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Kutterinpurua

Maxus Euniq 5 Grand Wagon (7P) autoveroton hinta alk. 47 306 € + autovero 0 € + toimituskulut 600 € - valtion hankintatuki 2 000 €** = kokonaishinta 45 906 €. CO2-päästöt 0 g/km, toimintamatka sähköllä 
260 – 356 km*. Maxus Euniq 6 Grand SUV autoveroton hinta alk. 49 375,00 € + arvioitu autovero 0 € + toimituskulut 600 € - valtion hankintatuki 2 000 €** = kokonaishinta 47 975,00 €. Vapaa autoetu 620 €/kk, 
käyttöetu 575 €/kk. CO2-päästöt 0 g/km, toimintamatka sähköllä 345 – 465 km*. Maxus e-Deliver 3 autoveroton hinta alk. 35 464 €, autovero 0 €, toimituskulut 600 €, kokonaishinta 36 064 €. CO2-päästöt 
0 g/km, toimintamatka sähköllä jopa 342 km*. Maxus e-Deliver 9 autoveroton hinta alk. 68 188 €, autovero 0 €, toimituskulut 600 €, kokonaishinta 68 788 €. CO2-päästöt 0 g/km, toimintamatka sähköllä jopa 
353 km*. Maxus-takuu 5 vuotta tai 100 000 km, ajoakuston takuu 8 vuotta tai 160 000/200 000 km. *Auton toimintamatkaan sähköllä vaikuttavat muun muassa kuljettajan ajotapa, ajonopeus, lämpötila, keli- ja 
ajo-olosuhteet sekä auton kuormaus. **Maxuksen sähköiseen paketti- ja kuorma-automallistoon on mahdollista saada valtion 2 000 – 6 000 euron hankintatuki. Kysy lisää valtion hankintatuesta omalta Maxus-
jälleenmyyjältäsi. Tutustu lisää valtion hankintatukeen: traficom.fi. Kuvan autot erikoisvarustein.

Tule tutustumaan Maxus sähköautoihin – Autoliike Mika Pohjonen, Alhonkatu 2, 15610 LAHTI

Maxus hyötyajoneuvot

Uusi Maxus Euniq 6 Grand SUV 
 Nyt ensiesittelyssä meillä!

Maxus henkilöautot
 Euniq 5 Grand Wagon -tila-auto alk. 45 906 €

 Euniq 6 Grand SUV -katumaasturi alk. 47 975 €

 e-Deliver 3 -pakettiauto alk. 36 064 €

 e-Deliver 9 -pakettiauto alk. 68 788 €

 e-Deliver 9 -pikkubussi/erilliskori/lava-auto
VUODEN

TAKUU

5

MAXUS TÄYSSÄHKÖAUTOT NYT LAHDESSA

AUTOLIIKEMIKAPOHJONEN.COM
Alhonkatu 2, 15610 Lahti  |  0400- 371 573

Tervetuloa tutustumaan Maxus -mallistoon!

Seuraava Lahden Seudun Uutiset 
ilmestyy viikolla 12.
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Sopimukset ja niiden pitävyys
Yleisesti puhutaan, että ei 
ole mitään pelkoa sodasta 
tai miehityksistä, kun oli 
hyökkäämättömyyssopi-
mus ja oli yhteistyösopi-
mus sekä kaikkea muuta 
mitä ne sopimukset pitivät 
sisällään.

Kuitenkin on olemassa 
toisenlainen totuus, lait ja 
sopimukset ovat voimassa 
vain niin kauan kuin toinen 
osapuoli katsoo tarpeelli-
seksi tai etujensa mukai-
seksi rikkoa ko. sopimuksia. 
Näin on ollut ja näin on 
oleva myös tulevaisuudessa.

Nyt ovat rähinät käyn-
nissä Ukrainassa ja kan-

sainvälisillä sopimuksilla 
pyyhitään takapuolta . 
Tiedottaminen on val-
heellista ja erittäin koh-
dennettua, mikäli jotain 
tiedotetaan.

Siviiliväestö on Ukrai-
nassa pahiten jäänyt sodan 
jalkoihin, eivät pidä ns. 
tulitauot, vaan on tyhjää 
höpinää. Tähän mennessä 
kokemukset osoittavat Uk-
rainassa, että Venäjä toimii 
aivan samoin kuin vuosina 
1941-1945.

Täällä kotimaassa olen 
keskustellut ihmisten kans-
sa ja vaihtanut mielipiteitä. 
Ikävä kyllä itäisen naapu-

rimme yllä leijuu täydelli-
nen luottamuspula.

Elämää pidempään näh-
neet suomalaiset kertovat 
muistojaan talvisodasta ja 
ovat hyvin peloissaan. Mei-
dän kotimaassa poliitikot 
ovat erittäin varovaisia lau-
sunnoissaan. Esim. puo-
lustusministeri Kaikkosen 
vastaukset ajankohtaisoh-
jelmassa kysymyksiin olivat 
tyyliä ”katsotaan vähän myö-
hemmin.” Se loi varmasti 
ohjelman katsojille uskoa 
tulevaisuuteen? Nähtäväksi 
jää miten jatkossa toimitaan.

Raimo Jokinen

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

≤

Runonurkka

Ukrainalle

Nousi suomikin kerran sorron yöstä,
kerrotaan vielä sen urotyöstä.

Idän joukot ne silloin meidät voitti,
ei kaatunut suomi, uusi aika koitti.
Sama nyt piinaa ukrainan kansaa,
hyökkääjä kehittää kuoleman ansaa.
Syyttömät kärsii putinin paukut,

saa länneltä reissusta ankarat haukut.
Sota tuo surua, koteja särki,

eikö kremlissä kehity sovinnon järki.
Urheesti puolustaa ukrainan kansa,
oOmaa maataan ”rakkaintansa”.

Taisto mantere

OSTETAAN AUTO
saa olla pikkuvikoja

sekä vikalistalla
040 257 5483

Maanpuolustuskursseille on nyt 
poikkeuksellisen paljon tulijoita – maailman 
kuohuminen näkyy tarpeena varautua
Venäjän sotatoimet Ukrainassa näyttävät lisänneen suomalaisten tarvetta päivittää 
valmiuksiaan toimia kriisitilanteissa. Naisten NASTA-valmiusharjoituksen suosituimmat 
kurssit täyttyivät minuuteissa.

Naisten NASTA-valmiusharjoitukset ovat olleet suosittuja 
vuodesta toiseen. Arkistokuva on vuoden 2019 harjoituk-
sesta. Kuva: Naisten valmiusliitto

Jos väestönsuojelun perus-
teet tai vaikka kivääriam-
munta kiinnostaa, kannattaa 
olla nopea. Maanpuolustus-
koulutusyhdistys MPK:n 
kurssit täyttyvät nyt ennen-
näkemättömään tahtiin.

MPK:n viestintäpäällik-
kö Miia Iivari kertoo, että 
yleensä kursseille ilmoittau-
tuu tähän aikaan vuodesta 
noin 150 henkilöä vuorokau-
dessa, mutta viime päivinä 
luvut ovat huidelleet 700:n 
tuntumassa. Tahti näyttää 
kiihtyvän.

– Luvut ovat selkeästi 
nousseet viime torstain jäl-
keen, hän sanoo.

Ammuntakurssit ja 
erätaidot kiinnostavat
Vuosittain MPK järjestää 
vajaat 2000 erilaista kurssia. 
Niistä osa on reserviläisille 
suunnattua, sotilaallisia val-
miuksia palvelevaa koulu-
tusta, ja osa kaikelle kansalle 
sopivaa kokonaisuusturvalli-
suuskoulutusta.

Suosituimpia kursseja ovat 
muun muassa ammuntakurs-
sit, joiden määrää pyritään 
nyt kysynnän kasvettua li-
säämään.

Myös naisille suunnatut 
NASTA-valmiusharjoituk-
set ovat suosittuja. Tämän 
kevään harjoitusten ensim-

mäisenä avatuista viidestä 
kurssista neljä varattiin täy-
teen minuuteissa.

– Väestönsuojelun perus-
teet -kurssi täyttyi hetkessä ja 
jonoon jäi 80 ihmistä, kertoo 
kevään NASTA-harjoituksen 
johtaja Sonja Airikka.

Ilmoittautuminen NAS-
TA-harjoituksen lopuille 
kursseille alkaa huomen-
na keskiviikkona. Airikka 
uskoo, että paikat ainakin 
maastossa toteutettaville 
kursseille menevät hetkessä.

Into puolustaa 
kotimaata on 
kasvanut viime 
päivinä
Suomalaisten maanpuolustu-
sinto ja tarve varautumiseen 

näyttää kasvaneen alkuvuo-
den aikana ja erityisesti vii-
me päivinä. Reserviläisliitto 
kertoi eilen saaneensa ennä-
tysmäärän uusia jäsenhake-
muksia viimeisten kahden 
kuukauden aikana.

Toisaalta poikkeusaikoja 
on eletty jo ennen Venäjän 
aloittamaa uutta uhittelua 
Ukrainassa.

– Maailmalla on tapahtu-
nut ihan hirveästi ja tietyn-
laista poikkeustilaa tässä on 
eletty jo koronankin takia 
pari vuotta. Kyllä se kaiken-
laisen maailman kuohumi-
nen näkyy ihmisten varautu-
mis- ja turvallisuustarpeissa, 
arvioi Sonja Airikka.

Lähde: yle.fi

Lah den kau pun ki  
tu kee Uk rai naa 65 000 
eu rol la
Kaupunginhallitus päät-
ti, että Lahden kaupunki 
avustaa Ukrainan valtiota 
ja sen kansalaisia 65 000 
eurolla sodasta aiheutuvien 
humanitaaristen ongelmien 
lieventämiseksi. Avustus 
voidaan antaa joko raha- tai 
tarviketukena yhteistyössä 
Suomen valtion, avustusjär-
jestön tai muun luotettavan 
yhteistyökumppanin kanssa.

Suomen suurimmat kau-
pungit avustavat Ukrainan 
valtiota ja sen kansalaisia 
yhteensä noin 1,5 miljoonalla 
eurolla.

Kaupunginhallitus päätti 
lisäksi, että Lahti keskeyttää 
ystävyyskaupunkiyhteistyön 
Kalugan kaupungin ja ym-
päristöyhteistyön Pietarin 
kaupungin kanssa. Lisäksi 
kaupunki pidättäytyy Ve-
näjä-yhteistyötä edistävistä 
hankkeista toistaiseksi.

Kau pun gin hal li tus 
vah vis ti tuen 
uk rai na lai sil le
Lahden taloudellinen tuki Ukrainaan on 65 000 euroa. Kaupunginhallitus käsitteli myös 
Lahden strategialuonnoksen. Uusi strategia päätetään valtuustossa 14.3.2022.

Uusi strategia 
valmisteltiin 
valtuuston käsittelyyn
Strategia päivitetään valtuus-
tokausittain. Uuden strate-
gialuonnoksen mukaisesti 
Lahden kaupungin visiona 
vuoteen 2030 on: Lahti – 
Tehty kestäväksi. Visio aset-
taa Lahdelle kunnianhimoi-
sen tavoitteen edistää niin 
ekologista, sosiaalista kuin 
taloudellista kestävyyttä. 
Strategian päivityksen ta-
voitteena on vastata toimin-
taympäristön muutoksiin ja 
toisaalta terävöittää linjauk-
sia, joilla kaupunki menestyy 
pidemmällä aikavälillä.

Strategia rakentuu kolmes-
ta kokonaisuudesta: kestä-
västi elinvoimainen, kestä-
västi hyvinvoiva ja kestävästi 
uudistuva. Kokonaisuuksille 
asetetaan tavoitteet, joita 
mitataan valtuustokauden 
aikana. Strategian toteutta-
minen ja sen toteutumisen 

mittaaminen määritellään 
talousarviossa ja -suunni-
telmassa.

Strategian päivityksessä 
on pyritty kiinnittämään eri-
tyistä huomiota valtuuston 
tahtotilan kuulemiseen. Val-
mistelun tukena on toiminut 
valtuustoryhmien jäsenistä 
koottu strategiatoimikunta. 
Valtuusto päättää Lahden 
strategian 14.3.

Kaupunginhallituksen kä-
sittelyn aikana jäsen Minna 
Lampinen teki kannatetun 
muutosesityksen. Äänin 8–2 
kaupunginhallitus hyväksyi 
hyvinvoinnin kokonaisuu-
teen uuden kohdan: Huo-
lehdimme siitä, että Lahti 
on hyvän ikääntymisen kau-
punki.

Kaupunginhallitus päätti 
strategiapäätöstä lukuun 
ottamatta kokousasiat esi-
tyslistan mukaisesti.

Lähde: lahti.fi
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 Luotettavasti perillä.

Ota talteen Lahden Aluetaksin palvelunumerot 

Kela-kyydit 
paikalliselta 
taksitoimijalta
Lahden Aluetaksilla liikut luotettavasti ja turvallisesti koko Päijät-Hämeen alueella. Järjestämme KELA-
korvattavia kyytejä ja huomioimme erityistarpeet. Meillä on vuosikymmenen kokemus, vankka aluetuntemus 
sekä yli 160 taksia, inva- ja paaritaksia. Tallenna numero puhelimeesi jo etukäteen.

Tilaa Lahden Aluetaksin  
Kela-kyydit numerosta  

0800 30 123
Vaihde palvelee 24/7,  

vuoden jokaisena päivänä.  
Tilauspuhelu on  

maksuton.

Muut taksipalvelut tilaat tutusta numerosta  0601 100 01
lahdenaluetaksi.fi
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Mistä piti äänestää?
Poliitikot eivät osanneet 
tarpeeksi selkeästi kertoa, 
mistä äänestetään. Syy on 
yksinkertainen: kukaan ei 
tiennyt. Eivät poliitikot eikä 
kansa.  

Kun ennen vaaleja ihmiset 
kuulivat hallinnon uusista 
sekavista himmeleistä ja kus-
tannussäästöjen tavoitteista, 
he eivät voineet mokomista 
innostua. Hämmennystä li-
säsivät ristiriitaiset viestit: 
Edessä ovatkin ennen kaik-
kea palveluiden leikkaukset 
ja verojen lisäykset. Kukapa 
sellaisia lähtisi äänestämällä 
kannattamaan? Kävi sitten 
niin, että pidettiin henkilö-
vaalit ja puoluevaalit. Soten 
mahdollisen sisällön esille 
ottajia oli yksi ehdokas.  

Hallinto koossa
Upouusi 69 henkilön alue-
valtuusto piti ensimmäisen 
kokouksensa 7.3.2022 Si-
beliustalossa. Alueelliset 
luottamuspaikat tulivat aika 
sopuisasti jaetuiksi. 

Kokoomus ja SDP hiukan 
kinastelivat suurimman puo-
lueen tittelistä ja oikeudesta 
parhaisiin vakansseihin. Tär-
kein paikka on ilman muuta 
aluehallituksen puheenjoh-
tajalla, ja siihen tehtävään 
valittiin kokoomuslainen 
Kristiina Hämäläinen Hol-
lolasta. 

Aluevaltuusto suunnistaa tärkeisiin tehtäviin
Tammikuussa kansalaiset äänestivät laimeasti aluevaaleissa, vaikka vaaleja oli kehuttu erittäin tärkeiksi. Kyseessä ei tosiaan ole pikkujuttu, vaan terveydenhuollon ja pelastustoimen 
järjestäminen tulevaisuudessa. 

Ehdin leikkiä ennusta-
jaeukkoa kuukausi aikaisem-
min Face Bookissa ennakoi-
malla Kristiinan valinnan. 
Silloin Kristiina taisi pistää 
ennustuksesta pahakseen, 
mutta iloiselta hän vaikutti 
kun 7.3. kokouksessa jut-
telimme ja totesin olleeni 
oikeassa. Kunnianhimo, po-
liittisella uralla eteneminen 
ja lisääntyvä pätevöityminen 
eivät ole poliitikolle viaksi! 
Päinvastoin. 

Tieto on valtaa?
Oma puolueeni, Perussuo-
malaiset kärsi vaalitappion 
huolimatta minun yli 1000 
äänestäni. Olen nyt varsin 
vallaton poliitikko alueval-
tuuston 3. varapuheenjoh-
tajana. 

Jos aluevaltuuston puheen-
johtaja Mika Kari ei pääse 
valtuuston kokoukseen, ja 
jos 1. varapuheenjohtaja 
menettää puhekykynsä ja 
2. varapuheenjohtaja tajun-
tansa, silloin 3. vpj Jyrki 
Joensuu pääsee valtuuston 
puheenjohtajan nuijaa hei-
luttamaan. Se on hyvin epä-
todennäköistä. 

Vallankäytön sijaan vai-
kutusmahdollisuuteni pe-
rustuvat tärkeiden asioiden 
ottamiseen esille tiedotusvä-
lineissä, kuten Lahden Seu-
dun Uutisissa. Juttusarja 
alkaa nyt. Oma nettilehteni 

Synaptori keskittyy taitee-
seen ja tieteeseen, ei poli-
tiikkaan. 

Asioita riittää
Helmikuun lopussa PHHY-
KY:n hallituksessa käsit-
telimme nuorten mielen-
terveysongelmia ja niiden 
hoitamista. Lasten ja nuorten 
psyykkiset häiriöt ovat yleis-
tyneet räjähdysmäisesti. 

Hoitavaa henkilöstöä on 
lisätty kustannuksia kaih-
tamatta, mutta jonot palve-
luihin ovat sietämättömän 
pitkiä. 

Soten keinoilla on vaikea 
vaikuttaa ongelmien juuri-
syihin, perheisiin. Päihteiden 
käytön aiheuttamat ongelmat 
siirtyvät usein sukupolvelta 
seuraavalle. 

Lapsen huostaanotto on 
raju menettely: lapsi otetaan 
pois omasta perheestään, 
pois omilta vanhemmiltaan. 
Sitä ei voi välttää, kun van-
hemmat ovat kykenemät-
tömiä kantamaan vastuun 
lapsensa hyvinvoinnista. 

Meillä esiintyisi vähän 
lasten pahoinvointia, jos 
vanhemmat eivät käyttäisi 
päihteitä. Minun puolestani 
päihderiippuvaisia pitäisi 
laittaa pakkohoitoon itsensä 
ja lapsensa pelastamiseksi, 
mutta se ei ole poliittisesti 
mahdollista. Ihmisillä pitää 
näet olla laaja itsemäärää-

Vanhana katselee elämää taakse jääneiden kilometrien näkökulmasta. Vasemman 
ajosaappaan pohja on kulunut enemmän, koska kirjoittaja on vasemmalla jalalla siirtänyt 
moottoripyöriensä vaihdevipua miljoonia kertoja.   

misoikeus, johon sisältyy 
oikeus tuhota oma ja läheis-
ten elämä. 

Jatkoa seuraa?
Jos Lahden Seudun Uuti-
set sallii, jatkossa kirjoitan 
hyvinvoinnin ongelmista ja 
keinoista ihmisen elämän-
kaaren varrelta. Osa asioista 

on yhteiskunnan keinoilla 
hoidettavissa, mutta eivät 
kaikki. Hyvinvointivaltion 
auttava käsi ei ylety ihmisen 
yksityiseen elämään, ja itse-
hoidossa olisi paljon käyttä-
mättömiä mahdollisuuksia. 
Se on tuttu alue; kirjoitin 
Hyvä Terveys-lehteen itse-
hoitopalstaa 4-5 vuotta. 

Myös vanhuus on tuttu. Jäin 
vuonna 2012 vanhuuseläkkeel-
le vanhuspsykiatrian ylilääkä-
rin virasta, ja nyt 73-vuotiaana 
tuntuu vanhalta (hetkittäin). 
Vanhuutta kerrakseen?

Jyrki Joensuu
Yleislääketieteen ja 

psykiatrian erikoislääkäri

Pienten kuntien ilmastotyö  
uuteen vauhtiin -hanke alkanut Päijät-Hämeessä
Pienten kuntien työ on tärkeäs-
sä osassa, kun ilmastonmuu-
toksen etenemistä pyritään 
hillitsemään. Haasteena on 
kuitenkin usein resurssien puu-
te. Koronapandemia on myös 
hidastanut ilmastotoimien 
etenemistä kunnissa. Päijät-Hä-
meen pienet kunnat saavat nyt 

uudesta hankkeesta vauhtia 
ilmastotyön edistämiseen. Hel-
mikuussa 2022 alkaneessa ja 
vuoden 2023 kesään asti jatku-
vassa hankkeessa työskentelee 
täysipäiväisesti ilmastokoor-
dinaattori. Hankkeessa ovat 
vahvasti mukana Hollola ja 
Asikkala, joissa kartoitustyötä 

tehdään ja ratkaisuja pilotoi-
daan. Hankekuntien joukkoon 
kuuluvat myös Iitti, Kärkölä 
ja Padasjoki. Pienten kuntien 
ilmastotyö uuteen vauhtiin eli 
PIKU -hankkeessa toimitaan 
yhteistyössä Päijät-Hämeen 
liiton ja muiden alueellisten 
toimijoiden kanssa.  

Hankkeessa kartoitetaan 
aluksi kuntien ilmastotyön 
tilannetta ja pullonkauloja 
ja järjestetään tämän kartoi-
tustyön perusteella kunnan 
eri toimialoille suunnattuja 
täsmäkoulutuksia ja työpajoja 
syksyn ja talven 2022 aikana. 
Hanke edistää yhteistyötä 

kuntien välillä, kun kunkin 
sektorin työntekijät pääsevät 
vaihtamaan kokemuksiaan 
toimivista käytännöistä päästö-
jen vähentämiseksi. Hankkeen 
aikana myös kartoitetaan lisä-
rahoituksen mahdollisuuksia 
kunnissa tunnistettuihin tarpei-
siin ja avustetaan tarvittaessa 

rahoitushakemusten teossa. 
PIKU-hankkeeseen kuuluu 
myös maatalousosio, jossa yh-
teistyössä maataloussektorin 
toimijoiden kanssa edistetään 
hiiltä sitovia käytäntöjä maan-
viljelyksessä.

Lähde: hollola.fi

Hartolan, Heinolan, Padasjoen ja Sysmän 
yrityksille korkeampaa yritystukea
Osa Päijät-Hämeen 
kunnista pääsemässä 
parempaan 
asemaan EU:n ja 
valtion yritystukia 
myönnettäessä
Päijät-Hämeen li i t to ja 
kaikki maakunnan kunnat 
esittivät kesällä 2021 nel-
jän Päijät-Hämeen kunnan 
osalle korkeampia tukipro-
sentteja. Maakunnan liiton, 
kuntien ja kansanedustajien 
yhteistyö tuottaa nyt tu-
losta, kun aluemäärittely 
muuttuu ja kuntien yri-
tyksille avautuu mahdolli-
suus aiempaa suurempiin 
yritystukiin. Myös suuret 
yrityksen näissä neljässä 
kunnassa ovat pääsemässä 
yritystukien piiriin.

Tukipolitiikalla voidaan 
ratkoa Päijät-Hämeen poh-

joisimpien kuntien raken-
nemuutosongelmia. Kunnat 
kuuluvat jatkossa II-tuki-
alueeseen, jolloin alueen yri-
tykset voivat saada inves-
tointitukea seuraavasti:

• Pienet yritykset enintään 
35 %,

• keskisuuret yritykset enin-
tään 25 % ja

• suuret yritykset enintään 
15 %.

Alueilla käytössä olevis-
ta tuen prosenttiosuuksista 
säädetään lailla (Laki valtio-
navustuksesta yritystoimin-
nan kehittämiseksi vuosille 
2022–2028), joka on par-
haillaan lausunnolla. Se hy-
väksyttäneen eduskunnassa 
keväällä 2022.

EU:n koheesiopolitiikka 
vahvistaa taloudellista 
ja sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta
Alueellisten valtiontukien 
tavoitteena on turvata EU:n 
epäedullisessa asemassa ole-
vien alueiden taloudellinen 
kehitys. Tukien avulla ediste-
tään ja helpotetaan aleueiden 
kestävää kehitystä ja tasoite-
taan kehityksen eroja.

Alueita määrättäessä on 
huomioitu Euroopan unio-
nin alueluokitusjärjestelmä 
ja hallinnollisista rajoista 
riippumaton alueiden tunnis-
taminen sekä alueen asukkai-
den työssäkäynti ja asiointi, 
kuntien välinen yhteistyö ja 
liikenneyhteydet.

Lähde: paijat-hame.fi
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ALUEKUNNOSTUS. Lah-
den Radiomäen alueesta on 
valmistunut peruskunnostus-
suunnitelma. Urheilukentän 
katsomo tuhoutui tuhopol-
tossa 9. huhtikuuta 2003. Sen 
tilalle rakennettiin kiireisesti 
levyrakenteinen katsomo, 
jossa ei ole sadesuojakatosta 
kuten alkuperäisessä. Perus-
kunnostuksessa rakennetaan 
kokonaan uusi katoksellinen 
katsomo, joskin se on pin-
ta-alaltaan noin kolmas osa 
entisestä. Sen pituus on 30 
metriä. 

Katsomorakennuksen run-
ko koostuu teräspilareista ja 
on katon kannakkeiden osalta 
liimapuupalkeista. Riveittäin 
nousevaan katsomoon tulee 
viisi istuinrivistöä. Lisäksi 
2-kerroksinen kuuluttamo 
uusitaan. Sen ylimpään ker-
rokseen tulee kuuluttamo ja 
sähköinen ajanotto. Alinta 
kerrosta voidaan käyttää 
myynti- ja varastotilana. 
Katsomon taakse jäävää 
puustoa harvennetaan niin 

Radiomäen kentän katsomo kunnostetaan ja saa osakatoksen. Kuuluttamo- ja ajanotto-
torni uusitaan samalla. 

Lahden Radiomäkeä 
uudistetaan laajasti
Valtuustoaloite johti urheilukentän uusimiseen

etteivät oksat paina aitaa ja 
ulotu katsomon päälle. 

Peruskorjauksessa uusi-
taan juoksuratojen ja kent-
täläjien suorituspaikkojen 
pinnoitteet, vedenpoistora-
kenteet ja ratareunoituksen 
metallilistoitus. Kentän juok-
sukaarteiden nykyinen 38 
metrin kaartosäde korjataan 
kansainvälisten mittojen mu-
kaiseksi 37 metrin säteellä. 
Radiomäen kenttä on ollut 
valaisematon. Nyt kenttä 
valaistaan, jotta kenttää voi-
daan käyttää myöhempään 
syksyisin. Valaisinmastojen 
valaisimet varustetaan ener-
giaa säästävillä Led-valaisi-
milla. Mastojen korkeus on 
20 metriä. 

Urheilukentän länsipäädys-
sä on hiekkakenttäalue, joka 
kesällä on palloilualuetta. Sen 
kulmassa on myös harjoitus-
heitoille tarkoitettu kiekon- 
ja moukarinheittopaikka ja 
kuulantyöntörinki.  Talvisin 
sillä on jääkiekkokaukalo ja 

luistelukenttä.  Hiekkakentän 
salaojitus uusitaan ja pinta 
päällystetään kivituhkalla. 
Sisääntuloportin yhteyteen 
tulee liikuntavälineitä. Tämä 
alue päällystetään tekonur-
mella. Hiekkakentälle tulevat 
16 metriä korkeat valaisinpyl-
väät. Radiomäen itäpäädyssä 
betoniportaat ovat lohkeilleet. 
Ne uusitaan. Pohjoisrintee-
seen asennetaan kuntoportaat. 

Lahden kaupunginvaltuu-
tettu Lasse Koskinen (ps) 
teki viime valtuustokauden 
lopulla, maaliskuussa 2021, 
valtuustoaloitteen Radio-
mäen urheilukentän suori-
tuspaikkojen ja pääkatsomon 
uusimiseksi katoksellisena. 
Koskinen ehdotti myös ken-
tän valaisemista. Aloite on 
johtamassa nyt käytännön 
toimiin. Radiomäen alueen 
peruskorjaus kestää useita 
vuosia ja valmistuu vuonna 
2026.

Lasse Koskinen
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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

Ostamme kaikenlaiset/
kuntoiset ajoneuvot koko 
Suomen alueelta. Myös 
vaunut ja asuntoautot 
ostetaan. Kaikenlaiet 

huomioidaan.
Jouni

045 221 0842
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Ammattiautoilijan vinkit: 

Koulut alkavat lähipäivinä 
koko Suomessa ja se tuo lii-
kenteeseen kymmeniä tuhan-
sia pieniä ekaluokkalaisia. 
Lähitaksin markkinointi- ja 
viestintäpäällikkö Sakari 
Lauriala muistuttaa autoi-
lijoita unohtamaan kiireen 
liikenteessä. Lasten liiken-
neturvallisuus ja turvallinen 
koulutie ovat yhteispeliä.

– Pienten lasten koulujen 
alkaminen ja koulumatkat 
ovat jännittäviä paikkoja 
paitsi lapsille, myös las-
ten vanhemmille. Lähitaksi 
edustaa ammattimaista tiellä 
liikkumista ja me koemme, 
että ammattilaisten tulee aina 
näyttää esimerkkiä. Alkava 
syksy onkin jokaiselle lii-
kenteessä olevalle hyvä hetki 
seisahtua ja laittaa ajamiseen 
liittyvät perusasiat kuntoon, 
Lauriala kertoo.

1. Suojatie on pyhä
Kunnioita suojatietä ja hi-
dasta niiden läheisyydessä. 
Suojatien tulee olla lapselle 
turvallinen tienylityspaikka, 
mutta se on vain asfalttia 
ja maalia ilman jokaisen 
meidän päätöstä tehdä suoja-
tiestä suojatie. Tee siis tilaa, 
hiljennä vauhtia ja anna tietä 
niin pienemmille kuin isom-
millekin koululaisille.

2. Kiire ei kuulu 
liikenteeseen
Kiire ottaa usein ihmismie-
lestä vallan, mutta Laurialan 
mukaan kiire pitäisi jättää 
kotipihaan.

– Kiireessä moni tuppaa 
ajamaan kovempaa ja omaan 
ajonopeuteen kannattaakin 
kiinnittää huomiota varsin-
kin koulujen läheisyydessä, 
Lauriala muistuttaa.

Varaa huonolla säällä 
enemmän aikaa ajomatkaa 
varten ja noudata nopeusra-
joituksia. Matalampi ajono-
peus mahdollistaa myös 
auton paremman hallinnan 
täpärissä tilanteissa.

3. Ennakoi ja ole 
tarkkaavainen
Jokainen auton ratissa is-
tunut tietää, että autoilu 
vaatii jatkuvaa ympäristön 
havainnointia. Tämä koros-

tuu etenkin lasten ollessa 
liikenteessä, sillä lapset 
käyttäytyvät ja liikkuvat 
impulsiivisemmin ja heidän 
liikkeensä ovat vähemmän 
ennakoitavia. Autoilijan 
kannattaakin ehdottomasti 
seurata tien reunoja ja kat-
vealueita, jolloin yllättäen 
tielle ilmestyvät lapset voi 
havaita ajoissa.

– Tärkeä osa kuljettajan 
ennakointia ja tarkkaa-
vaisuutta on myös omasta 
ajoneuvosta ja vireystilas-
ta huolehtiminen. Autoilu 
sujuu turvallisemmin, kun 
kuljettaja ja ajoneuvo ovat 
molemmat tikissä, Lauriala 
toteaa.

4. Oma asenne  
on tärkeä
Tärkeintä on oma asenne, 
koska siitä kumpuaa myös 
tapa käyttäytyä liikenteessä.

– Kun puhutaan lasten 
liikenneturvallisuudesta, ei 
voida ohittaa aikuisen vas-
tuuta. Se, miten jokainen 
meistä aikuisista käyttäytyy 
liikenteessä, vaikuttaa suo-
raan myös siihen, millaisia 
liikkujia lapsista kasvaa. 
Tärkeää olisikin näyttää esi-
merkkiä lapsille, Lauriala 
korostaa.

Omasta asenteesta ja esi-
merkistä voi viestiä lapsille 
myös muilla keinoin: jos ai-
kuinen räplää mobiililaitteita 
ajaessaan, lapsi voi oppia 
saman tavan. Niin oman kuin 
muidenkin turvallisuuden 
vuoksi ajaessa kannattaakin 
keskittyä vain itse asiaan: 
ajamiseen.

Ole tarkkana 
erityisesti näissä 
tilanteissa
• Koulujen lähialueet ja 

parkkipaikat ruuhkautuvat 
varsinkin ensimmäisten 
viikkojen aikana, joten 
kouluun lapsia kuljetta-
vien sekä lähistöllä liik-
kuvien kannattaa olla tark-
koina. Lasten on vaikea 
huomata parkkeeratun 
auton liikkeelle lähtöä ja 
toisaalta autosta ei välttä-
mättä näe pienten lasten 
liikkumista. Myös kadun 
reunaan parkkeeratusta 

autosta voi yllättäen tulla 
lapsia ajotien puolelle.

• Suojatietä lähestyttäessä 
muista hiljentää ja pysäh-
tyä. Jos viereisellä, saman-
suuntaisella kaistalla oleva 
auto on hiljentämässä ja 
pysähtymässä, tee samoin.

• Suojatien ylitystä odot-
tavan lapsen on vaikea 
arvioida auton vauhtia. 
Lapset voivat kokea suo-
jatien myös pelottavaksi ja 
ylittää sen juosten. Näytä 
lapselle selvästi, että py-
sähdyt, ja hän voi ylittää 
tien rauhassa.

• Jos vastaantulevalla kais-
talla auto on pysähtynyt 
odottamaan lapsia, jotka 
ylittävät liikennevalotonta 
suojatietä, hiljennä vauhtia 
ja pysähdy myös, vaikka 
suojatiessä olisi keskiko-
roke. Huomioi myös, että 
liikenteenjakajan merkki 
voi peittää keskikorok-
keella olevan pienen lap-
sen.

• Teiden risteysalueella on 
hyvä seurata kevyen lii-
kenteen väylällä liikkuvia 
pyöräilijöitä, mutta myös 
skeittilaudoilla, temppu-
pyörillä ja tasapainoskoot-
tereilla kulkevia, koska 
niillä voi edetä nopeasti 
auton eteen.

• Hidasta kadulla ja tien 
reunassa ajavan pienen 
pyöräilijän kohdalla, kos-
ka lapsi voi menettää pyö-
ränsä hallinnan ja päätyä 
ajotien puolelle.

• Kaikilla suojateillä ei ole 
liikennevaloja, ja suoja-
tietä lähestyviä voi olla 
vaikea havaita erilaisten 
näköesteiden takia. Myös 
erilaisilla tietyömaa-alueil-
la kannattaa olla tarkkana, 
sillä jalankulkijat ja pyö-
räilijät on voitu ohjata tien 
ylityksiin poikkeusreitillä.

• Linja-autojen pysäkki-
alueiden kohdalla kannat-
taa seurata valppaasti lin-
ja-autosta poistuvia lapsia. 
Moni lapsi ei välttämättä 
jaksa odottaa linja-au-
ton lähtöä, vaan lähtee 
ylittämään tietä, yleensä 
linja-auton peräpuolel-
ta, mutta joskus yllättäen 
myös linja-auton edestä.

Lähde: autotoday.fi

Viikko 24 / 2021 – 3 –Lahden Seudun Uutiset

Mainosta sinäkin tässä! www.lahdenseudunuutiset.fi
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Lappilainen näkijä, parantaja

jo kolmannessa polvessa

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

0700-512411
Katariina

2,39€

 ★ Aito ★ Varma ★ Näkijä ★

2,34/min + pvm

Jenny
0700-51014

Myös luotettavat rakkaustulkinnat
2,39/min+pvm

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. 
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1990-luvun lama Suomessa, 
Minerva 2021.

Lasse Koskinen

Olemme täällä taas!
Hyvää palvelua 

jo vuodesta 1965 alkaen.
TERVETULOA!

Tampereentie 1982, Hollola
puh. 044 491 6902

ENNUSTAJIA

Viikko 20 / 2021– 6 – Lahden Seudun Uutiset

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
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hänen 44. ja Jesse Kallio 
hänen jo 80. täydellisen 300 

pisteen sarjan. 

Teksti: Niina Leskinen
Kuva: Pekka Mitikka

EnnustajiaEnnustajia

HUOM! SUPEREDUT TÄLLÄ ILMOITUKSELLA 
30.6.21 ASTI & ILMAINEN TUTUSTUMINEN 
KUNTOSALIIN / JUMPPAAN!  
(ei Kangoo). Uusi asiakas 30.6.2021 Asti.

SUPERHALVAT  
TREENIT & HOITOSARJAT! 
- OLE NOPEA! EDUT VOIMASSA 30.6.21 ASTI.

FOOTBALANCE-pohjalliset  -20%
(Medical, Sport)

KUNTOSALI / FITNESS** 25x-kortit -25%
KUNTOSALI 25 krt
TYÖSSÄKÄYVÄT - NYT 112,50€ !- NYT 112,50€ ! (Normi 150€)
SENIORIT/TYÖTTÖMÄT - NYT 94€- NYT 94€ (Normi 125€)

FITNESS 25 krt (**kuntosali tai aerobic + hier.tuoli)
TYÖSSÄKÄYVÄT  - NYT 146€ !- NYT 146€ !  (Normi 195€)
SENIORIT/TYÖTTÖMÄT - NYT 127,50€ !- NYT 127,50€ ! (Normi 170€)
Huom! 25x-kortit voimassa 6kk.

HIERONTA- SARJAKORTTI   -30%
 2,5h HIERONTAA (aika jaettavissa)  
NYT 112€NYT 112€ (Normi 160€)

FYSIOTERAPIA  -20%
(4+1 hoito, 60min) 
KELA-korvaus jos lääkärin lähete. Hoitoon myös ilman lähetettä. 
ETUSI 66€!ETUSI 66€!

PERSONAL TRAINING  -30% 
INTENSIIVI-PAINONPUDOTUS  2-6kg/kk  
SISÄLTÖ: tmijarik.simplesite.com/417107298

TOIMIPISTEET: Kuntokeskus Loisto, Keskuskatu 4, Hollola, www.aerodiggarit.fi 
Vääksyn fysikaalinen hoitolaitos, Maakaupantie 6, Vääksy, www.tmijarik.simplesite.com

VARAA AIKA HOITOON YM!
JARI KOTKANSALO p. 041 507 7919  

Työfysioterapeutti • Kuntohoitaja • Personal Trainer

Näin otat pienet koululaiset 
huomioon liikenteessä!

Apulannan Toni Wirtanen sai 
arvostetun sanoittajapalkinnon  
Kotkalaisen sanoittajalegendan Juha Vainion nimeä kantava palkinto on myönnetty  
Toni Wirtaselle. Apulantaa kolme vuosikymmentä luotsanneen Wirtasen mielestä tekstin 
tehtävä on herättää tunteita ja mielikuvia. Palkinto luovutettiin 29.7. Kotkassa.

Apulanta-yhtyeen solisti ja 
nokkamies Toni Wirtanen, 
46, sai tämän vuoden Juha 
Vainio -palkinnon.

Juha Vainio -palkinto 
myönnetään vuosittain an-
sioituneelle kotimaiselle 
sanoittajalle.

Juha Vainio -rahaston hal-
lituksen palkintoperusteissa 
mainitaan, että Wirtanen on 
kulkenut sanoittajana oman 
tiensä ja valaa esimerkillään 
uskoa muihinkin tekstinte-
kijöihin.

Toisaalta Wirtanen on 
osoittanut monipuolisuu-
tensa kynäilemällä lauluja 
muille artisteille, kuten Iri-
nalle, Kaija Koolle ja Antti 
Tuiskulle, joiden esittämät 
laulut ovat tyylillisesti etääl-
lä Wirtasen omasta genrestä.

Tarinankertojaksi Wir-
tasesta ei omien sanojensa 
mukaan ole.

– Mä en osaa kirjoittaa 
tarinoita. Se on mun ongel-
ma. Mulla on tosi harvoin 
sellainen tilanne, että päätän 
jonkin aiheen, mistä haluan 
kirjoittaa. Prosessi alkaa 
siitä, että ensin kutsutaan 
jokin yksi lause, kide tai 
ydin, mikä sopii johonkin 
biisin melodian pätkään. Se 

on aika intuitiivista: se tulee 
jostain ja avaa polun, mikä 
siitä biisistä tulee. En tiedä 
itse, mihin se polku vie, kun 
kappaletta alan kirjoittaa, 
Wirtanen kuvaa.

Juha Vainio -palkinto luo-
vutettiin Wirtaselle 29.7. 
torstaina Kotkan kauppa-
torilla.

Toni Wirtanen on hiljan 
saanut sanoittajana muuta-
kin tunnustusta. Apulannan 
kappale _Valot pimeyksien 
reunoilla_äänestettiin Hel-
singin Sanomien äänestyk-
sessä 2000-luvun parhaaksi 
sanoitukseksi(siirryt toiseen 
palveluun). HS:n lukijat 
antoivat kyselyssä yhteensä 
lähes 65 000 ääntä.

– Onhan se ihan hyvä teks-
ti, vaikka itse sanonkin. Ei 
kai sitä auta vähätelläkään. 
Välillä aina osuu kun 30 
vuotta sohii, Wirtanen sanoo.

Palkinto jaettiin 
vuoden tauon jälkeen
Sanoittajapalkinto jaetaan 
nyt 30. kerran.

Vuodesta 1991 lähtien 
jaetun palkinnon ovat aikai-
semmin saaneet muun muas-
sa Juice Leskinen, Gösta 

Sundqvist, Ismo Alanko, 
Maija Vilkkumaa, Samuli 
Putro, Paula Vesala ja Py-
himys eli Mikko Kuoppala.

Viime vuonna palkinto jäi 
koronapandemian vuoksi ko-
konaan jakamatta. Palkinto 
on yleensä jaettu Kotkan Me-
ripäivillä, mutta tänä vuonna 
tapahtuma jää järjestämättä 
jo toista kertaa peräkkäin.

Palkintosumma on 6 000 
euroa. Palkinnon myöntää 
kotkalaisen sanoittajan ja 
laulajan Juha Vainion nimeä 
kantava rahasto.

Juha Vainio aloitti uransa 
1960-luvun alussa, ja se kesti 
hänen kuolemaansa saakka. 
Hän kuoli lokakuussa 1990. 
Hän ehti kirjoittaa useamman 
tuhat sanoitusta tai sävellystä 
muille artisteille ja levytti itse-
kin lähes 250 laulua. Tunne-
tuimpia niistä ovat Albatrossi, 
Vanhoja poikia viiksekkäitä ja 
Käyn ahon laitaa.

Vuonna 1990 perustettua 
Juha Vainio -rahastoa hal-
linnoivat Kotkan kaupunki 
ja Suomen musiikintekijät 
ry. Myös Juha Vainion pe-
rikunta on edustettuna hal-
lituksessa.

Lähde: yle.fi

Lah den kau pun ki 
suo je li usei ta van ho ja 
pui ta ja läh teen
Lahden kaupunki on tehnyt 
päätöksen kahdenkymmenen 
uuden luonnonmuistomerk-
kikohteen rauhoittamisesta 
luonnonsuojelulain nojalla. 
Valtaosa kohteista, kaksi-
toista kappaletta, on vanhoja, 
maisemallisesti hienoja iki-
mäntyjä. Joukossa on myös 
muiden puulajien edustajia: 
kolme kuusta, kaksi metsä-
lehmusta, yksi vuorijalava 
ja yksi tammi. Näiden lisäksi 
suojeltiin Nastolan Kunin-
kaanlähde.

Suojelluil la kohteil la 
on sekä maisemallisia että 
biologisia arvoja. Kohteet 
erottuvat selkeästi muusta 
ympäristöstä niiden suuren 
koon, omaleimaisuuden tai 
muun edustavuutensa vuoksi.

Ennestään luonnonmuisto-
merkkejä on kaupungin mail-
la ollut hyvin vähän, vain 
kolme kappaletta. Näitä ovat 
Niemen siirtolohkare, Muk-
kulan ikimänty ja Koivukum-
mun ketonukin kasvupaikka. 

Kaikki nämä rauhoitettiin jo 
vuonna 1991. Yksityisten 
maanomistajien mailla on 
tällä hetkellä kymmenisen 
luonnonmuistomerkkiä. Lah-
den luonnonmuistomerkkien 
kokonaismäärä on nyt siis 
hieman yli 30 kappaletta.

Uudet luonnonmuisto-
merkit merkitään suojelu-
tolpilla maastoon tulevan 
kesän kuluessa. Samalla 
uusitaan vanhojen kohteiden 
merkinnät. Suojellut kohteet 
ovat nähtävillä kaupungin 
verkkosivuilta www.lahti.fi/
kaupunki-ja-paatoksenteko/
paatoksenteko/ Viranhaltija-
päätökset – Vesiensuojelu-
päällikkö 22.02.2022.

Mi kä on luon non - 
muis to merk ki?
Luonnonsuojelulain mukaan 
puu, puuryhmä, siirtolohkare 
tai muu niitä vastaava luon-
nonmuodostuma, jota sen 

kauneuden, harvinaisuuden, 
maisemallisen merkityksen, 
tieteellisen arvon tai muun 
vastaavan syyn vuoksi on 
aihetta erityisesti suojella, 
voidaan määrätä rauhoitetuk-
si luonnonmuistomerkiksi. 
Rauhoitetun luonnonmuis-
tomerkin vahingoittaminen 
tai turmeleminen on kielletty.

Ha luat ko suo jel la 
luon non muis to- 
 merk ke jä omal la 
maal la si?
Kaupunki kannustaa myös 
yksityisiä maanomistajia 
hakemaan luonnonmuisto-
merkeiksi sopivia kohteitaan 
suojeluun. Tähän on valmis 
lomake, joka täytetään ja 
toimitetaan kaupungille. Ota 
yhteyttä kaupungin luonnon-
suojeluvalvojaan lisätietojen 
saamiseksi!

Lähde: lahti.fi

Lahden kaupunki on tehnyt päätöksen kahdenkymmenen uuden 
luonnonmuistomerkkikohteen rauhoittamisesta luonnonsuojelulain nojalla.

Yksi uusista luonnonmuistomerkeistä on Launeen mänty. Kuvaaja luonnonsuojeluvalvoja 
Mia Honkanen.
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SISUSTAMINEN. Nuori 
Alvar Aalto voitti vuonna 
1927 Viipurin kaupungin 
järjestämän suunnittelukil-
pailun uudesta kirjastotalos-
ta. Kirjasto valmistui vuonna 
1935. Viipurin kirjaston 
muotojen ja sisustuksen 
myötä Alvar Aalto nousi 
maailmanmaineeseen. Aino 
Aalto suunnitteli kirjaston 
lastenosaston sisustukseen 
kuuluneet suojaverhot. 

Arkkitehtiaviopari Aino ja 
Alvar Aalto sekä Maire Gul-
lichen ja Nils-Gustav Hahl 
perustivat Artek Oy:n vuon-
na 1935. Yhtiön toimialaksi 
päätettiin Aaltojen suunnitte-
lemien huonekalujen, valai-
simien ja tekstiilien markki-
nointi ja myynti. Artekilla oli 
aluksi pieni ja uudenaikainen 
myymälä Helsingissä. Noin 
puolet yhtiön tuotteista meni 
ulkomaille.

Artekin ensimmäinen 
toimitusjohtaja oli taide-
historioitsija ja kirjailija 
Nils-Gustav Hahl. Taitei-
lija Maire Gullichsen oli 
opiskellut Pariisissa ja Hel-
singissä. Aino Aalto oli Ar-
tekin ensimmäinen suunnit-
telujohtaja ja sisustusosaston 
vetäjänä. Puuseppä Otto 
Korhonen kehitti koivupuun 
taivutusmenetelmiä ja hänen 
yrityksensä erikoistui Aallon 
suunnittelemien huonekalu-
jen valmistukseen. Aallon 

Aallot suunnittelivat myös tekstiilejä
Artek oli taivutuksen edelläkävijä

Aino ja Alvar Aalto olivat perustamassa Artek-yhtiötä ja tuotteita. Artek-tuotenimi näkyy 
myös Hollolan Salpakankaalla. Kuva: Lasse Koskinen.

Korhosen puusepäntehtaassa Kaarinassa kehiteltiin 
Aallon huonekaluissa tarvittavia puun taivutuksia 1930-lu-
vulla. Kuva: Turun museo.

huonekalujen läpimurto kan-
sainvälisesti tapahtui Pariisin 
vuoden 1937 ja New Yorkin 
vuoden 1939 maailmannäyt-
telyissä. Aino Aalto kuoli 
tammikuussa 1949.

Elissa Mäkiniemi valmistui 
arkkitehdiksi vuonna 1949, 
ja aloitti työt Alvar Aallon 
arkkitehtitoimistossa. Työto-
veruus vei Elissan ja Alvarin 
avioliittoon vuonna 1952. 
Elissa oli mukana Alvar Aal-
lon kilpailutöissä ja suunnit-
teli painotekstiilejä. Elissa 
johti Alvar Aallon kuoleman 
jälkeen perheen arkkitehtitoi-
mistoa kuolemaansa saakka, 

vuoteen 1994. Hän toimi 
myös Artek Oy:n hallituksen 
puheenjohtajana. Elissa oli 
arkkitehti, muotoilija ja kir-
jailija. Aallon suunnittelema 
Viipurin kirjasto kunnostet-
tiin suomalaisten aloitteesta ja 
johtamina vuonna 2013. Japa-
nilaiset arkkitehdit avustivat 
taloudellisesti hanketta. Kir-
jastossa on Aallon kalusteita. 

Sisustusarkkitehti Taru-Or-
vokki Leskinen teki opin-
näytetyönsä kymmenkunta 
vuotta sitten Alvar, Aino 
ja Elissa Aallon suunnitte-
lemista tekstiileistä. Siihen 

kuuluen hän teki tekstiili-
suunnitelman Viron Tartossa 
sijaitsevaan, Alvar Aallon 
Villa Tammekanniin. Leski-
nen huomasi, että Aaltojen 
tekstiilien osalta oli olemassa 
kulttuurihistoriallinen tie-
toaukko. Tämän kattamiseksi 
hän teki Aaltojen tekstiili-

töistä tutkimuksen ja kirjan.
Artekin tarina jatkuu edel-

leen. Kalusteita suunnittele-
vat kotimaiset ja ulkomaiset 
suunnittelijat. Suurin osa 
tuotannosta valmistetaan 
Turussa. Artek kuuluu ny-
kyisin osana sveitsiläiseen 
Vitra-konserniin. Toimi-

tusjohtaja on itävaltalainen 
Marianne Goebl.

Kirja - Taru-Orvokki Les-
kinen: Aaltojen kuviot – Al-
var, Aino ja Elissa Aallon 
suunnittelemat tekstiilit, 
Docendo 2021.

Lasse Koskinen

Puolustusvoimien 
Hämeen aluetoimisto 
ruuhkautui  
– reserviläiset 
haluavat selvittää 
sodan ajan 
tehtävänsä
Yhteydenottoja alkoi tulla aluetoimistoon kiihtyvällä 
tahdilla muutama päivä sen jälkeen, kun Venäjä aloitti 
hyökkäyksen Ukrainaan vajaat kaksi viikkoa sitten.

Sodan ajan tehtävä on määritelty jokaiselle reserviläiselle. Tehtävä määräytyy muun 
muassa sen perusteella, millaisen koulutuksen on saanut Puolustusvoimissa. Kuva: Niko 
Mannonen / Yle

Reserviläiset ja muut kansa-
laiset ovat viimeisen reilun 
viikon aikana lähettäneet 
Puolustusvoimille runsaas-
ti kysymyksiä siitä(siirryt 
toiseen palveluun), kuinka 
maanpuolustukseen voisi 
osallistua. Paljon kyselyjä 
on tullut myös omasta sodan 
ajan tehtävästä.

Muun muassa Hämeen 
aluetoimistosta kerrotaan, 
että asiakaspalvelu on ol-
lut ajoittain ruuhkautunut 
kansalaisten puheluista ja 
sähköposteista.

– Tämän suuntaisia kyse-
lyjä tulee tyypillisesti muu-
tamia päivässä tai ei laisin-

kaan. Nyt niitä tulee useita 
kymmeniä päivässä, toteaa 
Hämeen aluetoimiston pääl-
likkö, everstiluutnantti Kai 
Naumanen.

Naumasen mukaan yhtey-
denottoja alkoi tulla aluetoi-
mistoon kiihtyvällä tahdilla 
muutama päivä sen jälkeen, 
kun Venäjä aloitti hyökkäyk-
sen Ukrainaan vajaat kaksi 
viikkoa sitten.

Sodan ajan tehtävää 
ei kerrota puhelimitse
Sodan ajan tehtävä on määri-
telty jokaiselle reserviläisel-

le. Tietoa omasta tehtäväs-
tä ei kuitenkaan voi saada 
puhelimen tai sähköpostin 
välityksellä.

– Ainoa keino saada se sel-
ville, on saapua aluetoimis-
ton palveluspisteeseen, jossa 
henkilö voidaan tunnistaa.

Sodan ajan tehtävän ohel-
la kansalaisia askarruttaa 
muutkin maanpuolustukseen 
liittyvät asiat. Tyypillinen 

muu aihe on omassa ter-
veydentilassa tapahtuneet 
muutokset, joka voi johtaa 
palveluskelpoisuusluokan 
muutokseen.

– Lisäksi jos on aikaisem-
min vapautettu palveluksesta 
rauhan aikana tai jos on suo-
rittanut siviilipalveluksen, 
kysytään niihin liittyviä mah-
dollisia vaatimuksia poikkeus-
oloissa, kertoo Naumanen.

Naumanen suosittelee, 
että ennen yhteydenottoa 
kansalaiset tutustuisivat Puo-
lustusvoimien verkkosivuilta 
löytyvään usein kysytyt ky-
symykset -palstaan(siirryt 
toiseen palveluun), josta 
useimpiin kysymyksiin saa 
vastauksen.

Lähde: yle.fi

Heinolan terveys 
keskuspalvelut 
ruuhkautuneet  
henkilöstövajeen 
vuoksi
Kiireettömiä vastaanot-
toaikoja voidaan joutua 
perumaan ja palveluissa 
voi olla muitakin häiriöitä.
Heinolan terveyskeskuksen 
palvelut ovat ruuhkautuneet 
akuutisti.

Heinolan kaupungin tie-
dotteen mukaan(siirryt toi-
seen palveluun) ruuhkan 
syynä on muun muassa äkil-
linen henkilöstövaje, mikä 
voi vaikuttaa palveluihin ja 
pidentää odotusaikoja.

Kiireettömiä vastaanot-
toaikoja saatetaan joutua 
perumaan, mutta kiireelliset 
tapaukset pyritään hoita-
maan normaalisti.

Lisäksi tiedotteessa keho-
tetaan välttämään kiireetöntä 
asiointia terveyskeskuksessa 
maanantaisin, sillä se on 
kaikkein ruuhkaisin asioin-
tipäivä.

Lähde: yle.fi

Kuva: Petri Niemi / Yle
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RAKENNUS
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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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Kattojen 
maalaukset / pesut

Vesikourujen 
uusimiset,

kattoturvatuotteet 
asennettuna

Tilaa meiltä ilmainen 
arviointi kohteellesi!

SADEVESI- JA 
SALAOJAREMONTIT

www.0502205.fi

Meiltä saat joustavan rahoituksen edullisella korolla!

26.03.2012 – 11 –

Hautaustoimistoja

Autonosturipalveluja

PARHAAT PALVELUT AMMATTITAIDOLLA

Ompelukoneita/-huoltoa

Hammasteknikkoja

Järjestyksen valvontaa

Äitiysneuvola

Keskuskatu 8, 15870 Hollola
puh. ja fax 03-780 2701

Kaikki alan 
palvelut

ammattitaidolla

Avoinna 
ma-pe 9-19
la-su 9-18

ma-pe 9-18
la-su 9-17

Kaihtimia

Isännöinti-
toimistoja

Takseja

Kalustemaalaamoja

Sähkötöitä
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P. 734 4449
0400 769 632

HUOLTO KORJAUS
KAIKKI MERKIT

www.pfaff.com
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Ammattilaatua
vain Pfaf  lta

RAUHANKADUN JA 
VAPARIN KULMARAUHANK. 18

Ikkunoita
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Lääkäreitä

Veneistä pienkoneisiin

Hierontaa

Maalaustöitä

Painonpudotusta

Pankkipalvelut

www.lamminop.fi

Kun on aika kasvaa
Ota yhteyttä meihin.

Lammin Osuuspankki on turvallisen kasvun paikka.

Aleksanterinkatu 7, Lahti, puh. 010 548 6020

Taloustutkim
us

O
y

/
Kansallinen

asiakaspalvelupalautetutk imus 2001-2007 ja 2009

Rengasliikkeitä

Autokouluja

Aleksanterinkatu 37
P. 782 7017

www.scandiarent.fi
lahti@scandiarent.fi

Autovuokraamoja

Putkiurakointia

Autoilijoita

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

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

Polttoöljyä/Dieseliä

Puunkaatoa ja 
raivausta

869

Remontteja

Kärkkäisen
kauppakeskus

puh. 020 789 3570
Av. ma-pe 9-19 - la 9-16

Apteekkeja

Lämmöneristeet

UUSI EKOLOGINEN
LEVYERISTE!

www.ekovilla.com, p. (05) 750 7500

Nyt rautakaupoissa kautta maan.
Kysy myös puhallettavana.

HTK Oy
Energiatehokkaat puu-/alumiinirakenteiset

ikkunat korjaus- ja uudisrakentamiseen.
Myös kesämökkeihin!

Heinolan Työkeskus Oy

Ikkunoita ja ovia

FORD varaosat ja huollot

Laaksotie 55
Heinola

Puh. (03) 715 2800, 040 585 7431

FORD varaosat ja huollot

Laaksotie 55
Heinola

Puh. (03) 715 2800, 040 585 7431

Puh. (03) 715 2800, 040-585 7431
LAAKSOTIE 55, HEINOLA

*AUTOJEN KORJAUKSET JA HUOLLOT
*PYÖRÄSUUNTAUKSET

TUO AUTOSI 
MEILLE HUOLTOON!

*PPG-MAALIT
*RENKAAT
*FORD-VARAOSAT
*OBD-MITTAUKSET

HINAUKSET

 Matit ja Maijat 

Tanssittaa syyslukukaudella 2020
Harjoitukset Hollolan Uimahallin Monitoimisalissa, 

Terveystie 8

Lasten ja nuorten ryhmät
Maanantaisin *Taaperoiset n. 2-3 v. 

*Pikkuruiset n. 4-7 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

TULE HAUSKAAN, LUOVAAN 
JA LIIKUNNALLISEEN HARRASTUKSEEN

Matit ja Maijat ry
*www.matitjamaijat.fi 
*info@matitjamaijat.fi

*040 588 0058 
*facebook.com/matitjamaijat/

Päijät-
Hämeen 

Automaalaus
Mestarinkatu 24, Lahti

Puh. 050 5511 330

Henkilö- ja 
pakettiautojen 

kolarityöt, 
muovikorjaukset, 
peltioikaisut ja 

maalauksetA.O.Vuorinen Oy
Kauppahalli p. 03-782 2414

- Kylmäsavuporoa, nautaa ja hevosta
- Monttuvalmiita rosvopaisteja
- Nastolan kotijuustoa

LOPPUKESÄN HERKKUJA!

Vanhan-
ajan
suomi-
makkara
Hakala
Suomi

10,90
/kg

Viljapossun 
kassler
myös pihveinä
tuore, Suomi

8,90
/kg

Possun
savupotka
hernesoppaan
tuore
Suomi

6,90
/kg

7,90
/kg

Possun 
babyribs
myös 
maustettuna
Suomi

11,90
/kg

Hyvä 
sikanauta-
jauheliha
70%/30%
rasvaa alle 15% 
tuore, Suomi

8,90
/kg

Hevosen
kulma-
paisti
tuore, Suomi

6,50
/kg

Possun
juhlafile
makurasvalla
tuoresuolattu
Suomi

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

8,90
/kg

19,90
/kg

Kivikylän
maalais-
palvi
myös siivuina
Suomi

              100% kotimaista työtä.

    www.HORMIC.fi
Meiltä myös:

           - Savupiippujen kunnostukset
           - Hormikuvaukset ja kartoitukset
           - Piipunhatut - Tikkaat

         email: hormic@hormic.fi
                    puh:  0400-885055

      Ammattitaidolla vuodesta 1989

 Mittatilauksena valmistetulla 
        takkasydämellä lisää 
             lämmitystehoa.
  Takkasydämen kiertoilmalämmitys muuttaa 
  avotakan tehokkaaksi lämmityslaitteeksi
  ja tekee siitä myös ympäristöystävällisemmän.
.     .     

            Katso lisää kotisivuiltamme

VOLTTIHUOLTO Oy
Mika Virtanen
Puh. 0500 769 190

Hirsimetsäntie 22
15200 Lahti
www.volttihuolto.fi

-KAIVURIT
-KUORMAAJAT
-MAANTIIVISTÄJÄT
-VAIHTOLAVAT

-PERÄKÄRRYT
-KYLPYTYNNYRIT
-MUUTTOLAATIKOT
-CADILLAC LIMOUSINE

VUOKRATAAN
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PALVELUHAKEMISTO

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
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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

Seutu4

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
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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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PALVELUHAKEMISTO

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
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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, 
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KESÄRENKAAT
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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

Seutu4

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
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MYYDÄÄN POLTTOPUUTA
Kuivurikuivattua koivuklapia. Myös tuoretta 

koivuklapia 6 irtokuution kuormissa.
Kysy lisää p. 040 5200 782

Klapitalo Jokinen – klapitalo.fi
Viikko 13 / 2021 – 3 –Lahden Seudun Uutiset

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

Autohuolto Janne A Tmi
VÄÄKSY (toimialueena Päijät-Häme)

www.autohuoltojanne.fi

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

Rengasmyynti ja -vaihdot 
asiakkaan luona!

p. 0400 467 595 24 h joka päivä!

URAKOINTI
JUHA TÄHKÄNEN OY

LOUHINTATYÖT
- talojen pohjat ja viemärityöt
- yksityisteiden ja kivien louhinta

0400 938 151 • www.juhaurakoi.com

Suomen Liikunnan Ammat-
tilaiset ry palkitsi Lahden 
kaupungin Elämme Ajassa 
-palkinnolla. Euroopan ym-
päristöpääkaupunki 2021 
Lahti on onnistunut innos-
tamaan liikunta- ja urhei-
luväen edistyksellisellä ja 
poikkeuksellisella tavalla 
mukaan vihreiden arvojen 
toteuttamiseen.

Ympäristöpääkaupungissa 
innostus ja suunnitelmat ovat 
muuttuneet käytännön teoik-
si. Talviurheilukaupungin 
uudistetun lumetusjärjestel-
män kaikki tarvittava vesi 
pumpataan nyt Vesijärvestä 
vesijohtoveden sijaan. Lah-
den Urheilukeskuksen sähkö 
tuotetaan aurinkopaneeleilla. 
Urheilutapahtumien, kuten 
Salpausselän kisojen ja ju-
niorijalkapalloturnaus Lahti 
Soccerin, ympäristöhankkeet 
ovat alansa edelläkävijöitä.

Lahden Pelicansin ta-
voitteena on olla maailman 
ensimmäinen hiilineutraali 
jääkiekkojoukkue. Kaupun-
gissa liikuntatiloja raken-
netaan energiatehokkuut-
ta korostamalla, ja muun 
muassa kaupungin jalkapal-
lostadionhanke tavoittelee 
hiilineutraalisuutta. Jalkapal-
lotekonurmien kunnossapi-
dossa kumirouhetta kerätään 
rouhesieppareilla, jotta rouhe 
ei valu hulevesiviemärei-
hin ja kulkeudu sitä kautta 
luontoon.

Urheilukaupunki Lahdessa 
kehitetään myös luontolii-
kuntaolosuhteita sekä edis-
tetään aktiivista liikkumista 
kaupunkiympäristössä.

Lahden liikuntatoimen-
johtaja Tommi Lanki on 

Lah ti pal kit tiin lii kun nan 
ja ur hei lun ym pä ris tö teois taan

Euroopan ympäristöpääkau-
punki Lahti palauttaa Ku-
miankosken luonnontilaan. 
Tarpeettomiksi käyneiden 
patojen poistaminen on yksi 
helpoimmista tavoista suo-
jella ja palauttaa luonnon 
monimuotoisuutta.

Tarpeettomiksi käyneitä 
patoja puretaan kiihtyvällä 
tahdilla Suomessa ja ym-
päri maailmaa. Euroopan 
ympäristöpääkaupunki Lah-
ti aloittaa Kumiankosken 
kunnostuksen maaliskuussa. 
Vesilupa hankkeelle saatiin 
helmikuussa.

Tavoitteena on luoda li-
sääntymispaikka ja vaellus-
reitti muun muassa uhan-
alaiselle taimenelle. Samalla 
Kumiankosken pituus tup-
laantuu noin 50 metristä sa-
taan metriin. 

“Padon purkaminen on 
nopea, kertaluonteinen ja 
pysyvä tapa palauttaa tärkeä 
elinympäristö uhanalaisten 
vaelluskalojen ja muiden 
ahdingossa olevien virtave-
silajien käyttöön”, kertoo 
Lahden kaupungin vesien-
suojelusuunnittelija Matti 
Kotakorpi.

Euroopan jokivesistöissä 
on tutkimusten mukaan yli 

1,2 miljoonaa nousuestettä. 
Virtavesien kunnostukselle 
on tarvetta Suomessakin. 
Suomen ympäristökeskus 
arvioi vuonna 2018, että koko 
maan virtavesiluontotyypeis-
tä eli joista ja puroista vain 18 
prosenttia on elinvoimaisia. 
Etelä-Suomen kaikki joet 
ja purot arvioitiin luonto-
tyyppeinä vaarantuneiksi, 
uhanalaisiksi tai äärimmäisen 
uhanalaisiksi.

Suomen virtavesissä on 
lukuisia patoja ja muita ve-
sirakenteita, jotka estävät 
vesieliöiden liikkumisen ja 
heikentävät virtavesien eko-
logista tilaa. 

Taimenten istutus 
alkaa jo keväällä 

Kumiankosken idyllisen myl-
lyn yhteydessä olevalla sään-
nöstelypadolla on aikoinaan 
ohjattu vettä myllyn ja myllyn 
yhteyteen rakennetun mi-
krovesivoimalan tarpeisiin. 
Patoa ei ole enää aikoihin 
käytetty alkuperäiseen tar-
koitukseen.

Nyt alkavassa kunnos-
tuksessa koskenniskalle eli 
Kumianjoen yläpäähän ja 
koskisuvannon alapäähän 

rakennetaan pohjakynnykset. 
Niiden ansiosta vedenkor-
keus säilyy ennallaan joen 
yläosassa ja joen yläpuolisis-
sa järvissä: Iso-Kukkasessa, 
Pikku-Kukkasessa ja Villäh-
teen Kukkasessa.

Koskisuvannon alapäähän 
rakennettavan kynnyksen ja 
nykyisen padon välinen alue 
kunnostetaan luonnonmukai-
seksi koskialueeksi. Siihen 
lisätään kiveä, soraa ja puu-
ta. Kunnostuksella luodaan 
lisääntymis- ja poikasalueita 
uhanalaiselle taimenelle sekä 
mahdollistetaan kalojen liik-
kuminen vesistöreitillä. 

“Tavoitteena on luontaisen 
kaltainen koski, joka mahdol-
listaa kalojen vaeltamisen. 
Taimenenpoikasten istutta-
minen aloitetaan heti keväällä 
kunnostuksen jälkeen”, toteaa 
vesiensuojelusuunnittelija
Matti Kotakorpi. 

Kunnostus voi aiheuttaa 
häiriötä liikenteelle

Kunnostus alkaa maaliskuun 
alussa, ja työn arvioidaan 
kestävän noin neljä viikkoa. 
Kunnostuksen aikana koh-
teessa liikkuu suuria maan-
siirtoajoneuvoja, jotka voivat 

aiheuttaa tilapäistä häiriötä 
Ruuhijärventien liikenteelle 
myllyn alueella. 

Kiinteistönomistajan ja 
vesialueen omistajien tuki on 
ollut hankkeelle tärkeä, koska 
Lahden kaupunki ei omista 
kunnostettavia alueita. Veden 
säännöstelyvelvollisuus on 
kuitenkin kaupungilla.

Hankkeelle on saatu ve-
silain mukainen lupa, jossa 
on määritelty toimenpiteet 
ja vaikutusten seuranta. Hä-
meen ELY-keskus rahoittaa 
hanketta vesienhoitoavus-
tuksella.

Taimen (Salmo trutta) 
- Lohikala, joka elää meressä, 
järvissä, joissa ja puroissa. 

- Tavataan koko Suomessa. 
Samassa vesistössä voi elää 
vaeltavia ja paikallisia yk-
silöitä, ja eri muodot voivat 
lisääntyä keskenään, ellei 
vaellusesteitä ole. 

- Taimen lisääntyy ja elää 
poikasvaiheen purojen ja jo-
kien koski- ja virtapaikoissa. 
Osa taimenista tekee syön-
nösvaelluksen eli vaeltaa ruo-
kailemaan järviin tai mereen. 

- Sisävesikannat napapiirin 
eteläpuolella ovat erittäin 
uhanalaisia.

Ku mian kos ken kun nos tus al kaa Lah des sa 
– pa don pur ka mi nen el vyt tää 
uha na lais ta kos ki luon toa

ylpeä sportin ekoteoista. Hän 
kiittelee sujuvaa yhteistyötä 
ympäristökaupunkiorgani-
saation kanssa.

– Olemme vieneet osaa-
mistamme yhdessä aina Kii-
nan Pekingiin asti, Lanki 
kertoo.

Ympäristökaupunkihank-
keen ohjelmajohtaja Saara 
Vauramo iloitsee liikuntatoi-
men innostuksesta ympäris-
töyhteistyöhön. Konkreettisia 
asioita tapahtuu koko ajan.

– Lahden kaupunki on 
tehnyt sopimuksen, jolla kau-
punkilaisten käyttöön saa-
daan kaupunkipyöriä testatta-
vaksi jo tulevan kesän aikana. 
Kaupungissa on lisäksi toteu-
tettu Kaupunkisuksi-kokeilu, 
joka päättyi äskettäin hyvin 
tuloksin. Tämä kestävän kau-
punkiliikkumisen tempaus sai 
runsaasti positiivista huomio-

ta kotimaassa ja ulkomailla. 
Hauskaan ideaan paketoitiin 
globaalisti koskettava viesti 
ilmastonmuutoksesta, kertoo 
Saara Vauramo

Lahden kaupunginjohtaja 
Pekka Timonen on tyytyväi-
nen liikunnallisesti vihreään 
Lahteen.

– Lahti on Euroopan ympä-
ristöpääkaupunki ja tunnettu 
urheilukaupunki. Kun nämä 
kaksi kaupungin piirrettä lyö-
vät kättä, innostus ja ratkaisut 
syntyvät kuin luontaisesti. 
Toivomme, että voimme esi-
merkillämme kannustaa lii-
kunta- ja urheiluväkeä kautta 
Suomen mukaan ratkomaan 
yhteisiä globaaleja ongel-
miamme. Tämä on yhteinen 
matsi, Timonen toteaa.

Lahti on Euroopan ym-
päristöpääkaupunki 2021 
ensimmäisenä suomalaisena 

kaupunkina. Kaupunki tähtää 
hiilineutraaliksi vuonna 2025. 
Ympäristöpääkaupunkina
Lahti nostaa esiin parhaat 
eurooppalaiset ympäristö-
ratkaisut, tukee Suomen il-
mastotavoitteita, käynnistää 
kunnianhimoisia yhteistyö-
hankkeita sekä varmistaa 
kaupunkilaisille sujuvan ar-
jen.

Suomen Liikunnan Am-
mattilaiset ry on liikunta-alan 
valtakunnallinen järjestö, 
jonka jäsenet toimivat muun 
muassa kuntien ja kaupun-
kien liikuntatoimenjohta-
jina, liikunnanohjaajina ja 
liikuntapaikkojenhoitajina.
Elämme Ajassa -palkinto jae-
taan liikunnan myönteisestä 
edistämisestä. Tavoitteena on 
nostaa esiin innovatiivisia, tu-
loksellisia ja toimivia tekoja. 
Palkintoa on jaettu vuodesta 
2014 lähtien.

Mainosta 
sinäkin 
tässä!

Kantaverkkoyhtiön suunnittelema voimajohto 
sivuaa muinaisaluetta Kuhmoisissa
Etelä-Pohjanmaalta Päijät-Hämeeseen ulottuvan voimalinjan ympäristövaikutusten arviointi on meneillään.

Kantaverkkoyhtiö Fingridin 
suunnittelema uusi verkko-
yhteys (siirryt toiseen pal-
veluun)Etelä-Pohjanmaalta 
Päijät-Hämeeseen viistää 
Pirkanmaata.

Yhteys kulkee Kuhmoisis-
sa läheltä Päijälän linnavuo-
ren(siirryt toiseen palveluun) 
muinaismaisemaa ja muun 
muassa kansallisesti tärkeäk-
si määritellyn lintualueen 
poikki.

Kaikkiaan Fingridin suun-
nittelema yhteys kulkee 13 
kunnan ja neljän maakunnan 
alueella. Koko reitin pituus 
Alajärveltä Hausjärven Hi-
kiälle on noin 275 kilometriä.

Verkkoyhteyden ympä-
ristövaikutusten arviointi 

YVA(siirryt toiseen palve-
luun) on parhaillaan me-
nossa.

Lausuntoja pyydetään 
muun muassa reitin varrella 
olevilta kunnilta sekä Pir-
kanmaan liitolta ja maakun-
tamuseolta. Myös metsän- 
ja riistanhoitoyhdistyksiltä 
sekä alueen lintutieteellisiltä 
yhdistyksiltä kysytään näke-
myksiä.

Fingridin mukaan yhteys 
tarvitaan, jotta voidaan tur-
vata kantaverkolle asetetut 
vaatimukset. Sähkönsiirto 
kasvaa, kun tavoitellaan hii-
lineutraalia Suomea(siirryt 
toiseen palveluun).

Lähde: yle.fi
Nämä voimalinjat ovat Pohjanmaalla. Arkistokuva. 
Kuva: Kalle Niskala / Yle
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259 €
299 €
329 €
415 €

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

www.nastorengas.fi

 M-Lasi     Kun autosi tuulilasi
pitää uusia niin käänny puoleemme. 
Teemme sen nopeasti ja edullisesti. 
Soita 0400 836213 tai tule käymään.

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

Graniitin monet muodot, saha-, 
noppa- ja nupukivet, portin tolpat, 

reuna- ja muurikivet.

Perheniementie 451, 47450 Iitti
GSM 0400-809 095

IITIN GRANIITTI OY

Autohuolto Janne A Tmi
VÄÄKSY (toimialueena Päijät-Häme)

www.autohuoltojanne.fi

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

Rengasmyynti ja -vaihdot 
asiakkaan luona!

p. 0400 467 595 24 h joka päivä!

SeuralaispalveluaSeuralaispalvelua

ÄLÄ OLE YKSIN!
SEURAA TARJOLLA!

LIVE 0700-4116001,92 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

Etsimme isäntäperhettä elokuussa saapuvalle 
thaimaalaiselle vaihto-oppilastytölle. 
Onko teidän perheenne 
kiinnostunut kansainvälisyydestä?
Negatiivinen testi ja koulupaikka Lahdessa 
olemassa. 

Lisätietoja: TR-Kielimatkat - puh. 010 666 5800
email: info@trkielimatkat.fi - www.kielimatkat.net

Kyllä kannattaa! Nyt jos 
koskaan kaikki uurnille. 
Vain siten voimme vaikut-
taa kotikuntamme asioiden 
hoitoon. Me äänestäjät 
olemme kunnan omistajia. 
Antakaamme siis kansa-
laisten äänten kuulua! 

Kuulee sanottavan, että 
mikään ei muutu, äänes-
tää ketä tahansa. Näin ei 
missään tapauksessa ole. 
Esimerkiksi Lahden 545 
ehdokasta edustavat 15 eri 
valitsijayhdistystä, joil-
la kaikilla on toisistaan 
poikkeavia tavoitteita kau-
pungin asioiden hoitoon. 
Mikäli jokin tavoite saa 
riittävästi kannatusta, se 
myös toteutuu. Sama kos-
kee yksittäisten ehdokkai-
den ajamia asioita.

Äänestäjät ovat veron-
maksajina kunnan toimin-
tojen suurin rahoittaja. Sik-

si veronmaksajilla on valta 
ja oikeus määrätä, miten 
kunnassa toimitaan. Tämä 
tapahtuu kuitenkin ainoas-
taan valtuutettujen välityk-
sellä, joita valitaan kunnan 
väkiluvun mukaan, esim. 
Lahdessa 59. Sen vuoksi 
äänestäminen on erittäin 
tärkeää veronmaksajan 
valtaoikeuden toteuttajana.

Merkittävä tulo kunnalle 
on valtionosuusrahoitus, 
karkeasti puolet verotu-
losta. Sen tavoitteena on 
kuntien vastuulla olevien 
julkisten palvelujen saa-
tavuuden varmistaminen 
niin, että kansalaiset voivat 
saada tietyntasoiset perus-
palvelut. Se on yleiskat-
teellinen tuloerä, jota ei ole 
korvamerkitty mihinkään, 
vaan rahoitusta saava kunta 
päättää itse sen tarkoituk-
senmukaisesta käytöstä. 

Tässä tulee jälleen esiin 
äänestämisen tärkeä mer-
kitys. Valtuustoihin on 
saatava järkevyyttä valtion 
rahoja jaettaessa. Itse asias-
sa rahat ovat omia, koska 
verovelvolliset maksavat 
myös valtionveroa. 

Monet kunnat omistavat 
tuloa tuottavia yhtiöitä. 
Esimerkiksi Lahti Energia 
Oy tuottaa omistajalleen 
noin kahta veroprosenttia 
vastaavan osingon vuo-
sittain. Siitä huolimatta 
kaupungin johtoportaissa 
puhutaan vakavasti yhti-
ön myynnistä. Äänestäjät 
ratkaisevat tämänkin asian 
valtuutettujensa välityksel-
lä. ESS:n vaalikoneessa on 
tätä asiaa koskeva kysymys 
ehdokkaille.

Äänestäminen merkit-
see itse äänestäjälle vas-
tuullisuutta kotikuntaansa 

kohtaan ja välittämistä 
muistakin kuin itsestään 
sekä hienoa tunnetta siitä, 
että jotain arvokasta on 
tullut tehtyä. Äänestäjä on 
osa päätöksentekoa, joten 
hänellä on oikeus myös 
arvosteluun. Sen sijaan 
äänestämättä jättäjän ei 
ole reilua ruotia asioita, 
joihin ei ole yrittänytkään 
vaikuttaa.

Selväksi on käynyt, että 
äänestäminen kannattaa 
aina. Otetaan siis omistajan 
ote haltuun ja annetaan ääni 
kotikunnan parhaaksi.

Erkki Nieminen
Kaupunginvaltuutettu, sd                                                                                                       
Rakennusmestari,
sosiologi, tohtori

Kuntavaalit ovella, 
kannattaako äänestää?

Lasse Koskinen

Suomen eduskunnan apulais-
oikeusasiamies antoi Lahden 
sivistysjohtajalle huomautuk-
sen hänen yhdelle rehtorille 
antamastaan varoituksesta. 
Lahden kaupunki hankki 
ulkopuolisen lausunnon tästä 
varoituksesta, koska kaupun-
ki katsoi oikeusasiamiehen 
huomautuksen merkinneen 
työantajaoikeutensa kaven-
tamista. Ulkopuolelta ostettu 
lausunto tuki kaupungin nä-
kemystä.

Oikeuskansleri ja oike-
usasiamies ovat vuosina 
2015–2019 antaneet tehtyjen 
kanteluiden johdosta kunnal-
lisviranhaltijoille Suomessa 
yhteensä 17 huomautusta, 
joista kahdeksan on annettu 
Lahden kaupungille. Näin 
ollen lähes puolet näistä 
huomautuksista on tullut 
Lahdelle.

Lahden kaupungin kai-
kesta toiminnasta tehtiin 24 
valitusta vuosina 2015-2019. 
Niistä kahdeksan aiheutti 
huomautuksen Lahdelle, jo-
ten noin kolmasosa valituk-
sista johti huomautukseen 
saakka. Tätä määrää kaupun-
ginhallitus ei pidä erityisen 
suurena. Tähän kaupungin-
hallitus päätyi Lahden tarkas-
tuslautakunnalle antamassaan 
selityksessä.

Tarkastuslautakunta pitää 
Lahden kunnallisviranhal-
tijoiden saamia kahdeksaa 
huomautusta kuitenkin mer-
kittävänä määränä. Lautakun-
ta päätyy tarkastuskertomuk-
sessaan siihen, että Lahden 
hallinnossa on valitettavan 
paljon korjattavia puutteita. 

Lisäksi lautakunta katsoi 
tarpeettomaksi hankkia kal-
lista ulkopuolista lausuntoa 
sivistysjohtajan saamasta 

Lahden tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Reijo Oksa-
nen (vas.) luovuttaa tarkastuskertomuksen vuodelta 2020 
kaupunginvaltuuston puheenjohtajalle Hannu Rahkoselle 
ja kaupunginjohtaja Pekka Timoselle. 
Kuva: Lasse Koskinen.

Lahti on kerännyt 
oikeusviranomaisten huomautuksia

huomautuksesta, koska oi-
keusasiamiehen antamaan 
huomautukseen ei ole vali-
tusoikeutta. Lahdella on omia 
lakiasiantuntijoita, joiden 
tehtävänä on varmistaa kau-

pungin toimien laillisuuden. 

Lahden kaupungin tar-
kastuslautakunnan arvioin-
tikertomus 2020, julkaistu 
3.5.2021.

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

- huollot - varaosat
- ilmastoinninhuollot - korjaukset 

www.autosorsa.fi

Tehtaankatu 6, 
Riihimäki 

Puh. (019) 716 620 
tai (019) 268 0800

KESTÄVINKIN
KAIPAA HUOLTOA

Me tunnemme Toyotasi parhaiten.
Tarjoamme käyttöösi korkeatasoiset
huolto-, korjaamo- ja varaosapalvelut, esim:

- Kaikki korjauspalvelut
- Määräaikaishuollot
- Tuulilasin kiveniskemä- 
 korjaukset
- Ilmastointilaitteen 
 huolto

- Aidot Toyota-varaosat
- Katsastuspalvelu
- Rengasmyynti
- Kaikki rengastyöt
- Sijaisautopalvelu
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• Katon- ja piipunkorjaustyöt
• Piipun hatut ja pellitykset
• Rännit ja kattoturvatuotteet
• Mm. kerrostalojen painovoimaisen    
   ilmanvaihdon parannukset

Sadehatut asennettuna
Päijät-Hämeessä ja
lähiympäristössä
TARJOUSHINTAAN alkaen

Miika Niemikorpi
044 750 9441
miika@piippumestari.fi
Kivisojantie 18, 16600 Järvelä
www.piippumestari.fi

129€
Ovh. 180-250€

KYSY LISÄÄ

Kaikkien kotisi katolla
tehtävien töiden mestari

• Katon- ja piipunkorjaustyöt
• Piipun hatut ja pellitykset
• Rännit ja kattoturvatuotteet
• Kattoremontit/pellinvaihdot
• Ulkovuoraukset

Koronasta huolimatta ulkona 
tehtävät työt voidaan tehdä!

Mursketie 4, 15860 Hollola 
p. 03-7804651, 0400 808120

www.hollolanrengasjaautokorjaamo.fi

- Renkaat ja vanteet
- Rengastyöt

- Renkaiden kausisäilytys
- Auton huollot ja korjaukset

- Ilmastointihuollot

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

KAJALON SORAKAJALON SORA
– ORIMATTILA – NASTOLA – VILLÄHDE – LAHTI

 Kallio- ja kivimurskeet, sepelit, kivituhkat, sorat ja hiekat

PARHAAT KALLIO- JA KIVIMURSKEET 
PARHAAT SEULOTUT KIVIAINEKSET

...JA PARAS PALVELU

kajalonsora.fi    040 501 5771

Faunatar Lahti
Launeen Prisma 2. krs
Puh. 040-1630 630
Ark. 10-20, la 10-18
www.faunatar.

RRaakkkkaauuddeessttaa
eellääiimmiiiinn!!RRaakkkkaauuddeessttaa
eellääiimmiiiinn!!

KATTOTYÖT
AMMATTITAIDOLLA   100% suomalainen
• Kattojen uudistukset

• Vartti- ja tiilikattojen 
 pinnoitukset

• Peltikattojen maalaukset

• Kattojen pesut ja 
 suojakäsittelyt

• Kattoturvatuotteet

• Vesikourujen uusiminen 
 ja asennus

• Kattotyöt myös 
 saaristossa 
 kokonaisurakointina

ilmainen arviointi!
Joustava rahoitus!

0502205
www.katonmaalauslahti.fi

Y: 2016815-0

Kuntavaaliehdokas!

Jakelutyötä tarjolla Hollolassa 
Hedelmätarhan alueella
SOITA 0400-816 340

raimo.jokinen@jns-mediajakelut.com
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Varaa ajoissa itsellesi 
tai puolueellesi parhaat 

paikat vaali-ilmoitukselle.

AUTOT

Asu kas py sä köin ti-
lu vat siir ty vät  
säh köi seen  
jär jes tel mään
Lahden keskustassa tiettyjen vanhojen kaavojen alueella 
olevien kiinteistöjen asukas voi lunastaa autoansa varten 
asukaspysäköintitunnuksen, jolla voi pysäköidä katujen 
varteen erikseen merkityille osuuksille. Nyt kaupunki 
siirtyy maaliskuun alussa sähköiseen lupajärjestelmään 
myös näiden osalta. Nykyiset paperiluvat ovat voimassa 
sen kalenterikuukauden loppuun, mikä kuukausi on 
lupaan merkitty.

Lahden kaupunki siirtyy 
sähköiseen asukaspysäköin-
tilupajärjestelmään ja pape-
risesta ajoneuvon tuulilasin 
sisäpuolelle asetettavasta 
pysäköintiluvasta luovutaan. 
Pysäköinninvalvonta saa 
jatkossa tiedon pysäköinti-
luvasta sähköisestä järjes-
telmästä rekisteritunnuksen 
avulla.

Sähköisen järjestelmän 
myötä asukaspysäköintilu-
van voi jatkossa uusia mu-
kavasti vaikka kotisohvalta. 
Pysäköintiluvan voimassaolo 
on entistä joustavampi, sillä 
lupia voi ostaa täysinä kalen-
terikuukausina valitsemansa 
pituiseksi ajaksi 1-12kk vä-
lillä. Lupa ja sen veloitus on 
aina kalenterikuukausi, ja 
voimassa sen kalenterikuu-
kauden loppuun.

Maaliskuun 2022 alusta 
lähtien asukaspysäköinti-
luvan hankkiminen ja uu-
siminen tapahtuu verkon 
varauspalvelussa osoittees-
sa https://e-asiointi.lahti.fi/
epermit/. Verkkopalvelussa 
lupa-asiat hoidetaan vahvan 
tunnistautumisen avulla.

Vanha lupa voimassa 
merkityn kuun 
loppuun saakka
Paperisia asukaspysäköin-
tilupia ei enää myönnetä. 
Vanhat, jo hankitut paperiset 
pysäköintiluvat ovat voimas-
sa sen kalenterikuukauden 
loppuun asti, jolloin niihin 

merkitty päättymispäivä on. 
Jos paperinen lupa on esimer-
kiksi 15.5. asti voimassa, on 
pysäköintioikeus voimassa 
toukokuun loppuun asti. 
Voimassaoloa on pidennetty, 
sillä sähköinen asukaspy-
säköintilupa on voimassa 
aina kalenterikuukauden. 
Vanhan paperiluvan täytyy 
olla näkyvissä tuulilasissa 
koko voimassaolon eli kuun 
loppuun saakka.

Lahti-Piste auttaa 
tarvittaessa
Palvelutorin Lahti-Pis-
te palvelee niitä, joilla ei 
ole mahdollisuutta vahvaan 
tunnistautumiseen. Myös 
Lahti-Pisteessä luvan voi 
jatkossa ostaa valitsemalleen 
aikajaksolle 1-12kk pituisek-
si ajaksi. Palvelutorin palve-
lumaksu on 5€ uusimiskertaa 
kohden.

Veteraani- ja yrityspysä-
köintilupien hankkiminen 
tapahtuu jatkossakin Palve-
lutorin Lahti-pisteessä.

Asukaspysäköintilupa on 
sekä ajoneuvo- että henkilö-
kohtainen. Vahvan tunnistau-
tumisen avulla tarkistetaan 
väestörekisteristä, asuuko 
varaaja asukaspysäköintilu-
paan oikeuttavalla alueella. 
Lisäksi Traficomin rekiste-
ristä tarkistetaan, että varaaja 
on ajoneuvon omistaja tai 
haltija.

Lähde: lahti.fi

Erikoinen talvi syö Etelä-
Suomen teitä – Hämeessä 
selvitty toistaiseksi 
suhteellisen vähin vaurioin
Nollan asteen molemmin puolin vaihtelevat säät rikkovat 
pahiten teitä. 
Hämeen tiet ovat selvinneet 
vaativasta talvesta suhteel-
lisen vähin vaurioin, ker-
too Uudenmaan ely-keskus. 
Häme kuuluu tienpidossa 
Uudenmaan ely-keskuksen 
vastuualueeseen.

Uudellamaalla osalla teis-
tä on jouduttu alentamaan 
nopeuksia päällystevaurioi-
den vuoksi. Vaurioita ovat 
aiheuttaneet viime viikkojen 
vaihtelevat ja sateiset säät.

Uudenmaan ely-keskuk-
sen kunnossapitovastaava 
Henri Aaltonen kertoo, että 
Hämeessä pidemmät yhtä-
jaksoiset pakkasjaksot ja pie-

nemmät liikennemäärät ovat 
suojanneet teitä vaurioilta.

Juuri nollan molemmin puo-
lin vaihtelevat säät rikkovat 
pahiten teitä, Aaltonen kertoo.

– Kun näin runsaslumisena 
talvena lämpötila pääsee 
plussan puolelle, sulamisvesi 
pääsee pienistä vaurioista 
sisään tien rakenteeseen. 
Rakenteisiin päässyt vesi tur-
poaa jäätyessään ja hajottaa 
osaltaan päällystettä.

Lisäksi nastarenkaat ku-
luttavat asfalttia enemmän 
päällysteen ollessa märkä.

Lähde: yle.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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Tilausajoa pikkubusseilla
ilmastoiduilla 1+16h busseilla

puh 0400 352 215

Bussipalvelu M. Nieminen Oy

Puh. (03) 715 2800, 040-585 7431
LAAKSOTIE 55, HEINOLA

*AUTOJEN KORJAUKSET JA HUOLLOT
*PYÖRÄSUUNTAUKSET

TUO AUTOSI 
MEILLE HUOLTOON!

*PPG-MAALIT
*RENKAAT
*FORD-VARAOSAT
*OBD-MITTAUKSET

HINAUKSET

Autohuolto Janne A Tmi
VÄÄKSY (toimialueena Päijät-Häme)

www.autohuoltojanne.fi

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

Rengasmyynti ja -vaihdot 
asiakkaan luona!

p. 0400 467 595 24 h joka päivä!

SeuralaispalveluaSeuralaispalvelua

ÄLÄ OLE YKSIN!
SEURAA TARJOLLA!

LIVE 0700-4116001,92 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

Suomalaisten into mök-
keilyyn ei ole hiipumassa, 
päinvastoin. Yli puolet suo-
malaisista mökkeilee Oma-
kotiliiton teettämän kyselyn 
mukaan, ja jopa joka neljäs 
aikoo viettää tulevaisuudes-
sa enemmän aikaa mökillä. 
Nuorilla 18−34-vuotiailla ja 
kaupungissa asuvilla innok-
kuus on vielä suurempaa, 
sillä heistä lähes joka kolmas 
näkee viettävänsä tulevai-
suudessa nykyistä enemmän 
aikaa mökillä.

 Luonnossa oleminen on 
suurin syy mökkeilyn viehä-
tykselle (86 % vastaajista), 
mutta moni kaipaa mökille 
myös hektisen arjen vasta-
painoksi (82 %). Etenkin 
nuoret, 18−34-vuotiaat, ja 
naiset kaipaavat mökkeilyn 
tuomaa vastapainoa arjen 
kiireille. Mökkiaskareista, 
kuten kasvisten viljelystä, 
puutöistä ja maalaamisesta, 
pitää yli puolet vastaajista.

Mökkeilyä pidetään tär-
keänä myös ilmastonmuu-
toksen vuoksi, sillä sen 
nähdään tarjoavan hyvän 
vaihtoehdon ulkomaanmat-
koille ja pienentävän omaa 
hiilijalanjälkeä (62 % vastaa-
jista). Etenkin nuoret näkevät 
lähimatkailun hyödyt, sillä 
heistä 69 % uskoo ulkomaan-
matkojen korvaamisen mök-
kimatkailulla pienentävän 
hiilijalanjälkeä.

Naiset ovat valmiimpia 

Suomalaiset kaipaavat entistä enemmän 
mökille − Nuoret yhtä innokkaita 
mökkeilijöitä kuin vanhemmatkin

Pyöräretki koko perheen 
kesken kauniissa kevätsääs-
sä onnistuu parhaiten, kun 
ennen retkeä ja retken aikana 
huomioidaan liikenneturval-
lisuus. Varusteet kuntoon, 
sääntöjen kertaus ja sopiva 
reitin valinta tekee päivästä 
kivan kaikille. Liikennetur-
van ohjeilla annat lapsille 
hyvän esimerkin turvallisesta 
liikennekäyttäytymisestä.

 Pyöräily lasten kanssa 
on hyvin erilaista kuin it-
senäisesti polkeminen esi-
merkiksi töihin. Aikuiset 
saattavat yliarvioida lasten 
taidot, mutta toisaalta myös 
aliarvioida jaksamisen. Kun 
liikkeelle lähtee koko perhe, 
kannattaa reitti valita pie-
nimmän pyöräilijän taitojen 
ja energian mukaan. En-
nen lähtöä on hyvä tarkistaa 
kaikkien pyörät ja varusteet. 
Pyöräily on mukavampaa 
ja turvallisempaa, kun ren-
kaissa on tarpeeksi ilmaa, 
jarrut toimintakunnossa ja 
soittokello vireessä. Hyvä on 
myös käydä läpi ennakkoon 
reitin varrella olevat mahdol-
liset hankalat tien ylitykset 
sekä muut haastavat paikat. 
Pyöräilijän liikennesääntöjä 
unohtamatta!

Aikuisista mallia

Lapsi seuraa isompien esi-
merkkiä, joten aikuisten tulisi 
tarkkailla myös omaa liiken-
nekäyttäytymistään lasten 
kanssa pyöräillessä. Mitä 
enemmän aikuinen lipsuu 
turvallisesta kulkemisesta, 
sitä varmemmin sen tekee 

myös lapsi.
Muista itse noudattaa niitä 

ohjeita, mitä annat lapsellesi, 
ja mitä haluat hänen noudat-
tavan, kun on aika pyöräillä 
itsenäisesti.

Ohjeet turvalliseen 
pyöräilyyn

Liikkuessasi lapsen kanssa, 
laita matkapuhelin vaikka 
reppuun ja äänettömälle, jotta 
se ei häiritse omaa kulkemis-
tasi. Tämä on toki hyvä tapa 
aina pyöräillessä. Näin pystyt 
keskittymään muuhun liiken-
teeseen ja reittiin ja lapsikin 
näkee, ettei matkapuhelimen 
käyttö ja pyöräily kuulu 
yhteen.

Aikuisen tulee huolehtia 
sekä omista että lapsen tur-
vavarusteista.

- Pyöräilykypärän käyttä-
mistä ei tarvitse perustella 
lapselle, jos itsekin painaa 
sen päähänsä, muistuttaa 
Liikenneturvan yhteyspääl-
likkö Leena Piippa. - Samoin 
suuntamerkin antaminen 
ja tien ylittäminen pyörää 
taluttaen antaa lapselle hy-
vää esimerkkiä turvallisesta 
liikkumisesta, Piippa jatkaa.

Pysy lapsesi lähellä, kun 
pyöräilette yhdessä. Aja rau-
hallisesti, hidasta tai jopa 
pysähdy tarvittaessa. Jos 
lapsi ajaa pitkällä edelläsi 
ja sinulla on hänelle asiaa, 
pyydä lasta pysähtymään 
ensin. Lapsilla on taipumus 
kääntyä katsomaan taak-
sepäin, jolloin myös pyörä 
kääntyy, ajo muuttuu pouk-
koilevaksi ja kaatumisen 

Turvallinen pyöräily lasten kanssa

Pyöräretki on turvallinen ja mukava koko perheelle kun 
ennakoi kaikkien ajotaidot ja jaksamisen.. 
Kuva: Liikenneturva

Suomalaiset uskovat viettävänsä tulevaisuudessa yhä enemmän aikaa mökillä. 
Kuva: Henna-Kaisa Sivonen. 

muuttamaan matkailutottu-
muksiaan ilmastonmuutok-
sen vuoksi. Naisvastaajista 
puolet, miehistä vain reilu 
kolmannes aikoo suosia lä-
himatkailua ilmastonmuu-
toksen takia.

”Mökkeily on erinomai-
nen vaihtoehto nyt, kun ul-
komaanmatkoja on vaikea 
tehdä ja vapaa-ajan vietto 
on muuttanut luonnettaan. 
Mökkeily on usein järjestetty 
ympäristö hyvin huomioiden, 
koska kustannuksia pyritään 
hillitsemään vähällä energi-
ankäytöllä ja omavaraisuu-
della”, sanoo Tapio Tervo, 
Vapaa-ajan Asukkaiden Lii-
ton puheenjohtaja.

Mökkiläiset ovat monella 
paikkakunnalla tärkeä lisä 

vakituisten asukkaiden rin-
nalla, sillä he takaavat pal-
veluita ja tukevat paikallisia 
yrittäjiä. Omakotiliitto kan-
nustaakin kuntia kehittämään 
mökkeilymahdollisuuksia, 
sillä kyselyn mukaan ky-
syntää on. Vastaajista lähes 
kolmasosa harkitsee mökin 
hankkimista, ja joka viides 
olettaa saavansa mökin pe-
rinnöksi. Erityisesti nuoria 
kiinnostaa mökin hankinta, 
sillä 18−34-vuotiasta 42 % 
aikoo hankkia tai harkitsee 
hankkivansa mökin. Lisäksi 
24 % kertoo saavansa mökin 
perinnöksi.

Vuokramökkeily on var-
teenotettava vaihtoehto, eikä 
mökkiä ole pakko omistaa. 
Vuokramökeillä mökkeilee 

15 % vastaajista.
”Mökkeily muuttuu yhä 

enemmän kausiasumisek-
si, ja sen merkitys kuntien 
elinvoimaisuuden säilyttä-
jänä korostuu entisestään. 
Mökkiläisten näkemykset 
kunnan kehittämiseksi kan-
nattaa ehdottomasti hyödyn-
tää ja mökkiläisten ja kunnan 
kanssakäymiseen panostaa”, 
kannustaa Omakotiliiton 
puheenjohtaja Ari Rehnfors.

”Vapaa-ajan asukkaiden 
yhdistykset auttavat kuntaa 
tekemään parempia päätöksiä 
ja pitämään huolta kunnan 
vetovoimasta mökkikuntana. 
Yhdistyksessä mökkiläiset 
verkostoituvat keskenään ja 
järjestävät tärkeitä keskus-
telu- ja yleisötapahtumia”, 
sanoo Rehnfors.

tai yhteentörmäyksen riski 
kasvaa. Ajotaitoa kannattaa 
harjoitella omassa pihassa tai 
muussa turvallisessa ympä-
ristössä ennen liikenteeseen 
siirtymistä.

Taukoja tarpeen mukaan

Lasten kanssa pyöräilyn tu-
lisi olla kaikille hauskaa, 
mukavaa ja turvallista, jotta 
pyöräily jää tavaksi. En-
simmäisiä pyöräretkiä per-
heen kesken ei kannata pitää 
urheilusuorituksena vaan 
leppoisana ajanvietteenä. 
Juomatauot, maisemankat-
somistauot, evästauot, lepo-
tauot ja kaikki mahdolliset 
tauot ovat osa pyöräretkeä. 
Samalla tulee paremmin ha-
vainnoitua ympärillä olevaa 

liikennettä sekä mietittyä 
seuraavaa tienpätkää. Tau-
kojen aikana kannattaakin 
muistutella turvallisesta liik-
kumisesta ja ohjeistaa, miten 
tulee toimia tulevissa mutkis-
sa ja risteyksissä.

Kertaa sääntötuntemus

Kertaa lapsen kanssa turval-
lisen pyöräilyn periaatteet 
ennen retkeä. Pienemmille 
lapsille ei kannata puhua 
monimutkaisista säännöistä 
vaan muistuttaa rauhallisen 
pyöräilyn merkityksestä. 
Alakouluikäisen kanssa pyö-
räilyn sääntöjä voi kerra-
ta esimerkiksi Filla&Rilla 
-oppimisympäristön avulla. 
Se on ilmainen eikä siihen 
tarvitse rekisteröityä.

FORD

* AUTOJEN KORJAUKSET 
JA HUOLLOT

* PYÖRÄSUUNTAUKSET

* PPG-MAALIT

* ILMASTOINTIHUOLLOT

* MAALAAMO

* FORD-VARAOSAT

* OBD-MITTAUKSET

* RENGASMYYNTI JA 
-ASENNUKSET
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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

Ilmastointihuollot R134

Rengasmyynti
• UUDET
• KÄYTETYT
Asennukset
Rengashuolto

Keskikankaantie 4, HOLLOLA
Puh. 040 545 0312

KYSY TARJOUSKYSY TARJOUS
TALVIRENKAISTA!TALVIRENKAISTA!

www.tp-rengas.fi
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Päijät-Hämeen 
Automaalaus

Mestarinkatu 24, Lahti
Puh. 050 5511 330

Henkilö- ja pakettiautojen kolarityöt, 
muovityöt, peltioikaisut ja maalaukset

Tehtaankatu 6, Riihimäki. 
Puh. (019) 716 620 

Auto Sorsa Oy
Avainkierto 23, Hyvinkää. 
Puh. (019) 268 0800 

www.autosorsa.fi
Kolarikorjaamo Sorsa Oy

Me tunnemme
Toyotasi parhaiten.
Tarjoamme käyttöösi korkeatasoiset
huolto-, korjaamo- ja varaosapalvelut, esim:

KESTÄVINKIN
KAIPAA HUOLTOA

- Kaikki korjauspalvelut
- Määräaikaishuollot
- Tuulilasin kiveniskemä-
  korjaukset
- Ilmastointilaitteen huolto

- Aidot Toyota-varaosat
- Katsastuspalvelu
- Rengasmyynti
- Kaikki rengastyöt
- Sijaisautopalvelu

Luotettavaa 
autonhuoltoa

Auto Sorsa Oy

Tehtaankatu 6, Riihimäki, puh. (019) 716 620

www.autosorsa.fi

HUOLTO

Jyrkänmäentie 4, 15880 Hollola

(bensa- ja dieselautot)
Jarrujenkorjaukset, rengastyöt

ÖLJYNVAIH

KYSY TARJOUS 
UUSISTA RENKAISTA

RENGASTUONTI
Puh. 03-884 5151
Höylääjänkatu 2, LAHTI

Avoinna: ark. 8-17, la 9-13

Runsaasti merkkejä/kokoja.

Renkaiden kausisäilytys.
Renkaiden asennus ajanvarauksella 

/odottaessa.

Ilmaston lämpeneminen vai-
kuttaa merkittävästi maam-
me liikenneverkon kuntoon. 
Teiden kunto ja lumettomuus 
ovat herättäneet keskustelua 
nastarenkaisen tarpeellisuu-
desta. Talven jäljiltä päällys-
tetyillä teillä näkyykin usein 
reikiä ja halkeamia sekä 
nastarenkaiden aiheuttamia 
urautumia. Rapautuneet tiet 
lisäävät keväisin myös tuu-
lilasivahinkoja.

Poikkeuksellisen lumeton 
talvi on vaurioittanut sora-
teitä ja teiden päällysteitä, 
mikä Väylän arvion mukaan 
aiheuttaa keväälle normaalia 
suurempia paikkaustöitä. 
Pieni lumikerros ja pakka-
nen antavat päällysteille 
talvisin suojaa, mutta kulu-
neena talvena liikenne ja vesi 
yhdessä ovat aiheuttaneet 
päällystevaurioita. Lume-
tontalvi on edistänyt teiden 
päällysteiden kulumista, sillä 
renkaat ovat painaneet vettä 
päällysteen rakoihin.

-Autoilijat ovat tänä talve-
na kohdanneet yhä useam-
min asfalttiteillä olevia te-
räväreunaisia ”reikiä”, jotka 
pahimmillaan rikkovat auton 
renkaan sekä myös vanteen, 
kertoo LähiTapiolan liiken-
neturvallisuuden johtava 
asiantuntija Markus Nie-
minen.

Leuto talvi kasvattaa 
teiden kunnossapidon 
kustannuksia

Maanteiden talvihoidosta on 
tullut entistä hankalampaa 
ja kalliimpaa olosuhteiltaan 
vaikeimpien ajanjaksojen 
lisääntyessä. Perusväylän-
pidon rahoitus ei ole viime 
vuosina riittänyt kaikkiin 
kunnossapidon tarpeisiin, ja 
vuonna 2019 korjausvelkaa 
eli aikaisemmin syntyneitä 
vaurioita oli 2,5 miljardin 

Leudot talvet heikentävät tieverkoston 
kuntoa entisestään

euron edestä. Väylän mu-
kaan talvella muodostuneita 
vaurioita ja reikiä paikataan 
keväällä ja kesällä, mutta 
paikkaaminen on tuonut tien-
pidolle kustannuksia, joita 
ei ole normaalisti syntynyt 
tässä määrin.

-Tulevan kevään ja kesän 
päällystysurakoiden kilpai-
lutus on parhaillaan käyn-
nissä. Lopullinen hintataso 
vaikuttaa siihen, miten paljon 
saamme ensi kesänä kor-
jattua päällysteitä. Tulevan 
kesän päällystysmäärät ovat 
kuitenkin merkittävästi suu-
remmat kuin vuonna 2019. 
Uskoisin, että pystymme 
päällystämään lähes kaksin-
kertaisen määrän teitä, kertoo 
Väylän tieliikennejohtaja 
Pekka Rajala.

Eteläisessä Suomessa 
koko talvikausi on ollut käy-
tännössä jäätön ja lumeton. 

On siis luonnollista, että 
tiet kuluvat ja urautuvat, 
jos nastarenkailla ajetaan 
jopa lokakuusta huhtikuu-
hun saakka sulilla teillä. 
Niemisen mukaan leuto ja 
lämmin talvi tekee nastaren-
kaiden järkevyyden väkisin-
kin hieman kyseenalaiseksi. 
Ei kuitenkaan ole olemassa 
yksiselitteistä vastausta tai 
ratkaisua siihen, pitäisikö 
Etelä-Suomessa siirtyä yhä 
enemmän nastattomiin ren-
kaisiin tai jopa kieltää nastat.

-Nastojen käyttöön liitty-
vät kysymykset ovat vaikea 
yhtälö. Yöpakkasia tieten-
kin on ollut tänäkin talvena 
ja erityisesti päätieverkon 
ulkopuolella on myös jäisiä 
tienpintoja. Lisäksi Suomi 
on pitkä maa ja moni etelän 
autoilija ajaa muuallakin kuin 
etelässä. Jos autoilijat osai-
sivat ottaa kelin vaikutuksen 
tosissaan ja sovittaa nopeutta 
sekä muuta ennakointia kelin 
mukaan, asia olisi helppo 
ratkaista. Valitettavasti todel-
lisuudessa tilanne on toinen, 

autoilija yleensä aliarvioi 
kelin vaikutuksen ja pyrkii 
ajamaan samaa tuttua hyvän 
kelin nopeutta, huomauttaa 
Nieminen.

Yksi nykyajan vitsaus au-
toilijoille ovat vuosi vuodelta 
lisääntyvät tuulilasivauriot. 
Niemisen mukaan yksi syy 
tähän on juuri teiden rapau-
tuminen, jonka seurauksena 
erityisesti vilkkaasti liiken-
nöidyillä pääteillä lentelee 
murenevaa asfalttia ja irtoki-
viä. Varsinaista tilastotietoa 
huonokuntoisten teiden vai-
kutuksesta lasivahinkoihin 
ei ole olemassa, sillä asia on 
vaikeasti mitattavissa.

Väylän mukaan Suomessa 
on päällystettyjä maanteitä 
kaiken kaikkiaan noin 50 
750 kilometriä, josta huo-
nokuntoisen maantien osuus 
on 7 500 kilometriä. Tie 
luokitellaan huonokuntoi-
seksi, jos sillä liikkuessa on 
vaihdettava ajolinjoja urien 
tai vaurioiden vuoksi, tai 
jos tien epätasaisuus haittaa 
matkustusmukavuutta.

www.nastorengas.fi

175/65 R14……225€
195/65 R15……239€
205/55 R16……279€
205/60 R16……299€
225/45 R17……345€
225/40 R18……415€

Kevätkelissä kuljettajan 
näkeminen koetuksella
Matalalta paistava aurinko ja roiskuva kura saattavat heikentää kuljettajan näkyvyyttä 
yllättäen. Puhdas tuulilasi, hyvät aurinkolasit ja toimivat pyyhkijänsulat vähentävät 
häikäistymistä. Liikenneturva muistuttaa, että kuljettaja on aina vastuussa toiminnan 
sopeuttamisesta näkyvyyteen.

Aurinko paistaa matalalta, 
märkä tienpinta heijastaa ja 
rapa roiskuu tuulilasiin. Ke-
vätkeli tuo haasteita kuljetta-
jan näkemiseen, mutta pienil-
lä liikenneturvallisuusteoilla 
niitä voi ennaltaehkäistä.

Tuulilasin puhtaudella ja 
hyvillä aurinkolaseilla on 
merkitystä, kun aurinko pais-
taa hankalasta kulmasta. Jos 
häikäistyminen kuitenkin 
yllättää, alenna nopeutta.

”Näkeminen on aina kul-
jettajan vastuulla, samoin 
kuin tarpeellisten toimenpi-
teiden tekeminen”, Liikenne-
turvan tiimipäällikkö Tomi 
Niemi korostaa.

Likainen lasi huurtuu 
puhdasta herkemmin
Kevätaurinko voi häikäistä 
kuljettajaa etenkin, jos tuu-

lilasi on likainen tai naar-
muinen. Tuulilasi ja muutkin 
ikkunat kannattaa putsata 
sekä ulkoa että sisältä, sillä 
myös lasin sisäpintaan on 
talven jäljiltä saattanut jää-
dä likakerros, joka taittaa 
valoa ja lisää häikäistymistä. 
Likainen lasi myös huurtuu 
herkemmin kuin puhdas.

Lisäksi pyyhkijäsulkien 
kunto kannattaa tarkistaa 
säännöllisin väliajoin, jotta 
ne oikeasti putsaavat kuran 
tuulilasista tarpeen tullen. Jos 
sulat jättävät raitoja lasiin, ne 
tulee vaihtaa uusiin. Kuljet-
tajan on myös huolehdittava, 
että tuulilasinpesunestettä on 
riittävästi.

”Kevään kurakeleissä nä-
kyvyys voi huonontua to-
della nopeasti, jos tuulilasia 
ei pääse välillä pesemään”, 
Niemi huomauttaa.

Aurinkolasit ja 
takavalot avuksi
Kevätaurinkoon voi varautua 
myös käyttämällä laaduk-
kaita aurinkolaseja tai auton 
aurinkolippaa niin, että se ei 
häiritse havainnointia.  

Aurinkolaseilta kannattaa 
edellyttää samaa optista laa-
dukkuutta kuin silmälaseilta-
kin. Aurinkolasien valontait-
to-ominaisuuksien tulee olla 
virheettömät, ne eivät saa 
heikentää näöntarkkuutta, 
vääristää näkymää eivätkä 
vähentää silmien kontrasti-
herkkyyttä eli kykyä erottaa 
katsottava kohde taustas-
taan. Autoillessa linssit eivät 
myöskään saisi merkittävästi 
vääristää luonnollisia värejä.

”Autoilijan kannattaa va-
lita aurinkolaseihin joko 
neutraalin harmaa tai kellan-

ruskea linssi, joista jälkim-
mäinen voimistaa kontrasteja 
ja saa maiseman piirtymään 
selkeämpänä. Aurinkolasi-
en polarisointi puolestaan 
parantaa näkemistä estämäl-
lä vaakasuorilta pinnoilta 
tulevaa häikäisyä nopeasti 
vaihtuvissa kuivan ja märän 
tienpinnan heijastumissa”, 
toteaa Näkeminen ja silmä-
terveys NÄE ry:n toimitus-
johtaja Panu Tast.

Omaa näkymistä kevät-
kelissä voi puolestaan lisätä 
pitämällä takavalot päällä. 
Takavaloilla ajava auto nä-
kyy kirkkaassa kelissä pa-
remmin kuin pimeänä ajava.

Viisi vinkkiä kevätkeleihin:
• Sovita ajaminen olosuh-

teiden mukaan: jos et näe 
kunnolla, alenna nopeutta.

• Huolehdi tuulilasin kun-
nosta ja puhtaudesta. 

• Tarkista, että pyyhkijät 
toimivat kunnolla ja la-
sipesunestettä on riittä-
västi.

• Ehkäise häikäistymistä 
aurinkolaisella ja aurinko-
lipalla.

• Näy muille: pidä takavalot 
päällä kirkkaassakin sääs-
sä.

Lähde: liikenneturva.fi

Tehopesu
12 €(norm. 24 eur)

Tarjous voimassa 
huhtikuun loppuun asti.
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NIINAN NIKSIT Niina Ojansivu
Keittiöpäällikkö

Täyttävää kasvisruokaa
Kasvisruoka on entistä suositumpaa ja siihen panostetaan nykyään paljon, mikä on sinänsä 
hyvä, koska ravitseva kasvisruoka on paljon muutakin kuin pelkkiä kasvispihvejä tai salaattia. 
Vegaanisuus lisääntyy koko ajan ja uusia tuotteita on saatavilla entistä enemmän. Hyvä niin, 
vaikka olenkin itse sekasyöjä, syön mielelläni hyvin valmistettua kasvisruokaa, missä on proteiinin 
saantiin kiinnitetty huomiota. Tässä resepti simppeliin kasvisruokaa, joka ei tarvitse erikoisia 
aineita, mutta on silti ajankohtainen juureksineen ja makuineen.

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

Soija-kasviscurry
Rypsiöljyä
 ½ tl currya
1 sipuli
2 porkkanaa
1 palsternakka
1 selleri
1 lanttu
n. 250 g vihreitä papuja
100 g soijarouhetta
0,3 dl kookoskermaa
0,3 dl vettä
1 rkl maissitärkkelystä 
(maizzena)
1 kasvisliemikuutio
½ tl sokeria
½ tl suolaa

Pilko juurekset ja sipuli 
suhteellisen isoiksi  
kuutioiksi. Kuumenna 
tilkka öljyä kasarissa, lisää 
juurekset, sipuli ja curry, 
kypsennä puolikypsäksi. 
Lisää kookoskerma, 
kasvisliemikuutio ja 
mausteet, anna kiehahtaa 
ja lisää soijarouhe ja pavut. 
Lisää veteen sekoitettu 
maissitärkkelys padan 
joukkoon, kypsennä. Maista 
ja lisää tarvittaessa suolaa. 

Keilailu-uutisia
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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

Viikko 20 / 2021– 6 – Lahden Seudun Uutiset

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
Nyt myös Lahdessa – koirien 
päivähoitopaikka! Löytyy 
osoitteesta Apilakatu 3, Lahti.
Tutustu meihin osoitteessa 
www.kirsunhoiva.fi tai soita 041 
311 6859 ja tule paikan päälle 
tutustumaan.

Meiltä saat koirallesi mm:
• hoidon päivän ajaksi tai 

osaksi päivää
• turkin- ja 

kynsienhoitopalvelut
• pentutreffit 

Olemme avoinna ma-pe 7.00 – 18.00.
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Lahden Seudun Uutiset

- 65 vuoden kokemuksella
  automaalausalan töitä
- Muoviosien korjaukset
- Myös kolarityöt 
  ja vahinkotarkastukset

Katoksia, aitaa, portti ja muita ulkokalusteita mittatilaus-
työnä.  Puuvesa.fi - p. 040 754 7420 - puuvesa@puuvesa.fi.

On ikävä havaita, että nuorten har-
rastukset ovat suuntautuneet nykyään 
kännykkään ja kaikkeen mitä ne 
härpäkkeet tarjoavat. Jos mennään 
kylään, niin istutaan rivissä ja na-
puloidaan niitä laitteita ja sosiaalinen 
kanssakäynti on 0-tasolla.

Harrastukset ja liikunta ovat jääneet 
unholaan, vain pieni osa nuorista käy 
harrastamassa mitään muuta kuin 
kaupoilla notkumista ja kännykän 

näpelöintiä. Missä ovat liikunnalliset 
pelit koulujen välitunneilla, tai koulun 
jälkeen?

Urheiluseurat ovat joka puolella 
vaikeuksissa, kun ei ole harrastajia.

Nyt on herätty nuorten mielenter-
veysongelmiin, hyvä että edes nyt. 
Politiikot ja virkamiehet ovat kilvan 
lisäämässä hoitohenkilökuntaa. Hyvä 
näin, mutta pitäisi mennä tarkistele-
maan mitkä ovat syyt ja seuraukset. 

Kunhan mennään ja muutama vuosi 
eteenpäin tulee "iso jytky" mielen-
terveysongelmissa. Kouluihin on 
lisättävä liikuntaa ja jo päiväkodissa 
otettava huomioon nämä asiat. Nyt 
kun tutti lusahtaa suusta ulos niin 
käteen lyödään kännykkä. Voi näi-
den nuorten tulevaisuutta...näkymää 
terveyden kannalta.

Raimo Jokinen

Harrastukset ja hyvinvointi nuorilla

Lasse Koskinen

Lahden kaupunki haki vuon-
na 2017 EU:n Urban Inno-
vative Actions -rahoitusoh-
jelmasta tukea uudenlaisen 
pyörätiesuunnitelman raken-
tamiseen. Kokonaistukea tuli 
4,7 miljoonaa euroa. Tuen ja 
kaupungin oman rahoituksen 
turvin toteutettiin kaupunki-
liikkumisen ohjelma, pääs-
tökauppakokeilu ja erityinen 
”älypyörätie”.

EU-tuen hakuvaiheessa 
hankkeen älypyörätien kus-
tannusarvio oli 1,68 mil-
joonaa euroa. EU:n tukea 
pyörätiehen tuli 1,31 miljoo-
naa euroa. Tuen hakemisen 
jälkeen syntyi pyörätielle 
uusi linjaus Etelä-Lahteen, 
Uudenmaankadun varrelle. 
Pyörätien hinta nousi nyt jo 
2,2 miljoonaan euroon. 

Lisäkustannukset aiheu-
tuivat yhden kadun ylittäväs-
tä sillasta, meluvallin linjaus-
muutoksesta, muuttuneiden 
suunnitelmien tekemisestä, 
lisätöistä ja näiden aiheut-
tamista viivekorvauksista 
urakoitsijalle. Lisäksi älypyö-
rätien varrelta oli tarkoitus 
kaataa läheisen asutusalu-
een edestä kuusikkoa. Tästä 
nousi niin suuri vastarin-
nan ryöppy, että pyörätietä 
kavennettiin alkuperäisistä 
suunnitelmista.

Maaliskuun lopussa vuon-
na 2021 pyörätiekustannuk-
set olivat kohonneet jo 2,7 
miljoonaan euroon. Lisää 
kustannuksia tulee väylään 
myös digitaalisista näyttö-
tauluista ja liiketunnistimella 
toimivasta valotekniikasta. 
Valot himmenevät ja kirkas-
tuvat liikennemäärien mu-
kaan. Tämän ”älytekniikan” 
osuus on kustannuksista noin 
kuusi prosenttia. Pyörätien 
kaistamerkinnät heijastetaan 

Lahden matkakeskuksesta etelään johtavan tietotekniikalla ehostetun pyörätien kustan-
nukset kohosivat kaksinkertaisiksi suunnitelmista. Kuva: Lasse Koskinen.

Älypyörätien kustannukset 
kaksinkertaistuivat
Tarkastuslautakunta tarttui kohonneeseen hintaan

valotekniikalla pyörätien 
pintaan.

Lahden tarkastuslauta-
kunta tarttui älypyörätien 
kustannuksiin, jotka loppujen 
lopuksi nousivat kaksinker-
taisiksi suunnitelmiin nähden. 
Kaupungin oma osuus kohosi 
yli 1,5 miljoonaan euroon. 
Tarkastuslautakunta sai täs-
tä aiheutuneeseen tieduste-
luunsa kaupunkiympäristön 
vastuualueelta vastauksen, 
jonka mukaan ainakin pyörä-
tien levennys olisi toteutettu 
joka tapauksessa ilman EU:n 
tukeakin.

Tarkastuslautakunta toteaa 
tarkastuskertomuksessaan,
että EU-tuen saaminen oli 
hyvä asia, mutta samalla 
ihmettelee, oliko lyhyen pyö-
rätiepätkän leventämiseen 
tarvetta käyttää 1,5 miljoonaa 
euroa kaupungin omia varoja. 
Lautakunta toteaa vielä, että 
EU-hankkeilla on yleensä 
taipumus aiheuttaa hakijalla 
oman rahoitusosuuden pai-
sumista hankkeen aikana. 
Lautakunta kehottaa Lahden 
kaupunkia lisäämään laskel-
matarkkuuttaan hankkeiden 
kustannusarvioita laadittaes-
sa.

Lahden matkakeskuk-
sesta Etelä-Lahteen johtavan 
älypyörätien pituus on 2,5 
kilometriä, joten kaupungin 
omat kustannukset ilman 
”älytien” näyttölaitekustan-
nuksia ovat noin 600 euroa 
metriltä. Loput tulevat EU:n 
avarasta avustuslompakosta. 
EU:n osuus on 520 euroa 
metriltä, joten metrihinta 
on siis yhteensä 1120 euroa 
metriltä.

Lahden kaupungin arvi-
ointikertomus 2020 valmistui 
3.5.2021.

Syksyllä 2021 juhlittiin Lah-
den Naiskeilaajia ja viime 
sunnuntaina 6.3.2022 pelat-
tiin Lahden Naiskeilaajien 
60-vuotis juhlakisan finaali 
Lahden Keilahallissa. Juh-
lakisa oli myös Keilaajatta-
ret On Tourin osakilpailu. 
Loppukilpailuun selviytyi 
alkukilpailujen perusteella 
24 parasta keilaajaa ja siinä 
keilattiin 6 sarjaa amerik-
kalaisittain. Alkukilpailuun 
sisältyi myös erikoiserät nai-
sille ja veteraaneille. Myös 

Starmenin 
Helmikaatojen 
voitto Hannimäelle

Maanantaina 21.2. saatiin 
Starmenin Helmikaatojen 
kilpailu pakettiin, kun oli 
vuorossa kilpailun finaali 
Lahden Keilahallissa. Loppu-
kilpailuun selviytyi 21 parasta 
alkukilpailujen parasta kei-
laajaa. Finaalissa keilattiin 7 
sarjaa amerikkalaisittain.

KK:n (Keila-Kallet) Ari 
Hannimäki oli porukan 
paras tuloksella 1580. Toi-
seksi sijoittui GB:n Roosa 
Lundén jääden Hannimä-
estä 66 pistettä tuloksella 
1514. BAY:n Harri Heik-
kilä nappasi kolmannen 
sijan pistein 1470. 

Roosa Lundén, Ari Hannimäki ja Harri Heikkilä

Kallio ylivoimainen 
Lahden Naiskeilaajien 
60-vuotis juhlakisassa

Antti Kuusela, Jesse Kallio ja Pinja Laukkanen

3 parasta naiskeilaajaa pal-
kittiin.

Kovatasoisessa finaalissa 
voiton vei TPS:n Jesse 
Kallio 73 pisteen erolla 
toiseksi sijoittuneeseen 
BAY:n Antti Kuuselaan 
(1484-1412). Raision Nase-
vien Pinja Laukkanen 
nappasi kolmannen sijan 
pistein 1361.

Teksti ja kuvat: 
Niina Leskinen

Hämeen vesien tilaa pyritään 
kohentamaan – toimenpiteet 
kerätty yksiin kansiin
Hämeessä isommat järvet ovat hyvässä kunnossa, mutta 
monet pienet järvet vaativat toimenpiteitä. Jokien osalta 
tilanne on heikompi varsinkin ravinnekuormituksen suhteen.

Toimenpideohjelmaa varten tarkasteltiin kaikkiaan yli kah-
tasataa järveä ja jokea. Kuva: Petri Lassheikki / Yle

Hämeen vesistöjen tilaa py-
ritään parantamaan. Hämeen 
ely-keskus on julkaissut kat-
tavan koko Hämettä koske-
van vesienhoidon toimen-
pideohjelman. Ohjelman 
tavoitteena on saattaa kaikki 
Hämeen vedet vähintään 
hyvään tilaan vuoden 2027 
loppuun mennessä.

Elyn erityisasiantuntija 
Harri Mäkelä kertoo, että 
toimenpideohjelma ei ole 
velvoittava, mutta se näkyy 
esimerkiksi myönnettäessä 
rahoitusta vesistöjen kun-
nostuksiin tai päätettäessä 
ympäristöluvista.

Ohjelmaa varten käytiin 
läpi Hämeen pinta- ja poh-
javesien tilaa. Hämeessä 
isommat järvet ovat hyvässä 
kunnossa, mutta monet pie-
net järvet vaativat toimenpi-
teitä. Jokien osalta tilanne on 
heikompi varsinkin ravinne-
kuormituksen suhteen.

Ohjelmaa varten tarkastel-
tiin kaikkiaan yli kahtasataa 
järveä ja jokea. Tiedot vesis-
töjen tilasta ovat pääasiassa 
noin viiden vuoden takaa.

Pohjavesiä uhkaavat 
vanhat synnit
Mäkelä kertoo, että poh-
javesien tila Hämeessä on 
kohtuullisen hyvä. Ely kävi 
läpi 310 pohjavesialuet-
ta. Näistä 46 nimetty niin 
sanotuiksi riskialueiksi, 
joilla ihmisen toimet ovat 
heikentäneet tai voivat hei-
kentää pohjaveden tilaa 
merkittävästi.

Pohjavesien osalta kyse 
on pääasiassa vanhoista syn-
neistä. Tällaisia voivat olla 
esimerkiksi vanhat huolto-
asemakentät ja teollisuus-
laitokset, joissa on käsitelty 
haitallisia kemikaaleja.

Nykyajassa  pohjave-
siä uhkaa lähinnä teiden 
suolaus. Tätäkin pyritään 
vähentämään teiden poh-
javesisuojauksilla. Suolan 
tilalle pyritään myös löytä-
mään korvaavia aineita, jotka 
eivät olisi pohjavesille niin 
haitallisia.

Lähde: yle.fi



Viikko 10 / 2022 – 11 –Lahden Seudun Uutiset

≤ PALVELUHAKEMISTO
OMPELUKONEMYYNTI JA -HUOLLOT

Viikko 20 / 2021 – 7 –Lahden Seudun Uutiset

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 kesäravintolaa

TILITOIMISTO
SALEJÄRVI KY

Puotikatu 7,
15700 Lahti

050 599 3283
www.salejarvi.fi

TILITOIMISTOJA
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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
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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

ENNUSTAJIA
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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.

Varma näkijä

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

1,98 €/min.+pvm, roy, PL 52, Tre

Iiris

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.

KODINHOITOA.
Tarvisetko sinä tai tuttavasi apuja esim. 

siivouksessa/ikkunoiden pesussa ym. Otathan 
rohkeasti yhteyttä ja katsotaan sinulle sopiva rytmi. 

esim 1krt/kk tai useampi krt/kk

TMI TUULA SUNDSTRÖM
0505650719 / ttusu@saunalahti.fi

OSTETAAN 
kaiken kuntoiset 

ajoneuvot; uudet/vanhat.
Nopea nouto 

ympäri Suomen.
Maksu käteinen/tilisiirto

Yhteydenotot ma–su

045 114 0058

VUOKRATTAVANA
siisti rantamökki 50 m2 + sauna 20 km Mikkelistä.

Tule vaikka viikonlopuksi!
Kysy lisää: Ulla Ollikainen p. 0400 696 153

Palveleva paikallinen 
monimerkkiautohuolto Launeella 
Cittarin ja Prisman välissä

Ajokatu 65 Lahti
Avoinna 7.30–16.30
Puh. 050 549 9377
vadenautohuolto.com

• määräaikaishuollot
• korjaukset
• Vianmääritykset

• ilmastointihuollot
• renkaat ja vanteet
• nelipyöräsuuntaukset

AUTOHUOLTOJA

HIERONTAA

TUOMON HIERONTAPALVELU
∙  Urheiluhierontaa  ∙  Klassinen hieronta

∙  Kuumakivihieronta
P. 050 435 8370

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

Kaupunkilaisille on tarjolla 
ryhmäkeskustelutilaisuuksia 
Lahden kirjastoissa – jokainen 
osallistuja saa äänensä kuuluviin
Keväällä pidettävissä ohjatuissa tilaisuuksissa voi keskustella 
muun muassa koulukokemuksistaan ja omaishoidosta.

Lahden kaupunginkirjasto tarjoaa kaikille halukkaille mah-
dollisuuden kohtaamisiin ja vuoropuheluun. Kuva: Petri 
Niemi / Yle

Lahden kaupunginkirjasto 
järjestää kevään aikana oh-
jattuja keskustelutilaisuuksia 
kaupunkilaisille yhteistyössä 
eri yhdistysten kanssa.

Yhdistysten valitsemina 
keskusteluaiheina ovat esi-
merkiksi koulukokemukset, 
omaishoito ja ikääntyneen 
arki. Paneelikeskusteluihin 
verrattuna uutta on se, että 
kaikki osallistujat pääsevät 
puhumaan.

Yhdistykset tuovat keskus-
teluihin mukaan osallistujia 
omista verkostoistaan, mutta 
keskustelut on tarkoitettu 
kaikille aiheista kiinnos-
tuneille kaupunkilaisille. 

Jokainen osallistuja pääsee 
kertomaan omista kokemuk-
sistaan ja kuulemaan muiden 
ajatuksia aiheesta.

6–15 henkilön pienryhmäti-
laisuuksia vetää ohjaaja, joka 
pitää huolen pelisäännöistä 
ja positiivisesta ilmapiiristä. 
Kirjasto haluaa lisätä yhteis-
kunnallista ja kulttuurista 
vuoropuhelua sekä tarjota 
kaupunkilaisille mahdolli-
suuksia kohtaamisille.

Keskustelutilaisuudet jär-
jestetään maalis- ja huh-
tikuun aikana Lahden eri 
kirjastoissa.

Lähde: yle.fi

PASSIKUVAT 
19€

Ilman ajanvarausta

KEHYSTYSPALVELU
Digitaalinen kuvakorjailu

SOPEN KUVA 
JA KEHYS

Hämeenlinnantie 26 Lahti
Puh. 0400 366 751

Kaupungin vuosiavustukset 
2022 lahtelaisten hyvinvoin-
nin edistämiseksi ovat nyt 
lahtelaisten yhdistysten ja 
järjestöjen haettavissa.

Vuosiavustusten sähköi-
nen hakeminen tarvittavine 
liitteineen on 1.–31.3.2022 
klo 15 mennessä.

Vuosiavustusta voivat 
hakea lahtelaiset
• kulttuuri-, liikunta- ja nuo-

risoyhdistykset sekä
• yhdistykset, joiden toi-

minnan tavoitteena on 
hyvinvoinnin ja terveyden 
edistäminen sekä osalli-
suuden lisääminen.

• Avustussäännön, hakuoh-
jeet ja hakulomakelinkit 
löydät kaupungin verkko-
sivuilta: lahti.fi/avustukset.

Vuosiavustusten myöntämi-
sestä päättävät kaupungin  
hyvinvoinnin ja vapaa-ajan 
lautakunta sekä sivistyslau-
takunta.

Lähde: lahti.fi

Vuo sia vus tuk set 2022  
lah te lais ten hy vin voin nin  
edis tä mi sek si ovat nyt haet ta vis sa
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Maaliskuun 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

SUOMEN TEATTERIOPISTO

     HakuaIKA on ALKANUT!
                        HAE 31.5. mennessä!

LISÄTIETOJA: toimisto@suomenteatteriopisto.fi  |  0407107410

suomenteatteriopisto.fi
Täytä hakukaavake osoitteessa

PERUSLINJA | MUSIIKKITEATTERILINJA | JATKOLINJA

     AMMATTIIN 
      OHJAAVA

        KOULUTUS


