkakunnalla 
haluaa tukea nuoren työllis-
tymistä. Lahjoittava yritys 
saa kiitokseksi tunnisteen, 
jonka avulla voi kertoa ole-
vansa mukana tukemassa 
nuorten työllistämistä. Pai-
kallisia 4H-yhdistyksiä toi-
mii yli 200 paikkakunnalla.

– Nuoret joutuvat teke-
mään jo yläkoulussa valin-
toja tulevaa työuraa ajatellen. 
Haluamme nostaa kesän 
2020 kynnyksellä ikänsä 
puolesta tärkeässä taite-
kohdassa olevan ryhmän 
eli ysiluokkalaiset, sanoo 
4H:n kehityspäällikkö Anu 
Parviainen.

– Nuorena hankittu työko-
kemus voi auttaa eteenpäin, 
tukea opintojen loppuun 
saattamista tai jopa ehkäistä 
syrjäytymistä.

4H-YHDISTYSTEN ja nuor-

ten omien 4H-yritysten kaut-
ta työllistyy vuosittain yli 
8 000 nuorta. Kesätyö on 
nuorelle usein ensimmäi-
nen kosketus työelämään.

Kesätyössä opitaan työ-
elämätaitoja ja työ kasvattaa 
nuorta vastuuseen. Karttu-
nut kokemus vahvistaa nuo-
ren itsetuntoa ja voi tukea 
myös uravalinnassa. 

– Halusin kesätöihin, jot-
ta voisin tuntea itseni hyö-
dylliseksi, oppisin uutta ja 
saisin tekemistä, kokemusta 
sekä omaa rahaa säästöön. 
Olen oppinut paljon, työka-
verit ovat mukavia ja on ollut 
ihana tavata ihmisiä ja olla 
hyödyksi, kertoo 16-vuotias 
Pinja Siukola, joka työllistyi 
4H:n kautta kesällä 2019 pai-

kalliseen K-Supermarkettiin.
– Olen saanut rohkeut-

ta kysyä tarvittaessa apua. 
Olen aina ollut sitkeä ja jär-
jestelmällinen, mutta tämä 
työ kehittää ja nostaa esiin 
myös näitä piirteitä.

NUORILLE 4H on vastuul-
linen työnantaja. Palkka-
us on työehtosopimuksen 
mukaista, ja jokainen nuo-
ri perehdytetään tehtävään. 
4H on sitoutuneet vastuulli-
sen kesätyön periaatteisiin.

Kesätyö voi muuttaa 
nuoren koko elämän. Yri-
tys tai yrittäjä, ota vastaan 
4H:n kesätyöhaaste ja tue 
yhdeksäsluokkalaisia nuo-
ria työelämän alkumetreillä. 
Varmistetaan yhdessä, ettei 
yksikään nuori jää ilman työ-
kokemusta. 

� Mukaan voi ilmoittautua 
nettilomakkeella Suomen 
4H-liiton verkkosivujen kaut-
ta: www.4h.fi/kesätyöhaaste

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

”Nuorena 
hankittu 

työkokemus voi 
auttaa eteenpäin, 
tukea opintojen 
loppuun saattamista 
tai jopa ehkäistä 
syrjäytymistä.
Kehityspäällikkö 
Anu Parviainen

”Halusin kesä-
töihin, jotta 

voisin tuntea itseni 
hyödylliseksi, oppisin 
uutta ja saisin teke-
mistä, kokemusta 
sekä omaa rahaa 
säästöön.
Pinja Siukola

Työllistäminen
Tietoa 4H:sta
� Suomen 4H-järjestöllä 
on 48 000 jäsentä, joista 
nuorisojäseniä on 41 200.
� 4H:n kautta 13–28-
vuotiaat nuoret voivat saada 
palkkatyön tai he voivat 
perustaa oman 4H-yrityk-
sen.
� Paikallisia 4H-yhdistyksiä 
on 210, nuoret työllistyvät 
heidän kauttaan.
� 4H-kesätyöhaaste on 
4H-järjestön kampanja, joka 
haastaa aikana yrityksiä ja 

yrittäjiä mahdollistamaan 
erityisesti yhdeksäsluokka-
laisten nuorten kesätyön.
� 4H:n kautta työllistyi 
vuonna 2018 yli 8 000 
nuorta.
� Vuonna 2018 4H maksoi 
4,3 miljoonaa euroa palkkoja 
nuorille.
� Vuonna 2018 oli toimin-
nassa 1 260 4H-yritystä, yli 
1 400 yrittäjää, yritysten 
liikevaihto 1,5 miljoonaa 
euroa.

Opetusluvalla tai autokou-
lussa harjoittelevaan kuljet-
tajaan kannattaa suhtautua 
kärsivällisesti. Harjoittelijan 
tunnistaa valkoisesta kol-
miosta ajoneuvon perässä. 
Liikenneturva muistuttaa 
kokeneempia kuljettajia 
ottamaan nuoret ja koke-
mattomammat kuskit hyvin 
huomioon ja muistamaan, 
että ajokortin saamisen jäl-
keenkin he vielä kartuttavat 
taitojaan. 

Ajokorttilain muututtua 
kesällä 2018 on henkilöauton 
ajo-opetuksen saanut aloittaa 
jo 16-vuotiaana. Liikenteessä 
voi siis olla yhä nuorempia 
kuljettajia, jotka vielä opet-
televat turvallista ajamista 
muun liikenteen seassa. Lii-
kenneturvan kyselyn mukaan 
kaksi kolmesta nuoresta on 
sitä mieltä, että aikuisten 
tulisi suhtautua nuoriin kul-
jettajiin myönteisemmin ja 
huomioida heidät paremmin. 
Kokeneempien kuljettajien 
tuleekin huomioida harjoit-
televat kuskit ja suhtautua 

heihin kärsivällisesti.
Ymmärrä kokemattomam-

paa kuljettajaa
Kohdatessaan ajo-opissa 

olevan kuljettajan kannattaa 
ajaa entistä tarkkaavaisem-
min ja hiljentää tarvittaes-
sa vauhtia. Älä hermostu, 
jos kuski tekee virheen tai 
ajaa muuta liikennettä hi-
taammin, vaan muista, että 
kuljettaja vasta harjoittelee. 
Ensimmäisiä kertoja liiken-
teessä liikkuvaa kuljettajaa 
todennäköisesti jännittää 
ilman muiden autoilijoiden 
hötkyilyäkin.

”Harjoittelevaan kuljet-
tajaan kannattaa suhtautua 
ymmärtäväisesti. Yksinker-
taisetkin tilanteet saattavat 
olla hänelle stressaavia”, Lii-
kenneturvan koulutusohjaaja 
Tomi Niemimuistuttaa.

Jos edessä ajaa valkoisella 
kolmiolla varustettu ajoneu-
vo, kannattaa esimerkiksi 
turvaväli pitää tavallista pi-
dempänä. Vilkun käyttö tai 
kaistan vaihto voi harjoittele-
valta tulla hieman myöhään. 

Moni taidoistaan epävarma 
kuljettaja haluaakin pitää yli-
määräistä tilaa ympärillään 
virheiden varalta. Hiillosta-
malla takapuskuria toden-
näköisesti vain hermostutat 
kuskia entisestään.

Älä yllätä opetusajoneuvoa

Vältä yllättäviä liikkeitä ja 
toimintoja, joita harjoitteleva 
kuljettaja ei osaa tilanteessa 
odottaa. Mieti myös todelli-
nen ohitustarve. Esimerkiksi 
taajama-alueella ei useinkaan 
ole tarpeellista lähteä ohitta-
maan opetusajoneuvoa.

”Toivoisin, että opetuslu-
palaisille ja muillekin aja-
maan opetteleville annettai-
siin aikaa ja tilaa harjoitella. 
Välillä liikenteessä näkee 
täysin turhia opetusajoneu-
vojen ohituksia. Siinä ope-
tettavakin ryhtyy miettimään, 
miksi hänet ohitetaan”, sanoo 
Liikenneturvan yhteyspääl-
likkö Mari Voutilainen, joka 
parhaillaan opettaa 16-vuoti-
asta nuortaan opetusluvalla.

Kokenut kuljettaja, 
näytä mallia

Näytä harjoittelevalle kul-
jettajalle hyvää esimerkkiä 
omalla toiminnallasi. Har-
joitteleva kuljettaja omaksuu 
asenteita muuta liikennettä 
kohtaan tarkkailemalla sekä 
opettajan että muiden tiel-
lä liikkujien reaktioita ja 
toimintaa. Käyttäytymällä 
huonosti nuoria tai harjoitte-
levia kuljettajia kohtaan ko-
keneempi kuljettaja näyttää 
kehnoa mallia siitä, miten 
liikenteessä virheen tekeviin 
tai nuoriin on hyväksyttävää 
suhtautua.

”Toivoisin autoilijoilta 
koko kylä opettaa -henkeä. 
Myös muut autoilijat antavat 
liikenteessä harjoittelevalle 
asennekasvatusta”, Voutilai-
nen muistuttaa.

Muistatko itse, miltä tuntui 
harjoitella ajamaan muun 
liikenteen seassa?

Kohtaa harjoitteleva kuski 
ymmärtäväisesti
 

Valkoisella kolmiolla varustetun auton kuljettaja vasta harjoittelee turvallista liikkumista. Anna opetusajoneuvolle tilaa ja 
aikaa. Kuva: Liikenneturva/Nina Mönkkönen
 

Perunkirjoitukset ammattitaidolla  
ja kirjanpitäjän tarkkuudella

Perunkirjoitus 
Varpu Välimaa Oy
- perunkirjoitukset - testamentit

- edunvalvontavaltakirjat

Janne: 044 560 0004 
janne.valimaa@perunkirjoitukset.fi

Varpu: 045 343 1888
varpu.valimaa@perunkirjoitukset.fi

Rauhankatu 17 B, 15110 Lahti 
www.perunkirjoitukset.fi

Puskuri rutussa, ruostetta lokareissa tai
rikkinäinen tuulilasi?

POIKKEA MEILLE ILMAISEEN 
VAHINKOTARKASTUKSEEN JA LASKETAAN 
KORJAUSARVIO AJONEUVOLLESI TUOSSA 

TUOKIOSSA.

TEEMME YHTEISTYÖTÄ KAIKKIEN 
VAKUUTUSYHTIÖIDEN KANSSA YLI 65 VUODEN 

KOKEMUKSELLA.

Vanha Messiläntie 2, 15860 Hollola
p. 0400 357 310

www.paakkisenautomaalaamo.com
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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

Kysymyksiä 
sinulle
ylipainoinen

Niinan niksitNiinan niksit Niina Ojansivu
Keittiöpäällikkö

Kaurainen omenapiirakka
Meillä on tänäkin vuonna runsas omenasato tulossa ja niitä on jo annettu eteenpäin, joku tekee 
makeaa hilloa ja joku toinen kuivattaa kauniita maistuvia omena renkaita. Joka syksy on kuitenkin 
tehtävä omenapiirakkaa, joka maistuu taivaalliselle vaniljakastikkeen tai jäätelön kera. Nyt kannattaa 
kerätä metsän antimet talteen talvea varten, mustikka aika on vielä menossa , puolukka kypsyy justiinsa ja aivan ihania sieniä 
nousee kilvan pitkin poikin. Mukavia syksyisiä metsähetkiä.

Painon-
pudottaja, 
positiivisuutta 
ja iloa sinulle Eija Mäkelä

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

Mietipä painonpudottaja, miksi teet painolukemastasi 
viha-rakkaus suhteen itsellesi? Ensin rakastat ruokaa 
ja sen jälkeen painolukemasi on sinulle painajainen. 
Annan sinulle hieman positiivisuutta ja ajattelemisen 
aihetta.

Kun sinä keskityt enemmän aterioiden valintoihin, 
niin et tuijota painolukemaasi aterioiden jälkeen.

Kun sinä valitset jo ostoksia tehdessäsi oikein, niin 
se on askel kohti kevyempää oloa.

Kun sinä valmistat ateriat monipuolisesti, niin se 
maistuu ja sinä nautit.

Kun sinä valitset herkkuja kaloreiden ja määrän 
mukaan, niin sinulla on lupa nauttia niitä.

Kun sinä juot riittävästi raikasta vettä, niin huomaat, 
että sinulla onkin jano eikä nälkä.

Kun sinulla on mielitekoja ruokaan ja herkkuihin, 
niin mieti, mistä se mahtaa johtua. 

Kun sinä liikut, niin nauti siitä, äläkä mieti, paljonko 
kaloreita kuluu.

Kun sinä ymmärrät, ettei joka kupista tarvitse kaapia, 
niin teet valintoja harkiten.

Kun sinä ymmärrät kulutuksesi vähyyden, niin an-
noskokosi alkaa keventyä automaattisesti.

Kun sinä syöt salaa ja pimeässäkin, niin kaloreita 
on siltikin.

Kun sinä ajattelet, että vähempi on parempi, olet jo 
oikealla tiellä.

Minä luotan siihen, kun sinä luet tämän, niin näet 
painonpudotuksen positiivisena ja itsellesi sopivana 
mahdollisuutena voida hyvin.

Toivotankin sinulle hyvää loppukesää ja kevyempää 
syksyä.

Nähdään jälleen PainonPudottajissa.
Eija M.

 Matit ja Maijat
Tanssittaa syyslukukaudella 2020
Harjoitukset Hollolan Uimahallin Monitoimisalissa,

Terveystie 8

Lasten ja nuorten ryhmät
Maanantaisin 24.8. alkaen *Taaperoiset n. 2-4 v. 

*Pikkuruiset n. 5-7 v.
Ma ja to *Midit n. 8-13 v. *Juniorit 14 v.-

*Harha nuoret aikuiset, 
sovitusti viikonloppuina

FolkJam - RIEMUKAS 
TANSSILIIKUNTAMUOTO
torstaisin klo 18.15-19.15 alkaen to 27.8., 

jolloin kaikille avoin tutustumiskerta

TULE HAUSKAAN, LUOVAAN 
JA LIIKUNNALLISEEN HARRASTUKSEEN

Matit ja Maijat ry

*040 588 0058 
*facebook.com/matitjamaijat/

www.lahdenseudunuutiset.fi 

Kaurainen omenapiirakka
100 g voita
3/3 dl sokeria
1 kanamuna
2 dl vehnäjauhoja
1 dl kaurahiutaleita
1 tl leivinjauhetta
Päälle:
Omena viipaleita
50 g voita
2 dl kaurahiutaleita
½ dl sokeria
1 tl kanelia

Sekoita pehmeä voi, sokeri 
ja kananmuna, yhdistä jau-
hot ja sekoita pohjan aineet 
keskenään. Taputtele taikina 
voideltuun piirakkavuokaan.
Sulata voi kattilassa ja se-
koita sekaan kaurahiutaleet, 
sokeri ja kaneli.
Leikkaa omenasta lohkoa ja 
asettele ne piirakkavuokaan 
taikinan päälle ja lisää kau-
raseos päällimmäiseksi.
Paista 200 astetta n. 25 mi-
nuuttia. Tarjoa lämpöisenä 
jäätelön tai vaniljakastikkeen 
kanssa.

Monelle kurpitsoista tulee 
ensimmäisenä mieleen isot 
halloween kurpitsat, toisille 
puolestaan mehukkaat ke-
säkurpitsat. Teemavuonna 
tutustutaan ihan uusiin tyyp-
peihin, sillä Cucurbita -suvun 
kasvien ryhmä yllättää usein 
tottuneenkin kurpitsan syöjän 
monipuolisuudellaan. Niiden 
muodot, värit ja ruoanlait-
to-ominaisuudet ovat ver-
taansa vailla. Pääsääntöisesti 
ne jaetaan syötäviin talvi- ja 
kesälajikkeisiin sekä ei-syö-
täviin koristekurpitsoihin.

 Alun perin kurpitsat 
rantautuivat Eurooppaan 
Keski-Amerikasta samaan 
tapaan kuin monet muutkin 
pääravintokasvimme kuten 
perunat, maissit, tomaatit ja 
paprikat. Vuosisatojen jäl-
keen suomalaisten kiinnos-
tus kurpitsoihin kasvaa niin 
kuluttajien kuin viljelijöi-
denkin parissa ennätysvauh-
tia. Vuonna 2019 kurpitsoja 
viljeltiin jo 2,2 miljoonaa 
kiloa puutarhaviljelmillä. 
Suurin osa kypsyi satoikään 
Varsinais-Suomessa, missä 
pitkä syksy lisää satomäärää. 
Myös yhä useamman harras-
tajan mielenkiinnon kohteena 
on onnistua kasvattamaan 
erityyppisiä kurpitsoja niin 
silmän kuin suun iloksi.

Tyyppejä jokaiselle

Talvikurpitsoista mielen-
kiintoisimmat viljelytyypit 
ovat komeat jättikurpitsat, 
pähkinäiset myskikurpitsat, 
kypsänä lusikoitavat spa-

gettikurpitsat ja värikkäät 
hokkaido-kurpitsat. Vih-
reän kesäkurpitsan lisäksi 
viljellään mielenkiintoisia 
värikkäitä ja raidallisia tyyp-
pejä, mutta myös makea, 
ufomainen ’Petty Pan’ on jo 
koristeellisuutensa puolesta 
hyvä valinta ruokapöytään. 
Koristelajikkeista löytyy 
puolestaan mitä erikoisem-
pia turbaani- tai kivimallisia 
lajikkeita syyssomistukseen.

Suomalaiset syövät vuosit-
tain vain pari kiloa kurpitso-
ja, mutta kulutus on selvässä 
kasvussa. Myös kotimainen 
tarjonta on kolminkertaistu-
nut viime vuosina. Tämän 
kasvisryhmän käytön soi-
si lisääntyvän monestakin 
syystä, sillä kurpitsat ovat 
maukkaita, terveellisiä, mo-
nikäyttöisiä ja ne keventävät 
ruokavaliota. Eniten nautittu 
on kesäkurpitsa, jota löytyy 
usein ravintoloiden ja ruo-
kaloiden ruuista ja raaste-
pöydistä. Kurpitsat sopivat 
hyvin esimerkiksi kasvisate-
rian pääraaka-aineeksi kuten 
keittojen tai laatikoiden poh-
jiksi tai monipuolistamaan 
esimerkiksi liha-aterioita. 
Paahtaminen uunissa lisää 
erityisesti talvikurpitsoiden 
täyteläistä makua. kesäkur-
pitsat maistuvat puolestaan 
raakoina, grillattuina tai esi-
merkiksi keittojen ja vihan-
neshöystöjen osina.

Keventäjän kurpitsat

Herkullista kevennystä ruo-
kaan saa esimerkiksi talvi-

kurpitsoista, joiden energia-
pitoisuus on vain 18 kcal 
100 grammaa kohden. Kur-
pitsat eivät sisällä rasvaa 
ja hiilihydraattejakin niissä 
on erityisen vähän. Sen si-
jaan ne sisältävät terveellisiä 
kuituja ja runsaasti K-, A-, 
B- ja C-vitamiineja tai nii-
den esiasteita. Mineraaleista 
kaliumia niissä on suhteelli-
sesti eniten, mikä on tärkeää 
monien elintoimintojen yllä-
pitäjänä.

Kesäkurpitsat ovat me-
hukkaimmillaan pieninä. Ne 
tuottavat satoa jo varhain 
kesällä verrattuna talvikur-
pitsoihin, joiden täytyy kehit-
tyä rauhassa kovakuorisiksi 
ennen kuin niitä kannattaa 
korjata ruoaksi. Kurpitso-
jen kukista saa valmistettua 
täytettyinä ja friteerattui-
na todellisia ruokapöydän 
herkkuja. Myös lehdistä voi 
valmistaa ravinteikasta ruo-
kaa esimerkiksi kääryleitä, 
kun lehtien piikikkäät osat 
poistetaan.

Talvikurpitsojen kuori on 
niin kovaa, minkä etuna on 
se, että ne säilyvät kuukausia 
viileässä. Ennen ruoanlait-
toa ne kuoritaan terävällä 
veitsellä, mikä vaatii varo-
vaisuutta. Tämän jälkeen 
hedelmämalto sekä siemenet 
voidaan irrottaa veitsellä ja 
lusikalla ruoanlaittoon. Eri-
tyisen terveelliset siemenet 
suositellaan kuivattaviksi ja 
paahdettaviksi uunissa ennen 
syöntiä.

Kurpitsojen viljely on koh-
taisen helppoa, kun niille va-

litaan lämmin ja ravinteikas 
kasvupaikka. Ne kylvetään 
joko suoraan avomaalle tai 
kasvihuoneeseen yölämpö-
tilojen noustua noin kym-
meneen asteeseen. Kasvua 
voidaan jouduttaa parilla vii-
kolla esikasvattamalla taimet 
sisätiloissa. Silloin siemenet 
kylvetään toukokuun alussa 
ruukkuihin ja istutetaan ulos 
vasta sään lämmettyä pysy-
vämmin. Taimien alkutai-
valta lämmittää hyvin myös 
päälle levitettävä harso.

Auton painoisia?!

Syksyn suosikkeja ovat eri-
tyiset, kaiverrettavat Hal-
loween-kurpitsat, joiden 
syötävää sisusta ei kannata 
heittää pois. Kurpitsat ovat 
myös suosittuja jättikasvien 
kasvattajille. Euroopan suu-
rin kurpitsa (C. maxima) on 
kasvatettu Belgiassa ja se 
painoi henkilöauton verran 
- lähes 1200 kiloa. Suomen 
suurin kurpitsa osallistui 
vuonna 2012 Jättikasviyh-
distyksen kilpailuun ja voitti 
kanssakilpailijansa 716 kilon 
ylivoimalla.

Vuoden vihanneksen jul-
kistavat Kotimaiset Kasvik-
set ry ja Puutarhaliitto ry. 
Tämä perinne on jatkunut jo 
vuosikymmeniä. Tavoitteena 
on lisätä teemavihanneksen 
viljelyä ja kulutusta sekä 
tutustuttaa suomalaisia uusiin 
kasviksiin ja makuihin.

Monimuotoiset kurpitsat 
ovat vuoden 2021 vihanneksia

Tanssittaa  
kevätkaudella 2022

LASTEN JA NUORTEN RYHMÄTLASTEN JA NUORTEN RYHMÄT

FOLKJAM FOLKJAM 
– torstaisin klo 18.15–19.15– torstaisin klo 18.15–19.15

Riemukas tanssiliikuntamuoto kaiken ikäisille!

Taaperoiset (2 v täyttäneet) ma 17.00–17.30
Pikkuruiset (s. 2017–2013) ma 17.30–18.30

Midit (s 2012–2008) ma 18.30–19.45 & to 17.00–18.15
Juniorit (s. 2007–) ma 19.45–21.00 & to 19.15–21.00

Harjoitukset Hollolan Uimahallin 
Monitoimisalissa, Terveystie 8

www.matitjamaijat.fi  ·  ·  info@matitjamaijat.fi
040 588 0058   ·  ·  facebook.com/matitjamaijat/

Antti Kuusinen
Sirpaletyöläinen

Lahden kaupunki nyt 
äksöniä työllisyyden 

hoitamiseen.

208

Seulontoihin saavat kut-
sun 56-74-vuotiaat henkilöt 
kahden vuoden välein täyt-
täessään parillisia vuosia. 
Seulonnat laajenevat asteit-
tain ikäryhmäkohtaisesti. 
Tänä vuonna seulontoihin 
kutsutaan 60-68-vuotiaat ja 
vuonna 2023 kutsun saavat 
60-70-vuotiaat.

Seulontapalvelun Päijät-So-
telle tuottaa laboratoriokump-

Päijät-Soten alueella  
aloitetaan suolistosyövän  
seulonnat helmikuun alussa

Suolistosyöpä on Suomen 
kolmanneksi yleisin syöpä 
sekä miehillä että naisilla. 
Tautiin menehtyy noin 1 
200 ja sairastuu noin 3 000 
ihmistä vuosittain.

Kohdunkaulan syövän 
seulontaa laajennetaan kos-
kemaan 30-65-vuotiaita, ja 
uutena ikäryhmänä mukaan 
tulevat 65-vuotiaat.

Lähde: yle

pani Fimlab Laboratoriot Oy. 
Fimlab lähettää seulontaan 
kutsuttaville postitse kutsun, 
näyteastian ja tarkat ohjeet 
näytteen ottamista varten.

Seulonnalla Päijät-Sote 
pyrkii löytämään syöpäta-
paukset mahdollisimman 
varhaisessa vaiheessa, jolloin 
sairauden hoitutaminen on 
huomattavasti helpompaa ja 
tehokkaampaa.

Suomen hallitus pyrkii edis-
tämään kaikkein vaikeim-
massa asemassa olevien 
osatyökykyisten työllisyyttä 
perustamalla työllistämis-
tä käytännössä toteuttavan 
valtion erityistehtäväyhtiön. 
Hallituksen tavoitteena on 
saavuttaa 75 prosentin työl-
lisyysaste vuosikymmenen 
puoliväliin mennessä. Tämä 
edellyttää myös osatyöky-
kyisten osallistumista ny-
kyistä enemmän työelämään. 
Tavoitteen saavuttamiseksi 

hallitus on käynnistänyt Työ-
kykyohjelman. Työnantajana 
toimiva Työkanava Oy on 
osa tätä kokonaisuutta.

Lahden seudulla Yhtiön pe-
rustaminen edistää esimerkiksi 
osatyökykyisten henkilöiden 
mahdollisuuksia työllistyä 
avoimille työmarkkinoille. 
Työkanava Oy:n valmiste-
luprosessi ja lainsäädäntö on 
kuitenkin kesken ja kaupunki 
seuraa valmistelun etenemistä.

Työllisyyspalvelujohtaja 
Taisto Tuominen ja elinvoi-

majohtaja Markus Lankinen 
esittelivät asiaa kaupungin-
hallitukselle 17.1.2022.

Kolmannes Lahden noin 
10 000 työttömästä olisi 
näiden kriteerien mukaisia 
ja voitaisiin laskea osatyö-
kykyisten joukkoon. Työllis-
tyminen tarvitsee monia kei-
noja ja tämä on yksi keino.

Kaupunginhallitus päätti 
kokousasiat päätösesitysten 
mukaan.

Lähde: lahti.fi

Osa työ ky kyis ten  
työl lis ty mi seen uu sia kei no ja
Lahden kaupunginhallitus sai esittelyn osatyökykyisten työllistämistä parantavasta 
kokeilusta.

Muista 
äänestää!
Vaalipäivä 

on sunnuntai 
23.1.2022
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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! 

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

Ompelutarvikkeita:  Nappeja, vetoketjuja, nauhoja, pitsejä, kankaita ym. 
KAIKKI LOPUT KANKAAT 2 EUROA / METRI! 

Puuaskartelutarvikkeita:  Palloja, helmiä, pyöriä, tappeja ym. 

SAVIAHON MYYMÄLÄ HYVINKÄÄLLÄ
Hämeenkatu 37, p. 019-469 324 
Avoinna: ark. 10 – 17, la 10 – 14 

VANHAN TAVARAN KAUPPA 

OSTAMME KUOLINPESIÄ JA MUUTTOIRTAINTA! Valaisimia 

Arabian kahvikuppeja 

Lomonosovin eläimiä 

Arabian seinälautasia

Arabian astioita 

Riihimäen lasia

Lappilainen näkijä, parantaja

jo kolmannessa polvessa

“Myös ihmissuhdekriisit”
2,17€/min+pvm, roy, PL 52, Tre

0700-512411
Katariina

2,59€

 ★ Aito ★ Varma ★ Näkijä ★

2,34/min + pvm

Jenny
0700-51014

Myös luotettavat rakkaustulkinnat
2,59/min+pvm

Selvänäkijä
Stiina Sahari
0700-9-3009

2,95€/min.+pvm. pl50 hki 25

Hollolan sunnuntairastien 
yhteydessä järjestetään 20.9 
Salpausselkä Geopark -suun-
nistus. Tapahtuman järjes-
tävät yhteistyössä Hollolan 
Urheilijat, Hollolan Hirvi, 
Salpausselkä Geopark näky-
väksi -hanke ja Salpausselkä 
Geopark -yksikkö sekä Hol-
lolan kunta. Tapahtuman 
keskuspaikkana on Hollolan 
Hirven piha-alue.

Geopark -suunnistus on 
yleisölle avoin kuntosuun-
nistustapahtuma, johon ei 
ole pääsymaksua. Tarjolla on 
normaalien sunnuntairastien 
tapaan kolme eri mittaista 
reittiä, joista lyhin soveltuu 
hyvin myös aloitteleville 
suunnistajille. Erikoisuutena 
on, että rastit on sijoiteltu 
geologisesti mielenkiintoi-
siin kohteisiin ja alueeseen 
liittyvää geologiaa tuodaan 
tapahtumassa esille myös 
muuten. 

Rasteista moni piilee kii-
peilypaikkanakin tunnetun 
Havukallion rinteillä. Geo-
logisesti alue on kiinnostava, 
koska se kuuluu maankama-

ran kymmeniä kilometrejä 
pitkään, pohjois-eteläsuun-
taiseen ruhjevyöhykkeeseen. 
Havukallion 25 metriä kor-
kea jyrkänne edustaa ruh-
jevyöhykkeen pystysuoraa 
pintaa, jonka noin 12 000 
vuotta sitten alueelta vetäyty-
nyt mannerjäätikkö on hionut 
muotoonsa.

Perinteitä ja pitkän linjan 
kehitystyötä

Hollolan Hirven isännälle 
Ilkka Sipilälle, jonka ideasta 
tapahtuma sai alkunsa, lä-
hialueen suunnistusmaastot 
ja tapahtumat ovat tulleet 
tutuksi vuosien varrella. Hän 
sanoo olevansa elämyssuun-
nistaja, joka etsii ja löytää 
rasteilta joka kerta muutakin 
kuin leimat. Ilkka haluaa 
myös jakaa elämyksiä muille, 
siksi hän on jo useampana 
vuonna isännöinyt kunto-
rasteja perinteikkäällä koti-
tilallaan. Tällä kertaa rastit 
suunnitellaan Salpausselkä 
Geopark -teeman ympärille.

-Olen ollut Salpausselkä 

Geopark -verkoston toimin-
nassa mukana jo muutaman 
vuoden ja odotan suurella 
mielenkiinnolla mahdolli-
sen UNESCOn statuksen 
vaikutuksia alueemme mat-
kailuun, Ilkka Sipilä kertoo. 
-Itselleni on jo löytynyt uusia 
yhteistyöyrityksiä tätä kautta. 
Pitkällä tähtäimellä näen 
Salpausselkä Geopark -yh-
teistyössä suurta potentiaalia, 
hän päättää.

Asikkalan, Heinolan, Hol-
lolan, Lahden, Padasjoen ja 
Sysmän alueesta koostuvaa 
Salpausselkä Geopark -aluet-
ta kehitetään Lahti Regionin 
Salpausselkä Geopark -yk-
sikön johdolla täyttämään 
UNESCO Global Geopark 
-kriteerit. LAB-ammatti-
korkeakoulun ja Geologian 
tutkimuskeskuksen yhtei-
nen Salpausselkä Geopark 
näkyväksi -hanke keskittyy 
aluetta koskevan geologi-
sen ja kulttuurihistoriallisen 
tiedon tarinallistamiseen, 
popularisointiin sekä tiedon 
levittämiseen ja viestintään. 
Hanketta rahoittaa Maaseu-

Hollolan sunnuntairasteilla tutustutaan 
Salpausselkä Geopark -alueen geologiaan

Lahden pääkirjaston musii-
kin genrevinkkaukset jat-
kuvat taas syksyllä nostal-
gisempana kuin koskaan. 
Syksyn ensimmäisessä gen-
revinkkauksessa tiistaina 
15.9. klo 17-18 matkataan 
ajassa taaksepäin vuoteen 
1966, jolloin Suomen muis-
torikkain levy-yhtiö Love 
Records perustettiin. Vuo-
sina 1966-1979 vaikuttanut 
levy-yhtiö muistetaan ennak-
koluulottomista ja kunnian-
himoisista tuotannoista sekä 
maan lahjakkaimmista artis-
teista ja muusikoista. Genre-
vinkkauksessa käydään läpi 
Love Recordsin historiaa 
ja kuunnellaan kappaleita 
yhtiön merkittävimmiltä ar-
tisteilta ja bändeiltä.

Lahden  pääk i r j a s ton 
30-vuotisjuhlavuoden kun-
niaksi pääsemme myös kur-
kistamaan, mitä Suomi kuun-
teli vuonna 1990. Vuoden 
1990 musiikkiin liittyvässä 
vinkkauksessa torstaina 1.10. 
klo 17-18 kuullaan listahit-
tien lisäksi uraansa aloitte-

levien artistien musiikkia, 
muistellaan musiikki-ilmi-
öitä sekä unohdettuja helmiä 
kolmenkymmenen vuoden 
takaa.

Syksyn viimeisessä gen-
revinkkauksessa tiistaina 
24.11. klo 17-18 seura-
taan brittipopin jalanjälkiä 
1990-luvulle. Brittipopin 
kukoistuskausi oli lyhyt mut-
ta sitäkin muistettavampi. 
Melodinen ja konstailematon 
kitararock sulatti brittien 
sydämen, ja brittipopbuu-
mi rantautui myös muualle 
maailmaan. Brittipop ilmiönä 
oli kuitenkin lyhytikäinen ja 
genre imettiin nopeasti kui-
viin. Esimerkeissä kuullaan 
muistetuimpia kappaleita 
mutta myös tuntemattomam-
pia sävellyksiä.

Syksyllä 2020 musiikin 
genrevinkkaukset järjeste-
tään Monitoimitilassa. Paik-
koja on rajoitetusti. Huo-
mioimme turvavälit, jotta 
voit osallistua turvallisesti 
tapahtumaamme. 

Nostalgiaa huokuvia 
teemoja musiikin 
genrevinkkauksessa 

Rautateiden Lahti -näyttely 
kirjastossa syyskuussa
Lahden pääkirjaston aulassa 
avautui syyskuun 1. päivä 
Rautateiden Lahti -näyttely. 
Aulan sermeissä esitellään 
Lahden rautateitä, rautatie-
kulttuuria ja rautatieharras-
tamisen eri muotoja.

Lisäksi vitriineissä on esil-
lä Esko Nikkasen ja Sauli 
Hirvosen rakentamia pie-
noisrautateitä. Nikkanen 
on keskittynyt paikallisiin 
rakennuksiin ja miljöihin, 
Hirvonen ulkolaisiin dioraa-
moihin.

Näyttely kestää syyskuun 
loppuun asti ja se toteutetaan 
yhteistyössä Lahden rautatie-
harrastajat Topparoikka ry:n, 

Lahti-Seura ry:n ja tulipyörä.
fi:n kanssa.

Rautateiden Lahti -näyt-
tely Pääkirjaston aulassa 
1.-30.9.

Näyttelyn julisteet/tekstit: 
Sauli Hirvonen

Työryhmä: Esko Nikka-
nen (pienoisrautatiet), Jonne 
Seppänen (Heinolan rata 
-kooste), Mari Lakka, Tomi 
Hämäläinen ja Eeva Raja-
harju.

Valokuvat: Lahden kau-
punginmuseon kuva-arkisto, 
Lahden kaupunkiympäristö, 
Sauli Hirvonen ja Ilona Rei-
niharju.

Hollolan Hirven laatusertifioidun savusaunan terassilta voi nauttia myös Salpausselkä 
Geoparkin kauniista maalaismaisemista. Kuva Päivi Tommola.

turahasto.

Kuvausrastin kautta 
sertifioidun 
savusaunan löylyihin

Geopark -suunnistuksessa 
myös matkan varrella ja maa-
lissa riittää elämyksiä, sillä 
tapahtuman erikoisuuksiin 
kuuluvat kuvaus- ja juo-
marastit sekä maalialueella 
lämpiävä Etelä-Suomen en-
simmäinen laatusertifioitu 
savusauna. Suunnistajien 
kesken arvotaan tapahtuman 
teemaan liittyviä palkintoja. 
Tapahtuma on ilmainen, 
Salpausselkä Geopark näky-
väksi -hanke ja Hollolan kun-
ta kustantavat osallistujien 
kartat. Maastoon pääsee klo 
15-18. Tarkemmat tapahtu-
matiedot ja ajo-ohjeet löydät 
ennen tapahtumaa Hollolan 
Urheilijoiden www -sivuilta.

Hollolan Havukalliolla etsitään rasteja upeiden näköalojen kera. Kuva Päivi Tommola.

HYVINVOINTI.  
ARVOKKAINTA MITÄ MEILLÄ ON.

HYVINVOIVA HENKILÖSTÖ TURVAA PALVELUIDEN LAADUN.  HOITOA ON SAATAVA AINA TARVITTAESSA.
HUOLEHDITAAN HYVINVOINNISTA KOKONAISUUTENA.

PALVELUIDEN ON VASTATTAVA IHMISTEN TARPEISIIN KAIKISSA ELÄMÄNVAIHEISSA.

PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIALUE

Vastaava sairaanhoitaja

ANNE
SUOMÄKI

KM, YTK

LASSE
PELTONEN

Opettaja, eläkkeellä

JUHA
SALO

Sairaanhoitaja, AMK

HEIDI
HAKANEN

185

PIDETÄÄN 
HUOLTA 

TOISISTAMME.

Ylitarkastaja, insinööri, YAMK

JARKKO
NIEMI

231

Ammatillisen koulutuksen  
asiantuntija

KARI
HYYTIÄ

193

237

Sihteeri,  
pääluottamusmies

ANN-MARI
LEHTINEN

213
Johtava hoitaja, SHJ

TOINI
LOUEKOSKI
-HUTTUNEN

219
Hallintojohtaja, VTK

MIIKKA
LÖNNQVIST

221
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Markku Yli-Kaitala

Hyvät ja laadukkaat palvelut.
Rahat ja henkilöstö palveluihin, ei hallintoon.
Myös yksityiset ja järjestöt mukaan palveluja 
tuottamaan. Tarjolla kokemusta ja osaamista

            aluevaltuustoon.

markku@yli-kaitala.com
puh. 050 386 3737

ylikaitalamarkku

KokoomusSinulle :

Äänestä 
minua!

Maksaja: Markku Yli-Kaitala

Valitse osaava
päättäjä
huolehtimaan
Sinun sote-
palvelujesi 
järjestämisestä

MARTTI TALJA
Professori, 
erikoislääkäri 172

www.karilempinen.fi

Hyvinvoinnin
RakentajaAluevaalit 23.1.2022

Ennakkoäänestys 12. - 18. 1. 2022

Kari Lempinen
SOTE kokemus217
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Kyntömiehentie 18, Orimattila
(Peltolan alue)

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

Reipas palvelu,
tarvittaessa nouto ja palautus.

Takuutyö.

Kellohuolto ja -korjaamo
KELLO-HARA

Kuka hoitaa huonekalujen, 
trampoliinien, grillien ym. 
kuljetuksen ja kasauksen?
Myös liukuovikomerot

Yrittäjä, haluatko avuksesi pienen
ja ammattitaitoisen tilitoimiston?

Kaarikatu 1, 15100 Lahti
0400 765832 | info@accounting4you.fi

Tarjoamme kirjanpitoa
ja taloushallintopalveluja

aina ajantasaisesti!

Jyrkänmäentie 4, 15880 Hollola

(bensa- ja dieselautot)
Jarrujenkorjaukset, rengastyöt

Teboil Saksala
Vanhanradankatu 4, puh. 010 7788 120
Avoinna ma-pe 6-20, la 8-17
www.saksalanteboil.fi

(norm. 24 eur)
Tarjous voimassa kesäkuun 

loppuun asti.
12€

TEHOPESU

Tervetuloa pesettämään uudella autonpesukoneellamme

Vanhanradankatu 4, puh. 010 7788 120
Avoinna: ma-pe 5.30 - 18, la 8-14
www.saksalanteboil.fi

Verhoomo Jyrki Nurmisto
0500 530 043

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

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

Askon sohvatehdas laajensi 
Lahdessa. Lisätilaa syntyi 
3500 neliötä. Tilaa yrityk-
sellä on nyt 15 5500 neliötä. 
Yhtiö työllistää 75 vakituista 
työntekijää ja kymmenkunta 
sesonkitekijää. Tehdaspääl-
likkö Jyrki Vuorio sanoo 
koronan kiihdyttäneen ky-
syntää. Tehdas on palkannut 
useita uusia työntekijöitä. 

- Suomessa on eletty viime 

vuosina melkoista sisutus-
buumia ja tuotantomme toi-
mii lähes äärirajoilla. Suurin 
sisustusinto varmasti laantuu 
hieman koronan helpottaessa, 
mutta uskon silti, että ko-
timaisilla laatutuotteilla on 
jatkossakin kysyntää Työl-
listämme Suomessa myös 
monia alihankkijoita. Tuo-
tannostamme valmistuu tällä 
hetkellä päivittäin noin 150 

sohvaa, Vuorio kertoo. 

Askon sohvatehdas on 
aloittanut myös sänkyjen val-
mistuksen. Yritys koemark-
kinoi niitä ensin kolmessa 
myymälässään ja vähitellen 
myynti on aloitettu sen kai-
kissa myymälöissä. 

- Sohvakauppa hiljenee pe-
rinteisesti keväällä ja kääntyy 
kasvuun taas loppukesällä. 

Sänkyjä ja patjoja sen sijaan 
myydään paljon myös kevääl-
lä, Vuorio summaa.

Askon sohvatehdas on 
yritysnimeltään Insofa Oy, 
joka on osa Indoor Group 
Oy:tä. Yrityksen hallituksen 
puheenjohtaja on Kari Kolu 
ja toimitusjohtaja Marko 
Liimatainen.

Askon sohvatehdas laajeni Lahdessa
Työpaikkoja tuli muutama lisää

Lasse Koskinen

Lahden Kariniemen harjun 
laella toimi aiemmin pa-
viljonkiravintola, laululava 
ja juhlakenttä. Rakennus 
purettiin 1960-luvun alussa. 
Kenttä on jäljellä harjun laella 
edelleen. Alue toimi juhlien 
järjestämispaikkana kesäisin. 
Yksi säilyneistä valokuvista 
esittää juhlakenttää ja pavil-
jonkiravintolaa elokuussa 
1947, jolloin siellä järjestet-
tiin Lahden Osuuskaupan 
40-vuotisjuhlat. Juhlakentällä 
oli silloin satojen henkilöiden 
juhlakatsomo.

Kansalaisaloitteissa Ka-
riniemen kentälle on ehdotet-
tu uutta kesäravintolaa ja sen 
yhteyteen erillistä taide- ja kä-

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

Aloitteissa toivotaan
myös laululavan jälleenra-
kentamista, jotta Kariniemen 
laella voitaisiin järjestää mu-
siikkiesityksiä ja yhteislau-
lutilaisuuksia. Entiselle juh-
lakentälle johtavat edelleen 
kahdet harmaagraniittiset 
portaat.

Toiset niistä on puhdistettu, 
mutta toiset ovat osin edel-
leen sammaleen kattamat. 

Portaikkoja käytetään erilai-
seen askelkuntoiluun.

Kariniemen rinteessä toi-
mii edesmenneen taiteilijan 
Olavi Lanun 15:sta kook-
kaasta teoksesta koottu La-
nu-puisto. Puiston toteut-
tamisesta käytiin aikanaan 
kovaa kädenvääntöä Lahden 
kaupunginvaltuustossa ja 
lehtien palstoilla. Puiston 
kannattajat toivoivat ja us-
koivat Lanu-puistosta tu-
levan Suomessa tunnettu 
matkailunähtävyys. Siihen 
puisto ei ole yltänyt. Taide-
puiston toteuttaminen maksoi 
870 000 silloista markkaa. 
Lanu-puisto rakennettiin vuo-
sina 1989-1992.

Lanun taidetyöt olivat 

jäädä metsittyneen mäen 
peittoon, mutta puistossa 
on tehty ehostustöitä. Niistä 
on tullut Kariniemen mäkeä 
ulkoiluväylänä käyttäviltä 
kirpeää palautetta. 

Alue on edelleen ryteik-
köinen kaadettuine ja kaa-
tuneine puineen. Kariniemi 
on luontokohteena suojeltu. 
Arvostelijoiden mukaan ri-
sukasat eivät kuulu kaupun-
kipuistoon. Arvostelijoiden 
mielestä pystyyn jätetyt ja 
katkaistut lahopuut riittävät 
linnuille ja toukille. Risukasat 
antavat hoitamattoman kuvan 
puistosta. Kariniemen mäki 
on suosittu liikuntapaikka ja 
kävelykohde.

Kuva: Lasse Koskinen.

Ryteiköille kirpeää palautetta liikkujilta ja ulkoilijoilta

Lahden Kariniemen laelle 
toivotaan kesäravintolaa

Seuraava Lahden Seudun 
Uutiset ilmestyy viikolla 6.

Varma näkijä

0700 51040
Ei niin pientä tai suurta
asiaa, etten voisi auttaa!

1,98 €/min.+pvm, roy, PL 52, Tre

Iiris
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Antti Kuusinen
Sirpaletyöläinen

Vaalikoneet  
on humpuukia
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PALUUMUUTTO. Talvi-
sodan syttyessä 30. mar-
raskuuta 1939 Kivennavan 
rakennuksia ei haluttu jättää 
vihollisen majapaikoiksi, 
joten Suomen suojakoukot 
sytyttivät teiden varsien ra-
kennuksia tuleen. Vuosina 
1808-1809 rakennettu kirkko 
poltettiin myös. Palamatta 
jäivät hautauskappeli, pap-
pilan sauna ja pappila. Kirk-
koherranvirasto evakuoitiin 
Hauholle.

Jatkosodan alussa 1941 
Kivennavan alue vallattiin 
takaisin. Samana syksynä 
paikkakunnalle päästettiin 
työryhmiä syyskyntöihin. 
Martta-järjestön osasto sii-
vosi rakennuksia ja keräsi 
pelloilta venäläisten kasvat-
taman kaalisadon. Martat 
järjestivät pitäjään palaaville 
yöpymispaikkoja ja ruokai-
luja. 

Siviiliväestön paluun jäl-
keen jumalanpalveluksia 
pidettiin Kivennavan talois-
sa. Rippikoulu järjestettiin 
kunnalliskodin kellarissa. 
Aluksi ihmiset majoittuivat 
maakorsuihin, parakkeihin 
ja telttoihin. Syksyllä 1941 
suomalaiset sotilaat raken-
sivat asuintaloja palaaville. 
Samalla he rakensivat terve-
ystalon kirkonkylään. 

Kivennavan kunnantalo 
rakennettiin kirkonkylään 
Raivolaan johtavan tien var-
teen. Kannaksen osuusliike 
jälleenrakensi viisi kauppaa 
Kivennavalle. Lääkkeitä sai 
kirjakaupasta Raivolan enti-
sen apteekkarin lähettäminä, 
ilman lääkärin määräystä. 
Muutama kansakoulu aloitti 
toimintansa ja posti toimi 

kirkonkylässä. Kesällä 1943 
kenraali Aaro Pajarin divisi-
oonan joukot rakensivat tal-
koilla uuden kirkon Kiven-
navalle pappilan raunioille 

Kirvun kirkko oli rakennet-
tu vuonna 1876. Talvisodan 
aselepo alkoi 13. maaliskuuta 
1940. Sen jälkeen alkoi paik-
kakunnan evakuointi. Kaksi 
perhettä halusi jäädä kotiin-
sa, eivätkä lähteneet evak-
koon. Kirvulaisten palatessa 
takaisin vuonna 1941, kum-
paakaan perhettä ei tavattu, 
eikä heidän kohtalostaan ole 
tietoa. 

Evakuoituna kirkkoherran 
virasto toimi Hämeenky-
rön pappilan väentuvassa. 
Kirvun takaisinvaltauksen 
jälkeen kunnan johtoa palasi 
20. elokuuta 1941 tarkaste-
lemaan tilannetta kunnassa. 
Puolet kunnan asukkaista en-
nätti palata syksyllä takaisin. 
Kunnanvirasto aloitti myös 
toimintansa.

Puhdistusryhmä pesi ja 
desinfioi kaikki talot. Neu-
vostoliiton väki oli vienyt 
lähtiessään taloista uunit, 
ikkunat, saranat ja lukot. 
Kirkkoa oli pidetty viljava-
rastona. Toinen kirkonkello 
oli särkynyt pudotettaessa, 
mutta toinen oli ehjänä tor-
nissa. Kirkko sisutettiin uu-
delleen. Särjettyjen urkujen 
tilalle uudet tilattiin Kanga-
salan urkutehtaalta. Pappilat 
ja kanttorila kunnostettiin 
vuoden 1942 alkupuolella. 

Äyräpään seurakunta 
aloitti itsenäisenä vuoden 
alusta 1926, joten sen kaikki 
rakennukset olivat uusia 
talvisodan syttyessä. Pal-

jon huomiota muodollaan 
herättänyt kirkko valmistui 
keväällä 1934. Pappila ja 
hautauskappeli olivat val-
mistuneet vuonna 1928.

Talvisodassa yhdestätoista 
kansakoulusta vain yksi säi-
lyi, ja sekin pahasti vaurioi-
tuneena. Kirkollisista raken-
nuksista eivät jääneet kuin 
kivijalat. Välirauhan aikana 
Äyräpää oli Neuvostoliiton 
hallussa. Kirkkoherran viras-
to toimi Salon kauppalassa, 
liiketalon kolmannessa ker-
roksessa. 

Äyräpään takaisinvaltauk-
sen jälkeen syksyllä 1941, 
paluuasuminen ja jälleenra-
kentaminen aloitettiin tila-
päisasumuksissa. Pappilan 
rakentaminen alkoi vuonna 
1943 ja se valmistui keväällä 
1944. Rakennus oli varsin 
ajanmukainen, koska se va-
rustettiin keskuslämmityk-
sellä ja vesijohdolla.

Toisen evakuoinnin jälkeen 
1944 osa Kivennavan asuk-
kaista asutettiin Hollolaan. 
Kirvusta asettui noin 800 
henkilöä Kärkölään. Äyrä-
pään asukkaat sijoitettiin 
pääosin Hollolaan, Koski 
Hl:ään, Kärkölään, Lammille 
ja Nastolaan. Siirtoseurakun-
nista on koottu tuore kirja. 
Kirjan on toimittanut Kar-
jalan Liiton puheenjohtaja, 
filosofian ja hallintotieteen 
maisteri Outi Örn.

Outi Örn, toim: Selostuk-
sia eräiden siirtoseurakun-
tien kohtaloista ja sotatapah-
tumista 1939-1949, Karjalan 
Liitto 2021.

Lasse Koskinen

Elämää aloitettiin raunioilta Kivennavan Lipolan kylässä kesällä 1942. Kuva: Veikko 
Hintikka, SA.

Kirkkoja kohtasi  
tuho Kannaksella
Kivennapa, Kirvu ja Äyräpää kokivat kovia

Kokemusta
päätöksentekoon!

Jarmo ”Jape” TALVITIE
- markkinointipäällikkö
- Hollolan kunnanvaltuutettu
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Paa vo lan kam puk sen  
uu dis koh teet ovat val mis tu neet
Paavolan kampuksen uudet valmistuneet tilat ovat Lahden lukio Gaudian opetustiloja, 
liikuntahalli pukeutumis- ja oheistiloineen sekä kaksi keittiö- ja ruokalakokonaisuutta. 
Tilat sijaitsevat osoitteissa Terijoenkatu 3 ja 7. Seuraavana maaliskuun kuluessa 
valmistuvat kampuksen peruskorjatut, entisen muotoiluinstituutin tilat.

Nyt valmistuneita uusia tiloja 
käyttävät Lahden lukio Gau-
dian lisäksi Tiirismaan pe-
ruskoulu ja Wellamo-opisto. 
Lisäksi valmistuneet liikun-
tatilat tulevat myös seurojen 
ja kuntalaisten käyttöön.

Toiminta uudiskohteissa 
alkaa kevään 2022 aikana vai-
heittain. Lahden lukio Gaudia 
aloittaa toimintansa uusissa 
tiloissa elokuussa 2022.

– Kevään ylioppilaskirjoi-
tukset järjestetään kuitenkin 
jo uusissa tiloissa, toteaa 
Lahden lukio Gaudian rehto-
ri Jyrki Rosti tyytyväisenä.

– Ylioppilaskirjoituksiin 
on käytettävissä uudisraken-
nuksen 3. kerroksen lähes 
1000 neliön tila sekä noin 
puolet 2.kerroksen tiloista, 
jotka siirtoseinin on muun-
neltavissa ja jaettavissa eri-
laisiksi luokkatiloiksi, jatkaa 
lukiojohtaja Heikki Turu-
sen. Turunen toimii myös 
Paavolan kampuksen käyt-
täjäryhmän puheenjohtajana.

Kampuksesta 
eri-ikäisten 
oppijoiden koulu- ja 
kulttuurikortteli

Turusen mukaan liikuteltavat 
seinät ja sisustus mahdollis-
tavat tilojen monikäyttöi-
syyden ja jakamisen isoihin 
ja pieniin opetustiloihin. 
Terijoenkatu 7:n auditoriossa 
katsomo on kasattavissa tilan 
takaseinälle, mikä mahdollis-
taa ison lattiatilan tai pieni-
muotoista esitystilaa.

– Uuteen lukiorakennuk-
seen valmistuu Art House, 
jossa on kuvataiteen ja kä-
sityön opetustiloja Gaudian, 
Tiirismaan peruskoulun, 
Wellamo-opiston ja Taikan 
käyttöön. Yhteiskäyttöön 
tulevat myös modernit musii-
kin opetustilat. Musiikkitilat 
tarjoavat mahdollisuuden 
monipuoliseen musiikinhar-
joittamiseen, muun muassa 
bänditiloja. Lisäksi nykyai-
kaiset laboratoriotilat on ra-

kennettu vastaamaan IB-lin-
jan vaatimustasoa.

Hankkeen projektipääl-
likkö Simo Lahtela Lahden 
Tilakeskuksesta kertoo, että 
kampuksen liikuntahalli ote-
taan käyttöön jo helmikuussa. 
Tilat ovat myös seurojen 
varattavissa. Liikuntahallin 
täysikokoinen noin 1000 
m2:n pelikenttä on jaettavissa 
pienempiin osiin ja salin sau-
maton massalattia mahdollis-
taa monipuolisen liikunnan ja 
urheilun harrastamisen.

Paavolan kampus raken-
tuu yhteistyössä
Vuodenvaihteessa Skanska 
on luovuttanut uudistilat 
kiinteistön omistajalle Hem-
sölle ja Hemsö edelleen 
Lahden kaupungin käyttöön.

– Kampuksen rakentamis-
hankkeessa yhdistyvät moni-
puolinen uudisrakentaminen 
sekä vielä loppusuoralla 
oleva peruskorjauskohde eli 
entisen muotoiluinstituutin 
tilat. Luovutamme tuleville 
käyttäjille energiatehokkaat 
ja terveelliset tilat. Skanskan 
työ kampuksella jatkuu vielä 
muutaman kuukauden perus-
korjatun osan viimeistelyllä. 
Lisäksi pihatyöt valmistuvat 
toukokuun loppuun mennes-
sä, kertoo työpäällikkö Aimo 
Paavola Skanskasta.

– Paavolaan on syntymäs-
sä elävä ja monikäyttöinen 
kampus, joka muovautuu 
ajassa. Meidän vastuullam-
me on viedä pitkälle suun-
niteltu kokonaisuus maaliin 
ja kehittää aluetta yhdessä 
Lahden kaupungin kanssa 
niin, että se palvelee käyttä-
jiään kauas tulevaisuuteen. 

Nyt on saavutettu tärkeä 
välietappi, ja matka jatkuu 
toteaa Hemsön maajohtaja 
Jarkko Leinonen.

Yhteiskuntakiinteistöihin 
erikoistunut Hemsö omistaa 
Paavolan kampuksen raken-
nukset ja vastaa kampus-
hankkeen rakennuttamisesta. 
Lahden kaupunki on tilojen 
vuokralaisena 20 vuoden 
vuokrasopimuksilla.

Paavolan kampushanke
Paavolan kampus on suurin 
hanke Lahden Tilakeskuksen 
historiassa, ja se toteutetaan 
vaiheittain vuosina 2020–
2023. Ensimmäisenä osaksi 
kampusta valmistui Humpu-
lan päiväkoti syksyllä 2020.

– Työt kampuksella etene-
vät suunnitellun aikataulun 
mukaan. Seuraavaksi alkaa 
uudisosien kalustaminen ja 
rakentaminen puolestaan 
jatkuu Terijoenkatu 7:n 
peruskorjattavissa tilois-
sa, toteaa projektipäällikkö 
Simo Lahtela. Seuraavaksi 
käynnistyviä hankkeita ovat 
Kirkkokatu 16:n peruspa-
rannus sekä Terijoenkatu 
2:n (ent. Kannaksenkatu 20) 
toiminnallisten muutosten 2. 
vaihe. Kampus on kokonai-
suudessaan valmis vuoden 
2023 syksyllä.

Paavolan kampuksen tilat 
on suunniteltu ja toteutettu 
joustaviksi ja osallistavia 
opetusmetodeja tukeviksi. 
Kampus yhdistää eri-ikäisiä 
oppijoita lapsista aikuisopis-
kelijoihin. Käyttäjinä kam-
puksella tulee olemaan noin 
2500 lasta ja nuorta.

Lähde: lahti.fi
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Lahden Perussuomalaiset ry. Katso ehdokkaat: vaalit.perussuomalaiset.fi

Elomaa Ville-Veikko
Yrittäjä, kirurgi

Granlund Jarkko
Varastomies

Granlund Matias
Opiskelija Sairaanhoitaja AMK,

Sote ry luottamusmies

Halme Vesa
Eläkeläinen,
kevytyrittäjä

Hartikainen Mervi
Lähihoitaja

Haverinen Sirpa
Kokki

Kaasinen Hannu
Yrittäjä

Kivi Sami
Leipuri, SMU
luottamusmies

Koivusaari Kaj Kristian
Laitospäällikkö

Korhonen Paula
Eläkeläinen

Koskinen Lasse
Kouluttaja, toimittaja

Krekula Tero
Liikenneopettaja

Lammi Arja-Leena
MKT, eläkeläinen

Lehto Rami
Kansanedustaja

Mäkelä Martti
Restonomi, yrittäjä

Nieminen Mira
Rikoskomisario, HTM

Niskanen Marko
ICT-ympäristövastaava,
pilviarkkitehti

Nurminen Veikko
Eläkeläinen

Nygren Ismo
Projektipäällikkö,
insinööri

Pietiläinen Jukka
Sähköasentaja,
insinööriopiskelija

Päivä Matias
Opiskelija,
Järjestöaktiivi

Ratia Jorma
Varatuomari

Ruuth Jukka
Merkonomi, eläkeläinen

Saarenpää Jorma
Yrittäjä

Salminen Vesa
Kirvesmies,
kevytyrittäjä

Saloranta Tuija
Fysioterapeutti,
varatuomari

Savolainen Antti
Ylioppilas

Sorsa Tuomas
Kehityspäällikkö,
diplomi-insinööri

Suontama Sami
Liikennelentäjä

Tuomi Maarit
Eduskunta-avustaja

Valonen Jenny
Opiskelija

Vanhanen Jari
Opettaja

Veijalainen Jari
Kirvesmies

Viljamaa Juha
Hallitusammattilainen,
yli-insinööri

Virtanen Mikko
Tuotannon tekninen tuki
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Ekku Nieminen 232

Kyllä kannattaa! Nyt sun-
nuntaina 23. tammikuuta 
kaikki vaaliuurnille. Vain 
siten voimme vaikuttaa ko-
tiseutumme Päijät-Hämeen 
hyvinvoinnin parantamiseen. 
Me äänestäjät olemme kun-
tien omistajia. Antakaamme 
siis äänemme kuulua!

Kuulee sanottavan, että 
mikään ei muutu, äänestää 
ketä tahansa. Näin ei missään 
tapauksessa ole. Esimerkiksi 
Päijät-Hämeen kymmenen 
kunnan 516 ehdokasta edus-
tavat lähes kahtakymmen-
tä eri valitsijayhdistystä, 
joilla kaikilla on toisistaan 
poikkeavia tavoitteita hy-
vinvointialueen asioiden 
hoitoon. Mikäli jokin tavoite 
saa riittävästi kannatusta, se 
myös toteutuu. Sama koskee 
yksittäisten ehdokkaiden 
ajamia asioita.

Äänestäjät ovat veromak-
sajina hyvinvointialueen 
suurin rahoittaja. Siksi ve-
ronmaksajilla on valta ja oi-
keus määrätä, miten alueella 
toimitaan. Tämä tapahtuu 
kuitenkin ainoastaan valtuu-
tettujen välityksellä, joita va-
litaan alueen väkiluvun mu-
kaan, esim. Päijät-Hämeessä 
69. Sen vuoksi äänestäminen 
on erittäin tärkeää äänestäjän 
valtaoikeuden toteuttajana.

Rahoituksesta vastaa val-
tio. Kun sote siirtyy kun-
nilta hyvinvointialueille, se 
merkitsee veronmaksajalle 

korotusta valtionveroon. 
Vastaavasti kaikkien kuntien 
veroprosenttia alennetaan 
12,39 prosenttiyksikköä. So-
te-menot ovat olleet noin 60 
prosenttia kuntien menoista.

Valtion rahoitus on yleis-
katteellinen tuloerä, jota ei 
ole korvamerkitty mihin-
kään, vaan rahoitusta saava 
hyvinvointialue päättää itse 
sen tarkoituksenmukaisesta 
käytöstä. Tässä tulee jälleen 
esiin äänestämisen tärkeä 
merkitys. Aluevaltuustoihin 
on saatava asiantuntemusta 
ja järkevyyttä jaettaessa val-
tion rahoja, jotka itse asiassa 
ovat omia.

Äänestäminen merkitsee 
äänestäjälle vastuuta koti-
aluettaan kohtaan ja välit-
tämistä muistakin kuin it-
sestään sekä hienoa tunnetta 
siitä, että jotain arvokasta on 
tullut tehtyä. Äänestäjä on 
osa päätöksentekoa, joten 
hänellä on oikeus myös ar-
vosteluun. Sen sijaan äänes-
tämättä jättäjän ei ole reilua 
ruotia asioita, joihin ei ole 
yrittänytkään vaikuttaa.

Selväksi on käynyt, että 
äänestäminen kannattaa aina. 
Se on ainoa tapa vaikuttaa 
parempaan palveluun. Anne-
taan siis ääni Päijät-Hämeen 
parhaaksi.

Erkki Nieminen                                                                                                                                    
kaupunginvaltuutettu, sdp                                                                                                                              

rak.mest., sosiologi, tohtori

Aluevaalit huipentuvat 
– kannattaako 
äänestää?

≤ Runonurkka
Tee yksi ihminen onnelliseksi

joka päivä – vaikkapa vain itsesi.

-Tony Pettito

Mainosta sinäkin tässä!
www.lahdenseudunuutiset.fi
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NIINAN NIKSIT Niina Ojansivu
Keittiöpäällikkö

Runebergin torttu
Parin viikon päästä vietetään Runebergin päivää ja jo nyt voi tehdä torttuja ja nauttia niistä. 
Tämä leivonnainen on syytä kostuttaa hyvin, sillä silloin maut tulevat kunnolla esiin. Jos et halua 
kostutuksessa käyttää alkoholia, niin voit korvata sen vaikka jollain mehulla. Itselläni sattuu 
olemaan tähän tarkoitukseen olevat vuoat, mutta voit hyvin käyttää myös muffinsvuokia. 

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

Runebergin torttu
n. 6 kpl
100g margariinia
½ dl sokeria
½ dl fariinisokeria
1 kananmuna
1½ dl vehnäjauhoja
¾ dl mantelijauhoa
½ dl keksin muruja
1 tl leivinjauhetta
½ tl kardemummaa
¾ dl kermaa

Tortun keskelle:
1/3 dl paistonkestävää 
vadelmamarmeladia

Kostutukseen:
2 rkl kuumaa vettä
1 rkl sokeria
2 rkl rommia

1. Vatkaa margariini ja 
sokerit vaahdoksi. Lisää 
kananmuna samalla 
vatkaten.

2. Yhdistä kuivat aineet. 
Sekoita ne taikinaan kerman 
kanssa vuorotellen. 
3. Annostele reilu puolet 
taikinasta voideltuihin 
ja korppujauhotettuihin 
Runebergin torttuvuokiin.  
Laita 1/2 tl vadelmamar- 
meladia pienellä lusikalla 
keskelle taikinaa. Lisää 
loppu taikina päälle. 
4. Paista uunin keskiosassa 
175 asteessa n. 20 min tai 
kunnes kypsiä.
5. Jäähdytä hetken aikaa.
6. Sekoita kuumaan veteen 
sokeri. Lisää likööri. 
Sekoita ja maista. Kostuta 
tortut. Anna maustua 
mielellään useita tunteja tai 
seuraavaan päivään.
7. Ota tortut pois vuoista. 
Laita vielä hiukan 
vadelmamarmeladia 
keskelle torttua. Sekoita 
tomusokeri ja vesi. Pursota 
se renkaaksi hillosilmän 
ympärille.

Keilailu-uutisia

Ostamme autosi, vaunut, asuntoautot,
kaikenkuntoiset käy, myös katsastamattomat.

puh. 045 237 8562

Sunnuntaina 9.1. Lahden 
Keilahallissa pelattiin Kei-
la-Veikkojen talvikisan fi-
naali. Loppukilpailuun sel-
viytyi yhteensä 21 keilaajaa 
ja siinä keilattiin 7 sarjaa 
amerikkalaisittain. 

Kärkipaikka vaihtui kilpai-
lun aikana moneen kertaan, 
mutta loppujen lopuksi Bayn 
Jesse Ahokas nappasi voiton 
vain 3 pisteellä ennen saman 

Ahokas nappasi 
Keila-Veikkojen 
talvikisan voiton

seuran Santtu Tahvanaista 
(1687-1684). Kolmanneksi 
sijoittui myös Bayn edustaja 
Hannu Jääskeläinen, jääden 
Tahvanaisesta 15 pistettä 
(1669). Ahokas heitti myös 
loppukilpailussa täydellinen 
300 pisteen sarjan, joka oli 
jo hänen 18. 

Teksti ja kuvat: 
Niina Leskinen

52. Ballmaster Open 2022 
-turnaus pelattiin Helsingin 
Talissa 6.-16.1.2022. Italian 
Nicola Pongolini vei voiton 
ennen Ruotsin Pontus An-
derssonia. Pongolini teki 
myös historiaa, sillä hän on 
ensimmäinen italialainen 
Ballmaster Openin voittaja.

Brunswick 
Ballmaster Open 
2022 voitto Italiaan

Suomen Tomas Käyhkö ja 
Sanna Oksanen sijoittuivat 
Andersonin jälkeen kolman-
neksi ja neljänneksi. 

Teksti: Niina Leskinen
Kuva: Suomen Keilailuliitto

KUNTOHOITAJA
TIMO MAARANEN

Apua lonkka-, iskias-, selkä- ja 
olkapääkipuihin yms.
Puh. 041 440 8092

Lahdenkatu 29 C, www.kuntonetti.org

Myös lahjakortit!

Arkkitehtuurin ja muotoilun 
päiviä vietetään Suomes-
sa 3.-6. helmikuuta 2022. 
Ohjelmassa on lähes 30 ta-
pahtumaa eri puolilla maata 
ja verkossa. Tapahtumia on 
myös kouluissa. Alvar Aal-
lon syntymäpäivänä 3. hel-
mikuuta hänen tuotantoonsa 
pääsee tutustumaan muun 
muassa Lahdessa, Kouvolas-
sa, Helsingissä, Jyväskylässä 
ja Paimiossa sekä Viipurissa. 

Lahdessa järjestetään kes-
tävän kehityksen arkkiteh-
tuurin kiertokävely, jonka 
varrella tutustutaan Eliel 
Saarisen rakennussuunnitte-
luun, tutustutaan kaupunki-
muotoiluun näyttelyssä sekä 

kerrotaan lasten ja nuorten 
osallistumisesta suunnitel-
miin. Koulujen osallistu-
mista tapahtumaan tukevat 
tehtävä- ja materiaalipake-
tit. Ne tarjoavat opettajille 
arkkitehtuurin- ja muotoi-
lukasvatuksen perusteita 
opetusvälineiksi. 

Kaikkialla Suomesta voi 
osallistua useisiin verkkota-
pahtumiin, joissa voi olla mu-
kana esimerkiksi opastetulla 
kierroksella Arkkitehtuuri-
museoon, kuulla kierrätyk-
sestä ja keskustella kestävistä 
suunnitteluratkaisuista. 

Lisää aiheesta:
www.arkmuoto.fi

Lahdessa tutustutaan 
Aallon muotoiluun

VARAA OMA 
MYYTIPAIKKASI

Ahtialantie 37, 15170 Lahti

www.lanttila.fi

No eihän siitä niin 
paljon puhuta, 

mutta on se Lanttila 
lapsiperheiden paras 

ostopaikka.

Talvi on parhaimmillaan  
ja silloin on myös hyvä 

aika kierrättää.
Tee se kanssamme  

ja varaa oma  
myyntipöytäsi.
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Niinan niksitNiinan niksit Niina Ojansivu
Keittiöpäällikkö

Raparperijuustokakku

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

Itse tykkään näistä paistettavista juustokakuista ja nyt löysin parikin reseptiä joissa on uutta Valion 
vaniljakreemiä, sitähän oli pakko kokeilla. Sopivasti raparperikin nousee huimaa vauhtia maasta, 
joten juustokakun tekoon. Tämän tekeminen on nopeaa, mutta uunissa kakku onkin tunnin ja toisen tunnin 
kakku saa vetäytyä, syötäväksi se on parhaimmillaan seuraavana päivänä. 

VARAA OMA 
MYYTIPAIKKASI

Ahtialantie 37, 15170 Lahti

www.lanttila.fi

Nyt on kevät-
siivouksen aika

Muista, meillä 
kauppa käy!

Hiustenleikkaus
13 - 17 €

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

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

Palvelevaa taimikauppaa Lahdessa, vuodesta 1967
Meiltä laadukkaat kesäkukat, 

vihannekset, puut, pensaat, perennat, 
havut, ruusut ja köynnökset.

Joukossa paljon erikoisuuksia 
ja harvinaisuuksia!

 

Päijät-Hämeen
Lokapalvelu Ky
puh. 0400 352 762

Lappilainen näkijä, parantaja

jo kolmannessa polvessa

“Myös ihmissuhdekriisit”
2,17€/min+pvm, roy, PL 52, Tre

0700-512411
Katariina

2,59€

 ★ Aito ★ Varma ★ Näkijä ★

2,34/min + pvm

Jenny
0700-51014

Myös luotettavat rakkaustulkinnat
2,59/min+pvm

Selvänäkijä
Stiina Sahari
0700-9-3009

2,95€/min.+pvm. pl50 hki 25

Pohja:
200g digestivekeksejä
100 g voita, sulatettuna
Täyte:
n. 7 dl raparperia
vajaa desilitra sokeria
2 prk Valion vaniljakreemiä
2 rs vaniljatuorejuustoa
3 kanamunaa

Murskaa keksit ja sulata voi, 
laita leivinpaperi irtopoh-
javuoan pohjalle, taputtele 
taikina i vuoan pohjalle ja 
reunoille, laita vuoka jää-
kaappiin.
Keitä raparperista ja sokerista 
hilloke, laita puhdistettu ja 
pilkottu raparperi kattilaan 
ja keitä hieman, ei tarvitse li-
sätä vettä, raparperista irtoaa 
nestettä, lisää sokeri ja anna 
kiehua hiljakseen.  Sekoita 
vanilja kreemi, tuorejuusto 
ja kanamunat keskenään 
kuohkeaksi seokseksi. Kaada 
hilloke taikinan päälle ja hil-
lokkeen päälle juustokuorru-

te. Paista 150 astetta tunti, ota 
jäähtymään tunniksi ennen 

kuin avaat irtopohjavuoan. 
laita jääkaappiin ja tarjoile 

seuraavana päivänä.

SISUSTUSSUUNNITTELU – Inge Uotila

inge.uotila@insinooritoimistopeltomaki.fi

kodit, vapaa-ajan asunnot 
 ja julkiset tilat

p. 040-3518991

eduskunta-avustaja
kaupunginvaltuutettu

- tervettä järkeä 
päätöksentekoon

Maarit 
Tuomi 

444

Sunnuntaina 16.5.2021 pe-
lattiin IV Lahden Autola-
sikeskus Openin finaali.
Loppukilpailuun selviytyi 
kahden jakson alkukilpai-
lujen perusteella 30 parasta 
keilaajaa ja siinä keilattiin 
ensin 5 sarjaa amerikkalaisit-
tain, jonka jälkeen 8 parasta 
jatkoi RoundRobin-peleihin. 
Loppukilpailu pelattiin ilman 
yleisöä.

Voiton vei Kouvolan All 
Starsin Niko Oksanen 73 
pisteen erolla toiseksi sijoit-
tuneeseen TPS:n Jesse Kal-
lioon (3109-3036). SBF:n 
Jouni Helminen nappa-
si kolmannen sijan pistein 
2916.

RoundRobin-peleissä näh-

Keilailu-uutinen

Niko Oksaselle voitto 
IV Lahden Autolasikeskus Openista

Jesse Kallio, Niko Oksanen ja Jouni Helminen.

tiin myös kaksi 300 pisteen 
sarjaa. Niko Oksanen heitti 
hänen 44. ja Jesse Kallio 
hänen jo 80. täydellisen 300 

pisteen sarjan. 

Teksti: Niina Leskinen
Kuva: Pekka Mitikka

EnnustajiaEnnustajia

 
 
 
 
 
 
 
KOVA KYSYNTÄ!  
OMAKOTITALOT, MAATILAN 
PIHAPIIRIT. Sopivasta kauppa heti. 
Luotettavaa välitystä yli 30v. 

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

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

Itse tykkään näistä paistettavista juustokakuista ja nyt löysin parikin reseptiä joissa on uutta Valion 
vaniljakreemiä, sitähän oli pakko kokeilla. Sopivasti raparperikin nousee huimaa vauhtia maasta, 
joten juustokakun tekoon. Tämän tekeminen on nopeaa, mutta uunissa kakku onkin tunnin ja toisen tunnin 
kakku saa vetäytyä, syötäväksi se on parhaimmillaan seuraavana päivänä. 

VARAA OMA 
MYYTIPAIKKASI

Ahtialantie 37, 15170 Lahti

www.lanttila.fi

Nyt on kevät-
siivouksen aika

Muista, meillä 
kauppa käy!

Hiustenleikkaus
13 - 17 €

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

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

Palvelevaa taimikauppaa Lahdessa, vuodesta 1967
Meiltä laadukkaat kesäkukat, 

vihannekset, puut, pensaat, perennat, 
havut, ruusut ja köynnökset.

Joukossa paljon erikoisuuksia 
ja harvinaisuuksia!

 

Päijät-Hämeen
Lokapalvelu Ky
puh. 0400 352 762

Lappilainen näkijä, parantaja

jo kolmannessa polvessa

“Myös ihmissuhdekriisit”
2,17€/min+pvm, roy, PL 52, Tre

0700-512411
Katariina

2,59€

 ★ Aito ★ Varma ★ Näkijä ★

2,34/min + pvm

Jenny
0700-51014

Myös luotettavat rakkaustulkinnat
2,59/min+pvm

Selvänäkijä
Stiina Sahari
0700-9-3009

2,95€/min.+pvm. pl50 hki 25

Pohja:
200g digestivekeksejä
100 g voita, sulatettuna
Täyte:
n. 7 dl raparperia
vajaa desilitra sokeria
2 prk Valion vaniljakreemiä
2 rs vaniljatuorejuustoa
3 kanamunaa

Murskaa keksit ja sulata voi, 
laita leivinpaperi irtopoh-
javuoan pohjalle, taputtele 
taikina i vuoan pohjalle ja 
reunoille, laita vuoka jää-
kaappiin.
Keitä raparperista ja sokerista 
hilloke, laita puhdistettu ja 
pilkottu raparperi kattilaan 
ja keitä hieman, ei tarvitse li-
sätä vettä, raparperista irtoaa 
nestettä, lisää sokeri ja anna 
kiehua hiljakseen.  Sekoita 
vanilja kreemi, tuorejuusto 
ja kanamunat keskenään 
kuohkeaksi seokseksi. Kaada 
hilloke taikinan päälle ja hil-
lokkeen päälle juustokuorru-

te. Paista 150 astetta tunti, ota 
jäähtymään tunniksi ennen 

kuin avaat irtopohjavuoan. 
laita jääkaappiin ja tarjoile 

seuraavana päivänä.

SISUSTUSSUUNNITTELU – Inge Uotila

inge.uotila@insinooritoimistopeltomaki.fi

kodit, vapaa-ajan asunnot 
 ja julkiset tilat

p. 040-3518991

eduskunta-avustaja
kaupunginvaltuutettu

- tervettä järkeä 
päätöksentekoon

Maarit 
Tuomi 

444

Sunnuntaina 16.5.2021 pe-
lattiin IV Lahden Autola-
sikeskus Openin finaali.
Loppukilpailuun selviytyi 
kahden jakson alkukilpai-
lujen perusteella 30 parasta 
keilaajaa ja siinä keilattiin 
ensin 5 sarjaa amerikkalaisit-
tain, jonka jälkeen 8 parasta 
jatkoi RoundRobin-peleihin. 
Loppukilpailu pelattiin ilman 
yleisöä.

Voiton vei Kouvolan All 
Starsin Niko Oksanen 73 
pisteen erolla toiseksi sijoit-
tuneeseen TPS:n Jesse Kal-
lioon (3109-3036). SBF:n 
Jouni Helminen nappa-
si kolmannen sijan pistein 
2916.

RoundRobin-peleissä näh-

Keilailu-uutinen

Niko Oksaselle voitto 
IV Lahden Autolasikeskus Openista

Jesse Kallio, Niko Oksanen ja Jouni Helminen.

tiin myös kaksi 300 pisteen 
sarjaa. Niko Oksanen heitti 
hänen 44. ja Jesse Kallio 
hänen jo 80. täydellisen 300 

pisteen sarjan. 

Teksti: Niina Leskinen
Kuva: Pekka Mitikka

EnnustajiaEnnustajia

http://www.arkmuoto.fi
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PALVELUHAKEMISTOPALVELUHAKEMISTO

Automyyntiä

Päijät-Hämeen Käyttöauto Oy
n. 40 kpl hyväkuntoisia edullisia henkilöautoja

Kehräämön takapihan sisätiloissa.
044 239 2551 - Pakaantie 1 - Kehräämö (takapiha)

Polttoöljyä

TALO / MÖKKI MAALTA
Ympärivuotiseen lomakäyttöön.

Sopivasta kauppa heti.

Vihdintie 4, 00350 Helsinki
(09) 241 8498 - www.tuomontupa.fi 

Kiinteistöt

Kaihtimia

puh. 03 782 7783

Pelti- ja tiilikattojen
pesut ja maalaukset

RAKENNUSAPU
MARTTINEN

www.rakennusapumarttinen.fi
Puh. 0400-948 260

Kattotöitä

LAADUKASTA SIIRTONURMEA LAMMILTA!

Siirtonurmea

Asennettuna ja tarvikkeenaj

  saumattomat 
sadevesijärjestelmät

  kattosillat
  tikkaat
  lumiesteet
KKKKKKKKKKouKouKouKou ttttttrut ttttuot OOOOOe Oy

555555 114114114411411441147777777777777777000000000000004004004004004004400400000 494949499494998 18 18 188 18 118 18 8484,84,84,8484,84,8 ,,, 0404040404040000 0 80 80 80 800 80 8800 8656565656565665

Kattoturvallisuustuotteita

Ompelukonemyynti ja -huollot

LAATUKONEET EDULLISESTI
MYYNTI - HUOLTO - KORJAUS 

KAIKKI MERKIT

TORIN OMPELUKONE
www.torinompelukone.fi - p. 0400 769 632

Rauhankatu 18, Lahti
Av. ma, ti, to, pe 10-17, ke 9-18

Öljysäiliöiden huoltoa

Huhtikuun herkkuja!

Kauppahalli www.lihavuorinen.fiLihaa - laatua - palvelua

p. 03-782 2414A.O. Vuorinen Oy
Lahden Kauppahallista!       TERVETULOA!

Kylmäsavuporoa, nautaa ja hevosta. 
Nastolan kotijuustoa.

 Vetikon tilan laidunlihaa. 

11,90
/kg

Maalaiskananmunat
isot XL, Suomi

6,50
/kg

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

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

3,50
/kg

34,90
/kg

Poron lapakäristys
Lumiporo, Suomi

tuore, Suomi

pakaste, GB

Toukokuun tahdotuimmat!

10,90
/kg

29,90
/kg

Rakennus- ja 
saneerauspalvelut

Kylpyhuonelaatoitus- ja 
vesieristystyöt
Ilmainen kartoitus!

Hyödynnä kotitalousvähennys!

Puh. 040 171 3110 / Aho
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Kyntömiehentie 18, Orimattila
(Peltolan alue)

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

Reipas palvelu,
tarvittaessa nouto ja palautus.

Takuutyö.

Kellohuolto ja -korjaamo
KELLO-HARA

Kuka hoitaa huonekalujen, 
trampoliinien, grillien ym. 
kuljetuksen ja kasauksen?
Myös liukuovikomerot

Yrittäjä, haluatko avuksesi pienen
ja ammattitaitoisen tilitoimiston?

Kaarikatu 1, 15100 Lahti
0400 765832 | info@accounting4you.fi

Tarjoamme kirjanpitoa
ja taloushallintopalveluja

aina ajantasaisesti!

Jyrkänmäentie 4, 15880 Hollola

(bensa- ja dieselautot)
Jarrujenkorjaukset, rengastyöt

Teboil Saksala
Vanhanradankatu 4, puh. 010 7788 120
Avoinna ma-pe 6-20, la 8-17
www.saksalanteboil.fi

(norm. 24 eur)
Tarjous voimassa kesäkuun 

loppuun asti.
12€

TEHOPESU

Tervetuloa pesettämään uudella autonpesukoneellamme

Vanhanradankatu 4, puh. 010 7788 120
Avoinna: ma-pe 5.30 - 18, la 8-14
www.saksalanteboil.fi

Verhoomo Jyrki Nurmisto
0500 530 043

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

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

Askon sohvatehdas laajensi 
Lahdessa. Lisätilaa syntyi 
3500 neliötä. Tilaa yrityk-
sellä on nyt 15 5500 neliötä. 
Yhtiö työllistää 75 vakituista 
työntekijää ja kymmenkunta 
sesonkitekijää. Tehdaspääl-
likkö Jyrki Vuorio sanoo 
koronan kiihdyttäneen ky-
syntää. Tehdas on palkannut 
useita uusia työntekijöitä. 

- Suomessa on eletty viime 

vuosina melkoista sisutus-
buumia ja tuotantomme toi-
mii lähes äärirajoilla. Suurin 
sisustusinto varmasti laantuu 
hieman koronan helpottaessa, 
mutta uskon silti, että ko-
timaisilla laatutuotteilla on 
jatkossakin kysyntää Työl-
listämme Suomessa myös 
monia alihankkijoita. Tuo-
tannostamme valmistuu tällä 
hetkellä päivittäin noin 150 

sohvaa, Vuorio kertoo. 

Askon sohvatehdas on 
aloittanut myös sänkyjen val-
mistuksen. Yritys koemark-
kinoi niitä ensin kolmessa 
myymälässään ja vähitellen 
myynti on aloitettu sen kai-
kissa myymälöissä. 

- Sohvakauppa hiljenee pe-
rinteisesti keväällä ja kääntyy 
kasvuun taas loppukesällä. 

Sänkyjä ja patjoja sen sijaan 
myydään paljon myös kevääl-
lä, Vuorio summaa.

Askon sohvatehdas on 
yritysnimeltään Insofa Oy, 
joka on osa Indoor Group 
Oy:tä. Yrityksen hallituksen 
puheenjohtaja on Kari Kolu 
ja toimitusjohtaja Marko 
Liimatainen.

Askon sohvatehdas laajeni Lahdessa
Työpaikkoja tuli muutama lisää

Lasse Koskinen

Lahden Kariniemen harjun 
laella toimi aiemmin pa-
viljonkiravintola, laululava 
ja juhlakenttä. Rakennus 
purettiin 1960-luvun alussa. 
Kenttä on jäljellä harjun laella 
edelleen. Alue toimi juhlien 
järjestämispaikkana kesäisin. 
Yksi säilyneistä valokuvista 
esittää juhlakenttää ja pavil-
jonkiravintolaa elokuussa 
1947, jolloin siellä järjestet-
tiin Lahden Osuuskaupan 
40-vuotisjuhlat. Juhlakentällä 
oli silloin satojen henkilöiden 
juhlakatsomo.

Kansalaisaloitteissa Ka-
riniemen kentälle on ehdotet-
tu uutta kesäravintolaa ja sen 
yhteyteen erillistä taide- ja kä-

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

Aloitteissa toivotaan
myös laululavan jälleenra-
kentamista, jotta Kariniemen 
laella voitaisiin järjestää mu-
siikkiesityksiä ja yhteislau-
lutilaisuuksia. Entiselle juh-
lakentälle johtavat edelleen 
kahdet harmaagraniittiset 
portaat.

Toiset niistä on puhdistettu, 
mutta toiset ovat osin edel-
leen sammaleen kattamat. 

Portaikkoja käytetään erilai-
seen askelkuntoiluun.

Kariniemen rinteessä toi-
mii edesmenneen taiteilijan 
Olavi Lanun 15:sta kook-
kaasta teoksesta koottu La-
nu-puisto. Puiston toteut-
tamisesta käytiin aikanaan 
kovaa kädenvääntöä Lahden 
kaupunginvaltuustossa ja 
lehtien palstoilla. Puiston 
kannattajat toivoivat ja us-
koivat Lanu-puistosta tu-
levan Suomessa tunnettu 
matkailunähtävyys. Siihen 
puisto ei ole yltänyt. Taide-
puiston toteuttaminen maksoi 
870 000 silloista markkaa. 
Lanu-puisto rakennettiin vuo-
sina 1989-1992.

Lanun taidetyöt olivat 

jäädä metsittyneen mäen 
peittoon, mutta puistossa 
on tehty ehostustöitä. Niistä 
on tullut Kariniemen mäkeä 
ulkoiluväylänä käyttäviltä 
kirpeää palautetta. 

Alue on edelleen ryteik-
köinen kaadettuine ja kaa-
tuneine puineen. Kariniemi 
on luontokohteena suojeltu. 
Arvostelijoiden mukaan ri-
sukasat eivät kuulu kaupun-
kipuistoon. Arvostelijoiden 
mielestä pystyyn jätetyt ja 
katkaistut lahopuut riittävät 
linnuille ja toukille. Risukasat 
antavat hoitamattoman kuvan 
puistosta. Kariniemen mäki 
on suosittu liikuntapaikka ja 
kävelykohde.

Kuva: Lasse Koskinen.

Ryteiköille kirpeää palautetta liikkujilta ja ulkoilijoilta

Lahden Kariniemen laelle 
toivotaan kesäravintolaaTILATAKSEJA

Kalustettu asunto remontin ajaksi
Tarvitsetko täysin kalustettua asuntoa 

esimerkiksi remontin ajaksi?
Edullinen ja luotettava vaihtoehto.
Forenom Oy / 040 4555 585

KALUSTETTUJA ASUNTOJA

TILITOIMISTO
SALEJÄRVI KY

Puotikatu 7,
15700 Lahti

050 599 3283
www.salejarvi.fi

TILITOIMISTOJA

TILATAKSI 1+8 Esa Oinonen

Hollola 044 239 9961
Järvelä 044 977 8748
www.karkolantilataksi.fi

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

SOITA JA KYSY 
TARJOUSTA 

TILAUS- 
AJOISTAMME!

KALUSTEVIENTI. Suo-
men huonekaluviennille 
sysäyksen antoi kaupan va-
pautuminen vuonna 1957. 
Ulkomaankauppaliittoon pe-
rustettiin toukokuussa 1958 
vientijaosto kokoamaan 
Suomen huonekaluvientiä. 
Se perustajina oli tunnettuja 
suomalaisia huonekaluval-
mistajia. Lahden alueelta 
mukana olivat muun muassa 
Asko, Häkli, Salpausselän 
Huonekalutehdas, Sopenkor-
pi sekä hieman myöhemmin 
Lepokalusto. 

Suomen huonekaluvie-
jät perustivat myös oman 
yhdistyksensä, Suomen 
Huonekaluviejät ry:n, jossa 
1980-luvulle tultaessa oli jo 
yli 70 jäsenyritystä. Sillä oli 
pari huonetta vuokrattuna 
toimipaikaksi ulkomaan-

kauppaliiton toimitiloista. 
Yhdistyksellä oli oma hen-
kilöstö ja se toimi omalla 
rahoituksella.

Keväällä 1958 Häkli avasi 
huonekalujen vähittäismyy-
mälän Hampurissa. Asko 
puolestaan avasi ensimmäi-
sen Länsi-Saksan myymä-
länsä Düsseldorfissa samana 
vuonna. Sen jälkeen se avasi 
myymälät Frankfurtissa, 
Kölnissä ja Hampurissa. 
Isku perusti tytäryhtiön Isku 
Möbler AB:n Ruotsiin vuon-
na 1965. Askon tytäryh-
tiö aloitti siellä seuraavana 
vuonna. Vauhtia viennille 
antoi Suomen markan deval-
vointi vuonna 1967.

Laatokan Karjalan Pitkä-
rannassa yrittäjäperheessä 
kasvanut, lahtelainen kaup-

patieteen maisteri Ahti Ke-
ronen perusti Polardesign Oy 
-vientiyhtiön vuonna 1967. 
Hän keräsi puolenkymmentä 
lahtelaista huonekaluteh-
dasta edustukseensa. Niiden 
valikoimasta hän poimi ne 
kalusteet, joiden uskoi me-
nestyvän vientimarkkinoilla. 
Päämarkkina-alueena oli 
Yhdysvallat, koska Keronen 
oli Boston-stipendin turvin 
opiskellut Yhdysvalloissa 
ja tutustunut siellä mahdol-
lisuuksiin. Ahti Keronen 
toimi myös Suomen Huo-
nekaluviejät - yhdistyksen 
asiantuntijana. 

Ahti Keronen muistelee 
esimerkiksi Salpakankaalla 
toiminutta Kalusto-Kolmiota, 
jonka tuotannosta yli 70 pro-
senttia meni lähinnä Yhdys-
valtoihin. Lahden Launeella 
toiminut Kalustekiila myi 
yli 80 prosenttia vientiin. 
Peem-yhtiön valmistuksesta 
noin puolet meni vientiin. 
Tärkein esittelypaikka ka-
lusteille oli Kööpenhaminan 
huonekalumessut. Toiset 
merkittävät messut olivat 
Länsi-Saksan Kölnissä. Parii-
sissa ja Milanossa järjestettiin 
myös omat alan messunsa. 

- Japanin viennissä on-

Filosofian maisteri Päivi Repo kirjoitti Päijät-Hämeen huone-
kaluteollisuuden tarinan. 

Kauppatieteen maisteri, 
toimitusjohtaja Ahti Keronen 
käynnisti Lahden alueen 
keskisuurten huonekaluteh-
taiden vientiä. 

Lahti oli Suomen huonekalupääkaupunki
Talouslama lopetti keskisuuria vientiyrityksiä

nistuimme niin hyvin, että 
innostuin jopa perustamaan 
oman toimiston Tokioon. 
Siellä piti myydä luksustuot-
teita. Minulla kävi onnenpot-
ku, että törmäsin mieheen, 
joka tunsi Japanin markki-
noita. 

Keronen naurahtaa, kuinka 
hänen kumppaninsa opetti 
japanilaista liike-elämän 
tapakulttuuria. Sikäläisen 
pankinjohtajan puheilta piti 
poistua takaperin kumarrel-
len. Pieni lahja piti aina olla 
mukana. 

Sitten tuli 1990-luvun 
lama, joka hävitti huoneka-
lutehtaita Suomesta. Lahti 
oli ehdoton ykkönen huo-
nekalukaupunkina, mutta 
laman tuoksinassa se menetti 
otettaan paljolti Pohjanmaal-
le. Sieltä kauppiaat alkoivat 
vallata Suomen markkinoi-
ta kuorma-autosta myyden 
eri paikoissa. Ennen pitkää 
Pohjanmaan tehtaita laajen-
nettiin ja huonekaluliikkeet 
kävivät siellä ostoksilla. 

- Laman myötä meiltä 
Lahdesta katosivat tunnetuis-
ta keskisuurista huonekalu-
tehtaista muun muassa Peem, 
Sopenkorpi ja Vakiopuu, 
ja monta muuta. Se oli jon-
kinlainen katastrofi, että ne 
kuolivat kukin eri syistä. 

Lahteen suunnitelt i in 
huonekalumuseota. Tätä 
varten perustettiin Huone-
kalusäätiö. Sen kokoelma 
on taltioituna Lahden mu-
seoon. Säätiön tuottamana 
valmistui filosofian maisteri 
Päivi Revon kirjoittama kirja 
Päijät-Hämeen huonekaluto-
ellisuuden vaiheista. Kirjaa 
varten hän haastatteli 27:ää 
alan asiantuntijaa. Ahti Ke-
ronen on yksi heistä.

Päivi Repo: Päijäthämä-
läisen huonekalun tarina 
– tekijöitten kertomana, Huo-
nekalusäätiö sr 2021.

Lasse Koskinen
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Niinan niksitNiinan niksit Niina Ojansivu
Keittiöpäällikkö

Raparperijuustokakku

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

Itse tykkään näistä paistettavista juustokakuista ja nyt löysin parikin reseptiä joissa on uutta Valion 
vaniljakreemiä, sitähän oli pakko kokeilla. Sopivasti raparperikin nousee huimaa vauhtia maasta, 
joten juustokakun tekoon. Tämän tekeminen on nopeaa, mutta uunissa kakku onkin tunnin ja toisen tunnin 
kakku saa vetäytyä, syötäväksi se on parhaimmillaan seuraavana päivänä. 

VARAA OMA 
MYYTIPAIKKASI

Ahtialantie 37, 15170 Lahti

www.lanttila.fi

Nyt on kevät-
siivouksen aika

Muista, meillä 
kauppa käy!

Hiustenleikkaus
13 - 17 €

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

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

Palvelevaa taimikauppaa Lahdessa, vuodesta 1967
Meiltä laadukkaat kesäkukat, 

vihannekset, puut, pensaat, perennat, 
havut, ruusut ja köynnökset.

Joukossa paljon erikoisuuksia 
ja harvinaisuuksia!

 

Päijät-Hämeen
Lokapalvelu Ky
puh. 0400 352 762

Lappilainen näkijä, parantaja

jo kolmannessa polvessa

“Myös ihmissuhdekriisit”
2,17€/min+pvm, roy, PL 52, Tre

0700-512411
Katariina

2,59€

 ★ Aito ★ Varma ★ Näkijä ★

2,34/min + pvm

Jenny
0700-51014

Myös luotettavat rakkaustulkinnat
2,59/min+pvm

Selvänäkijä
Stiina Sahari
0700-9-3009

2,95€/min.+pvm. pl50 hki 25

Pohja:
200g digestivekeksejä
100 g voita, sulatettuna
Täyte:
n. 7 dl raparperia
vajaa desilitra sokeria
2 prk Valion vaniljakreemiä
2 rs vaniljatuorejuustoa
3 kanamunaa

Murskaa keksit ja sulata voi, 
laita leivinpaperi irtopoh-
javuoan pohjalle, taputtele 
taikina i vuoan pohjalle ja 
reunoille, laita vuoka jää-
kaappiin.
Keitä raparperista ja sokerista 
hilloke, laita puhdistettu ja 
pilkottu raparperi kattilaan 
ja keitä hieman, ei tarvitse li-
sätä vettä, raparperista irtoaa 
nestettä, lisää sokeri ja anna 
kiehua hiljakseen.  Sekoita 
vanilja kreemi, tuorejuusto 
ja kanamunat keskenään 
kuohkeaksi seokseksi. Kaada 
hilloke taikinan päälle ja hil-
lokkeen päälle juustokuorru-

te. Paista 150 astetta tunti, ota 
jäähtymään tunniksi ennen 

kuin avaat irtopohjavuoan. 
laita jääkaappiin ja tarjoile 

seuraavana päivänä.

SISUSTUSSUUNNITTELU – Inge Uotila

inge.uotila@insinooritoimistopeltomaki.fi

kodit, vapaa-ajan asunnot 
 ja julkiset tilat

p. 040-3518991

eduskunta-avustaja
kaupunginvaltuutettu

- tervettä järkeä 
päätöksentekoon

Maarit 
Tuomi 

444

Sunnuntaina 16.5.2021 pe-
lattiin IV Lahden Autola-
sikeskus Openin finaali.
Loppukilpailuun selviytyi 
kahden jakson alkukilpai-
lujen perusteella 30 parasta 
keilaajaa ja siinä keilattiin 
ensin 5 sarjaa amerikkalaisit-
tain, jonka jälkeen 8 parasta 
jatkoi RoundRobin-peleihin. 
Loppukilpailu pelattiin ilman 
yleisöä.

Voiton vei Kouvolan All 
Starsin Niko Oksanen 73 
pisteen erolla toiseksi sijoit-
tuneeseen TPS:n Jesse Kal-
lioon (3109-3036). SBF:n 
Jouni Helminen nappa-
si kolmannen sijan pistein 
2916.

RoundRobin-peleissä näh-

Keilailu-uutinen

Niko Oksaselle voitto 
IV Lahden Autolasikeskus Openista

Jesse Kallio, Niko Oksanen ja Jouni Helminen.

tiin myös kaksi 300 pisteen 
sarjaa. Niko Oksanen heitti 
hänen 44. ja Jesse Kallio 
hänen jo 80. täydellisen 300 

pisteen sarjan. 

Teksti: Niina Leskinen
Kuva: Pekka Mitikka

EnnustajiaEnnustajia

Kirje Painonpudottajalle,
Onnistunut 
painonpudotus

Viikko 3 / 2021– 6 – Lahden Seudun Uutiset

Niinan niksitNiinan niksit Niina Ojansivu
Keittiöpäällikkö

Pasta carbonara
Kirje
Ylipainoiselle,
Painolukemasi 
vuonna 2021!

Ulkomailla lomaillessa tulee useinkin tilattua pasta carbonaraa, annos on liki pitäen aina erilai-
nen, mutta aina maistuva. Ruoka on makumuistoja täynnä ja tämä vie minut lomatunnelmiin missä 
lämmin tuulen vire hivelee hipiää ja kaunis musiikki kantautuu korviin, kauniit värilamput luovat 
tunnelmaa pimenevään iltaan. Tehdään makumatkoja, kun muu matkailu ei nyt ole sallittua, nautitaan siitä mitä meillä on ja 
syödään kotona hyvin. Tämän pastan tekeminen on nopeaa ja helppoa. Spagetti kuuluu perinteisesti tähän annokseen, mutta 
itse tein sen tagliatellellä eli nauhamakaronilla. Bon appetit!

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

www.lahdenseudunuutiset.fi 

Vuonna 2020 ensirekisteröi-
tiin 96 415 uutta henkilöau-
toa, mikä on 15,6 prosent-
tia vähemmän kuin vuonna 
2019. Vuonna 2020 henki-
löautojen ensirekisteröinti-
määrä on toiseksi matalin 
2000-luvulla - ainoastaan 
vuonna 2009 rekisteröinte-
jä tehtiin vielä vähemmän. 
Vaihtoehtoisten käyttövoi-
mien osuus henkilöautojen 
ensirekisteröinneistä jatkoi 
kasvuaan.

Vuonna 2020 henkilöau-
tojen ensirekisteröintimää-
rä väheni 15,6 prosenttia 
vuoteen 2019 verrattuna. 
Vuonna 2020 ensirekiste-
röitiin 96 415 henkilöautoa, 
kun edellisvuonna vastaava 
määrä oli 114 203 henkilö-
autoa. "Korona miltei py-
säytti uusien henkilöautojen 
kaupan keväällä. Vaikka 
ensirekisteröintien määrä 
palautui loppuvuodesta lä-
hemmäs normaalia tasoa, 

tullaan vuosi 2020 muista-
maan historiallisen alhaisesta 
henkilöautojen ensirekiste-
röintien määrästä", kertoo 
Liikenne- ja viestintävirasto 
Trafi comin asiantuntija Vesa 
Virkkunen.

Vaihtoehtoisten käyttö-
voimien osuus henkilö-
autojen 
ensirekisteröinneistä 
jatkoi kasvuaan

Ladattavien hybridien sekä 
sähkö- ja kaasukäyttöisten 
henkilöautojen osuus kaikista 
henkilöautojen ensirekiste-
röinneistä oli 20,0 prosenttia 
vuonna 2020, kun vastaa-
va osuus oli 8,8 prosenttia 
vuonna 2019 ja 5,7 prosenttia 
vuonna 2018. Sähköauto-
jen ensirekisteröintimäärä 
nousi 123,8 prosenttia ja 
ladattavien hybridien 121,7 
prosenttia edellisvuoteen 
verrattuna. Sen sijaan vaih-

toehtoisista käyttövoimista 
kaasuautojen rekisteröinnit 
vähenivät 14,1 prosenttia. 
Perinteisillä käyttövoimilla 
toimivien henkilöautojen 
ensirekisteröintimäärät las-
kivat. Bensiinikäyttöisiä hen-
kilöautoja rekisteröitiin 23,5 
prosenttia ja dieselkäyttöisiä 
35,4 prosenttia vähemmän.

Henkilöautoja 
ensirekisteröitiin eniten 
Uudellamaalla ja 
vähiten Kainuussa

Uudellamaalla rekisteröitiin 
44 800 henkilöautoa, mikä 
vastaa 46,5 prosenttia kai-
kista henkilöautojen ensire-
kisteröinneistä. Kainuussa 
henkilöautojen ensirekiste-
röintejä tehtiin 657. Kaikissa 
maakunnissa ensirekisteröi-
tiin henkilöautoja vähemmän 
edellisvuoteen verrattuna. 
Eniten rekisteröinnit väheni-
vät Lapissa, missä henkilöau-

toja ensirekisteröitiin 2 163 
kappaletta. Määrä on 23,8 
prosenttia vähemmän kuin 
vuonna 2019. Keski-Poh-
janmaalla rekisteröintimäärä 
laski vähiten. Siellä rekis-
teröitiin 789 henkilöautoa 
ja määrä oli 11,1 prosenttia 
vähemmän kuin edellisenä 
vuonna.

Toyota, Skoda ja 
Volkswagen edelleen 
suosituimpia merkkejä

Ensirekisteröityjen henkilö-
autojen tyypillisimmät mer-
kit olivat Toyota (13 266), 
Volkswagen (9 942) ja Skoda 
(9 696). Nämä merkit ovat 
muodostaneet suosituimpien 
ensirekisteröityjen merkkien 
kolmikon yhtäjaksoisesti 
vuodesta 2012 lähtien. Suo-
situimmat henkilöautomallit 
olivat Toyota Corolla (5 
394), Skoda Octavia (3 896) 
ja Toyota Yaris (3 396).

Minä kehotan sinua; Jätä nykyinen painolukemasi 
viime vuodelle. Sitä ei nyt kannata miettiä. Se on, 
mikä on. Sinun tuleva lukema tänä vuonna on se, 
mihin nyt keskityt. Mieti tätä päivää, eilinen on men-
neisyyttä, huominen on tulevaisuutta. Sitä meidän 
jokaisen on syytä miettiä, minunkin.

Kun sinä keskityt hyviin ja tärkeisiin asioihin, kuten 
itseesi, jätät silloin turhat asiat pois. Mitä enemmän 
painolukemaasi mietit, pohdit ja ajattelet, sitä vai-
keampana näet sen, jopa mahdottomana. Luovutatko? 
Et taatusti luovuta!

Tiedätkö, että nopeat päätökset voivat auttaa sinua 
pääsemään tavoitteeseen, mikä tekee sinusta onnistu-
jan. Mitä olet siis valmis tekemään oman itsesi takia? 
Minä annan ohjeen; tee ostoslista, mene kauppaan, 
tee ostokset, tee ateriat, syö ja nauti! Oliko vaikeaa? 
Ei ollut!

Katso nyt omaa lautastasi neljällä eri aterialla. Miltä 
näyttää? Minkä arvosanan annat itsellesi? Tietysti 
hyvän!

Monilla meistä on vaikeita asioita elämässä koh-
dattavana ja niistä on selvitty. Joten sinun painolu-
kemasi keventäminen ei ole mitään rakettitiedettä? 
Ei olekaan!

Neuvo sinulle; tarkista ateriat, annoskoko ja ate-
ria-ajat. Painonpudotus aikana voit hyvin, koska syöt 
grammoissa paljon ja kaloreissa vähän.

Kun sinulla on hyviä päiviä painonpudotuksessa, 
oletkin jo lähempänä tavoitettasi kuin uskoitkaan. 
Ota oma painolukemasi hallintaan ja tule PainonPu-
dottajiin!

Vaakaterveisin Eija M.
PainonPudottajat

Eija Mäkelä

Pasta carbonara
500 g spagettia 
tai tagliatelle
vettä
suolaa
1 sipuli
3 valkosipulinkynttä
öljyä
170 g pekonia
2 kananmunaa
2,5 dl ruokakermaa
3 rkl parmesaani raastetta
mustapippuri rouhetta

Keitä pasta paketin ohjeen 
mukaan, pilko sipuli ja val-
kosipuli, paista kevyesti pan-
nulla ja lisää pilkottu pekoni. 
Paista pekoni rapsakaksi.

Riko kanamunat kulhoon 
ja lisää ruokakerma ja parme-
saani. Rouhi myllystä pippu-
ria muutama kierros. Valuta 
kypsä pasta ja kaada takaisin 
kattilaan, lisää pastan se-
kaan pekoni-sipulisekoitus, 
kanamuna-kermaseos. Kyp-
sennä hetki, niin että kerma 
sakenee. Pyöräytä myllystä 
hieman suolaa sekaan, maun 
mukaan.

Tarjoile heti.

- vaihtoehtoisten käyttövoimien osuus jatkoi kasvuaan

Vuonna 2020 ensirekisteröityjen 
henkilöautojen määrä 
oli toiseksi matalin koko 2000-luvulla 

29.12.2020 tasan 80 vuotta 
sitten perustettiin keilaseura 
Kaato. Seura järjesti juhla-
vuoden kunniaksi Kaato 80 
v. juhlakisan. Loppukilpailu 
käytiin siis 29.12. ja sinne 
selviytyi 24 parasta keilaajaa 
alkukilpailun perusteella. 
Finaalissa keilattiin 6 sarjaa 
amerikkalaisittain.

Loppukilpailun voiton vei 
TPS:n Jesse Kallio huikeal-
la 273 pisteen keskiarvolla 
(1638). Toiseksi sijoittui 
Mainareiden Tomas Kä-
yhkö pistein 1596 ja kol-
manneksi kiri Bayn Jarmo
Ahokas pistein 1408. 

Kallio teki myös Lahden 
Keilahallin halliennätyksiä 
3-6 sarjoihin sekä oman vii-
den sarjan ennätyksen.

Suomen Keilailuliitto on 
valinnut Mikkelissä asuvan 

ja Varkauden Mainareita 
edustavan Tomas Käyhkön
vuoden keilaajaksi 2020.

Teksti ja kuvat: 
Niina Leskinen 

Kaadon 80 v. juhlakisan 
voitti Jesse Kallio

Keilailu-uutinen

Voittajan tyylinäyte.

Tomas Käyhkö, Jesse Kallio ja Jarmo Ahokas.

Lahden Seudun Uutiset 
ilmestyy seuraavan kerran viikolla 6

Hei tiesitkö, että vaaka ja 
vaa’an lukema ei merkitse 
kaikkea painonpudotuk-
sen aikana? Ajatellaan-
pa muutokset ainoastaan 
hyvinä asioina. Sen voi 
huomata monin eri ta-
voin. Kuten vaatteet eivät 
kiristä ja purista, olotila 
paranee pikkuhiljaa. Saa-
maton olo onkin poissa ja 
tilalle on tullut energiaa. 
Syömiskäyttäytyminen 
on muuttunut myös. Hal-
litset määrät ja laadun 
varmemmin. Herkutkin 
ovat selvästi vähentyneet, 
otat silloin kun sinulle tar-
jotaan etkä osta itse joka 
kauppareissulla. Nauti ja 
arvosta muutoksia, jotka 
itse sait aikaa.

Painonpudotus on kuin 
paksu romaani. Siinä on 
jännitystä, romantiikkaa, 
suru ja iloa. Sitä ei malta 
jättää kesken, vaan lop-
puun on halu päästä. Mel-
koinen paketti tapahtumia, 
jota voisi helposti verrata 
10 kg pudotukseen. Sii-
näkin on useita jaksoja. 
Alku on hyvää alamäkeä 
ja kaikki tuntuu helpolta. 
Alkumenestyksen huu-
massa unohtuu usein tark-

kailu ja vauhti tasaantuu. 
Tulee jopa plussaviikkoja. 
Loppuuko usko tähän? Ei! 
Tämä on painonpudotta-
jan arkea. Vanhat tavat 
yrittävät hiipiä takaisin 
arkeesi ja elämääsi. Uu-
det tavat tarvitsevat aikaa 
vakiintua ja tulla tavaksi 
sinulle. Vähitellen vanhat 
tavat nujerretaan ja uudet 
tavat vievät kohti pysyvää 
painonhallintaa.

Nyt, kun on löytynyt oi-
kea suunta ja asenne, niin 
olet onnistunut. Ennen 
ajatus oli että, luovuttajat 
eivät koskaan ole voit-
tajia. Olet luovuttanut jo 
tarpeeksi monta kertaa. 
Nyt aiot vihdoin olla se 
voittaja.

Niinpä, romaanissa oli 
onnellinen loppu ja niin 
on painonpudottajallakin. 

Onnea vuosi 2022!
Painonpudottajat, 

Eija Mäkelä
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Tammikuun maistuvat!

Kauppahalli www.lihavuorinen.fiLihaa - laatua - palvelua

p. 03-782 2414A.O. Vuorinen Oy
Lahden Kauppahallista!       TERVETULOA!

Kylmäsavuporoa, nautaa ja hevosta. 
Nastolan kotijuustoa.

 Vetikon tilan laidunlihaa. 

11,90
/kg

Maalaiskananmunat
isot XL, Suomiisot XL, Suomi

6,50
/kg

Hyvä sikanauta-jauheliha
70&/30%, tuore, Suomi70&/30%, tuore, Suomi

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

3,50
/kg

34,90
/kg

Poron lapakäristys
Lumiporo, SuomiLumiporo, Suomi

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

 

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

 

Aurausviitta 

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

Talipallot 

Lintujen ruokintaan 
Auringonkukansiemenet 
Maapähkinärouhe 

Meiltä myös lumikolat ja lapiot ! 


