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Katso hinnat ja varaa aika:
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Manuaalivaihteistot
kiinteällä hinnalla
• koskee henkilöautoja
• sis.öljyt ja työn

65 €
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Seuraava Lahden Seudun Uutiset
ilmestyy viikolla 12.

Mainosta
sinäkin tässä!

www.lahdenseudunuutiset.fi

MAXUS TÄYSSÄHKÖAUTOT NYT LAHDESSA
Tervetuloa tutustumaan Maxus -mallistoon!

Uusi Maxus Euniq 6 Grand SUV
 Nyt ensiesittelyssä meillä!

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

Maxus henkilöautot

Maxus hyötyajoneuvot

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

 e-Deliver 3 -pakettiauto alk. 36 064 €

 Euniq 6 Grand SUV -katumaasturi alk. 47 975 €

 e-Deliver 9 -pakettiauto alk. 68 788 €
 e-Deliver 9 -pikkubussi/erilliskori/lava-auto

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

5

VUODEN
TAKUU

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 Maxusjälleenmyyjältäsi. Tutustu lisää valtion hankintatukeen: traficom.fi. Kuvan autot erikoisvarustein.
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Sopimukset ja niiden pitävyys
Yleisesti puhutaan, että ei
ole mitään pelkoa sodasta
tai miehityksistä, kun oli
hyökkäämättömyyssopimus ja oli yhteistyösopimus 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 tarpeelliseksi tai etujensa mukaiseksi rikkoa ko. sopimuksia.
Näin on ollut ja näin on
oleva myös tulevaisuudessa.
Nyt ovat rähinät käynnissä Ukrainassa ja kan-

sainvälisillä sopimuksilla
pyyhitään takapuolta.
Tiedottaminen on valheellista ja erittäin kohdennettua, mikäli jotain
tiedotetaan.
Siviiliväestö on Ukrainassa pahiten jäänyt sodan
jalkoihin, eivät pidä ns.
tulitauot, vaan on tyhjää
höpinää. Tähän mennessä
kokemukset osoittavat Ukrainassa, että Venäjä toimii
aivan samoin kuin vuosina
1941-1945.
Täällä kotimaassa olen
keskustellut ihmisten kanssa ja vaihtanut mielipiteitä.
Ikävä kyllä itäisen naapu-

rimme yllä leijuu täydellinen luottamuspula.
Elämää pidempään nähneet suomalaiset kertovat
muistojaan talvisodasta ja
ovat hyvin peloissaan. Meidän kotimaassa poliitikot
ovat erittäin varovaisia lausunnoissaan. Esim. puolustusministeri Kaikkosen
vastaukset ajankohtaisohjelmassa kysymyksiin olivat
tyyliä ”katsotaan vähän myöhemmin.” Se loi varmasti
ohjelman katsojille uskoa
tulevaisuuteen? Nähtäväksi
jää miten jatkossa toimitaan.

Venäjän sotatoimet Ukrainassa näyttävät lisänneen suomalaisten tarvetta päivittää
valmiuksiaan toimia kriisitilanteissa. Naisten NASTA-valmiusharjoituksen suosituimmat
kurssit täyttyivät minuuteissa.

Ammuntakurssit ja
erätaidot kiinnostavat
Vuosittain MPK järjestää
vajaat 2000 erilaista kurssia.
Niistä osa on reserviläisille
suunnattua, sotilaallisia valmiuksia palvelevaa koulutusta, ja osa kaikelle kansalle
sopivaa kokonaisuusturvallisuuskoulutusta.
Suosituimpia kursseja ovat
muun muassa ammuntakurssit, joiden määrää pyritään
nyt kysynnän kasvettua lisäämään.
Myös naisille suunnatut
NASTA-valmiusharjoitukset ovat suosittuja. Tämän
kevään harjoitusten ensim-

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

mäisenä avatuista viidestä
kurssista neljä varattiin täyteen minuuteissa.
– Väestönsuojelun perusteet -kurssi täyttyi hetkessä ja
jonoon jäi 80 ihmistä, kertoo
kevään NASTA-harjoituksen
johtaja Sonja Airikka.
Ilmoittautuminen NASTA-harjoituksen lopuille
kursseille alkaa huomenna keskiviikkona. Airikka
uskoo, että paikat ainakin
maastossa toteutettaville
kursseille menevät hetkessä.

Into puolustaa
kotimaata on
kasvanut viime
päivinä

näyttää kasvaneen alkuvuoden aikana ja erityisesti viime päivinä. Reserviläisliitto
kertoi eilen saaneensa ennätysmäärän uusia jäsenhakemuksia viimeisten kahden
kuukauden aikana.
Toisaalta poikkeusaikoja
on eletty jo ennen Venäjän
aloittamaa uutta uhittelua
Ukrainassa.
– Maailmalla on tapahtunut ihan hirveästi ja tietynlaista poikkeustilaa tässä on
eletty jo koronankin takia
pari vuotta. Kyllä se kaikenlaisen maailman kuohuminen näkyy ihmisten varautumis- ja turvallisuustarpeissa,
arvioi Sonja Airikka.

Suomalaisten maanpuolustusinto ja tarve varautumiseen

Postiosoite: Riihelänkatu 15, 15810 LAHTI

Ilmoitusmarkkinointi:

Toimitusjohtaja/päätoimittaja:
Raimo Jokinen
puh. 0400 816 340
raimo.jokinen@jns-mediajakelut.com

Niina Leskinen, myyntipäällikkö,
ilmoitusmyyjä, toimittaja
Puh. 041 5499 878
niina.a.leskinen@gmail.com

toimitus@jns-mediajakelut.com

Vesa Kurjonen, ilmoitusmyyjä
Puh. 040 9328 113
printtimainos@gmail.com

Painopaikka: Lehtisepät Oy
Painos: 25 000 kpl

Runonurkka

Perunkirjoitus
Varpu Välimaa Oy
- perunkirjoitukset - testamentit
- edunvalvontavaltakirjat

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”.

Janne: 044 560 0004

janne.valimaa@perunkirjoitukset.fi

Varpu: 045 343 1888

varpu.valimaa@perunkirjoitukset.fi

Rauhankatu 17 B, 15110 Lahti
www.perunkirjoitukset.fi

OSTETAAN AUTO

saa olla pikkuvikoja
sekä vikalistalla

Taisto mantere

040 257 5483

Kaupunginhallitus
vahvisti tuen
ukrainalaisille
Lahden taloudellinen tuki Ukrainaan on 65 000 euroa. Kaupunginhallitus käsitteli myös
Lahden strategialuonnoksen. Uusi strategia päätetään valtuustossa 14.3.2022.

Lahden Seudun Uutiset

Kustantaja: J.N.S. Company Oy,
Y-tunnus: 0665979-7

Perunkirjoitukset ammattitaidolla
ja kirjanpitäjän tarkkuudella

Ukrainalle

Raimo Jokinen

Maanpuolustuskursseille on nyt
poikkeuksellisen paljon tulijoita – maailman
kuohuminen näkyy tarpeena varautua

Jos väestönsuojelun perusteet tai vaikka kivääriammunta kiinnostaa, kannattaa
olla nopea. Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK:n
kurssit täyttyvät nyt ennennäkemättömään tahtiin.
MPK:n viestintäpäällikkö Miia Iivari kertoo, että
yleensä kursseille ilmoittautuu tähän aikaan vuodesta
noin 150 henkilöä vuorokaudessa, mutta viime päivinä
luvut ovat huidelleet 700:n
tuntumassa. Tahti näyttää
kiihtyvän.
– Luvut ovat selkeästi
nousseet viime torstain jälkeen, hän sanoo.

≤

Jorma Jokela, ilmoitusmyyjä
Puh. 040 0371 996
jojo.jokela@gmail.com

Lähde: yle.fi

Lahden kaupunki
tukee Ukrainaa 65 000
eurolla

Kaupunginhallitus päätti, 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, avustusjärjestön tai muun luotettavan
yhteistyökumppanin kanssa.
Suomen suurimmat kaupungit avustavat Ukrainan
valtiota ja sen kansalaisia
yhteensä noin 1,5 miljoonalla
eurolla.
Kaupunginhallitus päätti
lisäksi, että Lahti keskeyttää
ystävyyskaupunkiyhteistyön
Kalugan kaupungin ja ympäristöyhteistyön Pietarin
kaupungin kanssa. Lisäksi
kaupunki pidättäytyy Venäjä-yhteistyötä edistävistä
hankkeista toistaiseksi.

Paula Kontio, ilmoitusmyyjä
045 77348 753
kontio.paula@gmail.com
Jakelualue:
Länsi-Lahden ja Hollolan kotitaloudet
Jakelutelinepaikat:		
Lahti: ABC Renkomäki, ABC Holma, CM
Laune, CM Paavola, Novatalo Aleksi,
Sokos keskusta, S-Market Metsäkangas,
Sale Jalkaranta, S-Market Jalkaranta,
ABC Kivimaa, Neste Taukotuuli,
Sale Kukkila, S-Market Mukkula,
K-Supermarket Okeroinen, S-Market

Uusi strategia
valmisteltiin
valtuuston käsittelyyn
Strategia päivitetään valtuustokausittain. Uuden strategialuonnoksen mukaisesti
Lahden kaupungin visiona
vuoteen 2030 on: Lahti –
Tehty kestäväksi. Visio asettaa Lahdelle kunnianhimoisen tavoitteen edistää niin
ekologista, sosiaalista kuin
taloudellista kestävyyttä.
Strategian päivityksen tavoitteena on vastata toimintaympäristön muutoksiin ja
toisaalta terävöittää linjauksia, joilla kaupunki menestyy
pidemmällä aikavälillä.
Strategia rakentuu kolmesta kokonaisuudesta: kestävästi elinvoimainen, kestävästi hyvinvoiva ja kestävästi
uudistuva. Kokonaisuuksille
asetetaan tavoitteet, joita
mitataan valtuustokauden
aikana. Strategian toteuttaminen ja sen toteutumisen

Villähde, Sale Nastola, S-Market Nastola
ja K-Supermarket Nastola.
Hollola: K-Supermarket Hollola, Sale
Hollola KK.
Hämeenkoski: Koskikartano ja Sale
Hämeenkoski.
Järvelä: Neste oil Huoltamo ja S-Market
Järvelä.
Orimattila: S-Market, K-Supermarket ja
Orimattilan kehräämö.
Vääksy: Route 24 Vesivehmaa, S-Market
Vääksy ja K-Supermarket Vääksy.
Lehti ilmestyy
kahden viikon välein.

mittaaminen määritellään
talousarviossa ja -suunnitelmassa.
Strategian päivityksessä
on pyritty kiinnittämään erityistä huomiota valtuuston
tahtotilan kuulemiseen. Valmistelun tukena on toiminut
valtuustoryhmien jäsenistä
koottu strategiatoimikunta.
Valtuusto päättää Lahden
strategian 14.3.
Kaupunginhallituksen käsittelyn aikana jäsen Minna
Lampinen teki kannatetun
muutosesityksen. Äänin 8–2
kaupunginhallitus hyväksyi
hyvinvoinnin kokonaisuuteen uuden kohdan: Huolehdimme siitä, että Lahti
on hyvän ikääntymisen kaupunki.
Kaupunginhallitus päätti
strategiapäätöstä lukuun
ottamatta kokousasiat esityslistan mukaisesti.
Lähde: lahti.fi

Lehti ei vastaa epäselvistä
käsikirjoituksista tai puhelimessa
sattuneista väärinkäsityksistä
aiheutuneista virheistä.
Lehden vastuu virheellisistä ilmoituksista
rajoittuu enintään ilmoituksen hintaan.
Reklamaatiot kahdeksan (8) päivän
kuluessa.
Ilmoitusten sisäänjättö keskiviikkona
klo 12 mennessä.
ISSN 2490-1105 (painettu)
ISSN 2490-1113 (verkkojulkaisu)
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Ota talteen Lahden Aluetaksin palvelunumerot

Kela-kyydit
paikalliselta
taksitoimijalta

Tilaa Lahden Aluetaksin
Kela-kyydit numerosta

0800 30 123
Vaihde palvelee 24/7,
vuoden jokaisena päivänä.
Tilauspuhelu on
maksuton.

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

Muut taksipalvelut tilaat tutusta numerosta

0601 100 01

lahdenaluetaksi.fi

Luotettavasti perillä.
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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.
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 kustannussäästöjen tavoitteista,
he eivät voineet mokomista
innostua. Hämmennystä lisäsivät ristiriitaiset viestit:
Edessä ovatkin ennen kaikkea palveluiden leikkaukset
ja verojen lisäykset. Kukapa
sellaisia lähtisi äänestämällä
kannattamaan? Kävi sitten
niin, että pidettiin henkilövaalit ja puoluevaalit. Soten
mahdollisen sisällön esille
ottajia oli yksi ehdokas.

Hallinto koossa

Upouusi 69 henkilön aluevaltuusto piti ensimmäisen
kokouksensa 7.3.2022 Sibeliustalossa. Alueelliset
luottamuspaikat tulivat aika
sopuisasti jaetuiksi.
Kokoomus ja SDP hiukan
kinastelivat suurimman puolueen tittelistä ja oikeudesta
parhaisiin vakansseihin. Tärkein paikka on ilman muuta
aluehallituksen puheenjohtajalla, ja siihen tehtävään
valittiin kokoomuslainen
Kristiina Hämäläinen Hollolasta.

Ehdin leikkiä ennustajaeukkoa kuukausi aikaisemmin Face Bookissa ennakoimalla Kristiinan valinnan.
Silloin Kristiina taisi pistää
ennustuksesta pahakseen,
mutta iloiselta hän vaikutti
kun 7.3. kokouksessa juttelimme ja totesin olleeni
oikeassa. Kunnianhimo, poliittisella uralla eteneminen
ja lisääntyvä pätevöityminen
eivät ole poliitikolle viaksi!
Päinvastoin.

Tieto on valtaa?

Oma puolueeni, Perussuomalaiset kärsi vaalitappion
huolimatta minun yli 1000
äänestäni. Olen nyt varsin
vallaton poliitikko aluevaltuuston 3. varapuheenjohtajana.
Jos aluevaltuuston puheenjohtaja Mika Kari ei pääse
valtuuston kokoukseen, ja
jos 1. varapuheenjohtaja
menettää puhekykynsä ja
2. varapuheenjohtaja tajuntansa, silloin 3. vpj Jyrki
Joensuu pääsee valtuuston
puheenjohtajan nuijaa heiluttamaan. Se on hyvin epätodennäköistä.
Vallankäytön sijaan vaikutusmahdollisuuteni perustuvat tärkeiden asioiden
ottamiseen esille tiedotusvälineissä, kuten Lahden Seudun Uutisissa. Juttusarja
alkaa nyt. Oma nettilehteni

Synaptori keskittyy taiteeseen ja tieteeseen, ei politiikkaan.

Asioita riittää

Helmikuun lopussa PHHYKY:n hallituksessa käsittelimme nuorten mielenterveysongelmia ja niiden
hoitamista. Lasten ja nuorten
psyykkiset häiriöt ovat yleistyneet räjähdysmäisesti.
Hoitavaa henkilöstöä on
lisätty kustannuksia kaihtamatta, mutta jonot palveluihin ovat sietämättömän
pitkiä.
Soten keinoilla on vaikea
vaikuttaa ongelmien juurisyihin, 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 vanhemmat ovat kykenemättömiä 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 läheisten elämä.

Jatkoa seuraa?

Jos Lahden Seudun Uutiset sallii, jatkossa kirjoitan
hyvinvoinnin ongelmista ja
keinoista ihmisen elämänkaaren varrelta. Osa asioista

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

Myös vanhuus on tuttu. Jäin
vuonna 2012 vanhuuseläkkeelle vanhuspsykiatrian ylilääkärin 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 tärkeässä osassa, kun ilmastonmuutoksen etenemistä pyritään
hillitsemään. Haasteena on
kuitenkin usein resurssien puute. Koronapandemia on myös
hidastanut ilmastotoimien
etenemistä kunnissa. Päijät-Hämeen pienet kunnat saavat nyt

uudesta hankkeesta vauhtia
ilmastotyön edistämiseen. Helmikuussa 2022 alkaneessa ja
vuoden 2023 kesään asti jatkuvassa hankkeessa työskentelee
täysipäiväisesti ilmastokoordinaattori. Hankkeessa ovat
vahvasti mukana Hollola ja
Asikkala, joissa kartoitustyötä

tehdään ja ratkaisuja pilotoidaan. 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 kartoitustyön perusteella kunnan
eri toimialoille suunnattuja
täsmäkoulutuksia ja työpajoja
syksyn ja talven 2022 aikana.
Hanke edistää yhteistyötä

Hartolan, Heinolan, Padasjoen ja Sysmän
yrityksille korkeampaa yritystukea
Osa Päijät-Hämeen
kunnista pääsemässä
parempaan
asemaan EU:n ja
valtion yritystukia
myönnettäessä
Päijät-Hämeen liitto ja
kaikki maakunnan kunnat
esittivät kesällä 2021 neljän Päijät-Hämeen kunnan
osalle korkeampia tukiprosentteja. Maakunnan liiton,
kuntien ja kansanedustajien
yhteistyö tuottaa nyt tulosta, kun aluemäärittely
muuttuu ja kuntien yrityksille avautuu mahdollisuus aiempaa suurempiin
yritystukiin. Myös suuret
yrityksen näissä neljässä
kunnassa ovat pääsemässä
yritystukien piiriin.
Tukipolitiikalla voidaan
ratkoa Päijät-Hämeen poh-

joisimpien kuntien rakennemuutosongelmia. Kunnat
kuuluvat jatkossa II-tukialueeseen, jolloin alueen yritykset voivat saada investointitukea seuraavasti:
• Pienet yritykset enintään
35 %,
• keskisuuret yritykset enintään 25 % ja
• suuret yritykset enintään
15 %.
Alueilla käytössä olevista tuen prosenttiosuuksista
säädetään lailla (Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi vuosille
2022–2028), joka on parhaillaan lausunnolla. Se hyväksyttäneen eduskunnassa
keväällä 2022.

EU:n koheesiopolitiikka
vahvistaa taloudellista
ja sosiaalista
yhteenkuuluvuutta

Alueellisten valtiontukien
tavoitteena on turvata EU:n
epäedullisessa asemassa olevien alueiden taloudellinen
kehitys. Tukien avulla edistetään ja helpotetaan aleueiden
kestävää kehitystä ja tasoitetaan kehityksen eroja.

Alueita määrättäessä on
huomioitu Euroopan unionin alueluokitusjärjestelmä
ja hallinnollisista rajoista
riippumaton alueiden tunnistaminen sekä alueen asukkaiden työssäkäynti ja asiointi,
kuntien välinen yhteistyö ja
liikenneyhteydet.
Lähde: paijat-hame.fi

kuntien välillä, kun kunkin
sektorin työntekijät pääsevät
vaihtamaan kokemuksiaan
toimivista käytännöistä päästöjen vähentämiseksi. Hankkeen
aikana myös kartoitetaan lisärahoituksen mahdollisuuksia
kunnissa tunnistettuihin tarpeisiin ja avustetaan tarvittaessa

rahoitushakemusten teossa.
PIKU-hankkeeseen kuuluu
myös maatalousosio, jossa yhteistyössä maataloussektorin
toimijoiden kanssa edistetään
hiiltä sitovia käytäntöjä maanviljelyksessä.
Lähde: hollola.fi
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listämme Suomessa myös
monia alihankkijoita. Tuotannostamme valmistuu tällä
hetkellä päivittäin noin 150
Viikko 10 / 2022

kissa myymälöissä.
- Sohvakauppa hiljenee perinteisesti keväällä ja kääntyy
kasvuun taas loppukesällä.

ja toimitusjohtaja Marko
Liimatainen.
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Lahden Radiomäkeä
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Myydään
tarjoushinnoilla:

Teboil Saksala

Vanhanradankatu 4,4,puh.
Vanhanradankatu
puh.010
0107788
7788120
120
Avoinna ma-pe
ma-pe5.30
6-20,- 18,
la 8-17
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www.saksalanteboil.fi
www.saksalanteboil.fi
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Kellohuolto ja -korjaamo

KELLO-HARA
Kyntömiehentie 18, Orimattila
(Peltolan alue)

joka päivä 0440 111 889
verstas avoinna ma, ti, ke 10-17
Reipas palvelu,
tarvittaessa nouto ja palautus.
Takuutyö.
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SAVIAHON MYYMÄLÄ HYVINKÄÄLLÄ
Hämeenkatu 37, p. 019-469 324
Avoinna: ark. 10 – 17, la 10 – 14
VANHAN TAVARAN KAUPPA

Lomonosovin eläimiä

Arabian kahvikuppeja

ARABIAN ASTIOITA:
Valencia, Sointu, Krokus, Faenza, Kirsikka, Gardenia, Kastanja, Ali, Myrna, Signapore,
Maisema, Kesäkukka, Suomenkukka, Kilta, Maire, Kultakoriste, Raija, Pitsi, Leena, Kimmel,
Uhtua, Ruija, Kosmos, Pirtti, Otso, Meri, Saara, Kaira, Taika, Anemone, Airisto, Harlekin,
24H jne.! Maitokannuja, hillo- ja maustepurkkeja, voipyttyjä…! Seinälautasia: Kalevala,
Tomula, Alariesto, Von Wright, Heljä Liukko-Sundström, Vuosilautasia, Joululautasia,
Romanttinen puutarha ym.
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!

Riihimäen lasia

Arabian astioita

TRIKOO MATONKUTEITA:
Värit: Valkoinen, musta, sininen, harmaa. 3 euroa/kg.
Ompelutarvikkeita: Nappeja, vetoketjuja, nauhoja, pitsejä, kankaita ym.
KAIKKI LOPUT KANKAAT 2 EUROA / METRI!
Puuaskartelutarvikkeita: Palloja, helmiä, pyöriä, tappeja ym.
Valaisimia

OSTAMME KUOLINPESIÄ JA MUUTTOIRTAINTA!

Arabian seinälautasia

Yksi uusista luonnonmuistomerkeistä on Launeen mänty. Kuvaaja luonnonsuojeluvalvoja
Mia Honkanen.

Lahden kaupunki
suojeli useita vanhoja
puita ja lähteen
Lahden kaupunki on tehnyt päätöksen kahdenkymmenen uuden
luonnonmuistomerkkikohteen rauhoittamisesta luonnonsuojelulain nojalla.
Lahden kaupunki on tehnyt
päätöksen kahdenkymmenen
uuden luonnonmuistomerkkikohteen rauhoittamisesta
luonnonsuojelulain nojalla.
Valtaosa kohteista, kaksitoista kappaletta, on vanhoja,
maisemallisesti hienoja ikimäntyjä. Joukossa on myös
muiden puulajien edustajia:
kolme kuusta, kaksi metsälehmusta, yksi vuorijalava
ja yksi tammi. Näiden lisäksi
suojeltiin Nastolan Kuninkaanlähde.
Suojelluilla kohteilla
on sekä maisemallisia että
biologisia arvoja. Kohteet
erottuvat selkeästi muusta
ympäristöstä niiden suuren
koon, omaleimaisuuden tai
muun edustavuutensa vuoksi.
Ennestään luonnonmuistomerkkejä on kaupungin mailla ollut hyvin vähän, vain
kolme kappaletta. Näitä ovat
Niemen siirtolohkare, Mukkulan ikimänty ja Koivukummun ketonukin kasvupaikka.

Kaikki nämä rauhoitettiin jo
vuonna 1991. Yksityisten
maanomistajien mailla on
tällä hetkellä kymmenisen
luonnonmuistomerkkiä. Lahden luonnonmuistomerkkien
kokonaismäärä on nyt siis
hieman yli 30 kappaletta.
Uudet luonnonmuistomerkit merkitään suojelutolpilla maastoon tulevan
kesän kuluessa. Samalla
uusitaan vanhojen kohteiden
merkinnät. Suojellut kohteet
ovat nähtävillä kaupungin
verkkosivuilta www.lahti.fi/
kaupunki-ja-paatoksenteko/
paatoksenteko/ Viranhaltijapäätökset – Vesiensuojelupäällikkö 22.02.2022.

Mikä on luonnonmuistomerkki?
Luonnonsuojelulain mukaan
puu, puuryhmä, siirtolohkare
tai muu niitä vastaava luonnonmuodostuma, jota sen

kauneuden, harvinaisuuden,
maisemallisen merkityksen,
tieteellisen arvon tai muun
vastaavan syyn vuoksi on
aihetta erityisesti suojella,
voidaan määrätä rauhoitetuksi luonnonmuistomerkiksi.
Rauhoitetun luonnonmuistomerkin vahingoittaminen
tai turmeleminen on kielletty.

Haluatko suojella
luonnonmuistomerkkejä omalla
maallasi?

Kaupunki kannustaa myös
yksityisiä maanomistajia
hakemaan luonnonmuistomerkeiksi sopivia kohteitaan
suojeluun. Tähän on valmis
lomake, joka täytetään ja
toimitetaan kaupungille. Ota
yhteyttä kaupungin luonnonsuojeluvalvojaan lisätietojen
saamiseksi!
Lähde: lahti.fi
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Aallot suunnittelivat myös tekstiilejä
Artek oli taivutuksen edelläkävijä
SISUSTAMINEN. Nuori
Alvar Aalto voitti vuonna
1927 Viipurin kaupungin
järjestämän suunnittelukilpailun uudesta kirjastotalosta. 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 Gullichen ja Nils-Gustav Hahl
perustivat Artek Oy:n vuonna 1935. Yhtiön toimialaksi
päätettiin Aaltojen suunnittelemien huonekalujen, valaisimien ja tekstiilien markkinointi ja myynti. Artekilla oli
aluksi pieni ja uudenaikainen
myymälä Helsingissä. Noin
puolet yhtiön tuotteista meni
ulkomaille.
Artekin ensimmäinen
toimitusjohtaja oli taidehistorioitsija ja kirjailija
Nils-Gustav Hahl. Taiteilija Maire Gullichsen oli
opiskellut Pariisissa ja Helsingissä. Aino Aalto oli Artekin ensimmäinen suunnittelujohtaja ja sisustusosaston
vetäjänä. Puuseppä Otto
Korhonen kehitti koivupuun
taivutusmenetelmiä ja hänen
yrityksensä erikoistui Aallon
suunnittelemien huonekalujen valmistukseen. Aallon

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

huonekalujen läpimurto kansainvälisesti tapahtui Pariisin
vuoden 1937 ja New Yorkin
vuoden 1939 maailmannäyttelyissä. Aino Aalto kuoli
tammikuussa 1949.
Elissa Mäkiniemi valmistui
arkkitehdiksi vuonna 1949,
ja aloitti työt Alvar Aallon
arkkitehtitoimistossa. Työtoveruus vei Elissan ja Alvarin
avioliittoon vuonna 1952.
Elissa oli mukana Alvar Aallon kilpailutöissä ja suunnitteli painotekstiilejä. Elissa
johti Alvar Aallon kuoleman
jälkeen perheen arkkitehtitoimistoa kuolemaansa saakka,

vuoteen 1994. Hän toimi
myös Artek Oy:n hallituksen
puheenjohtajana. Elissa oli
arkkitehti, muotoilija ja kirjailija. Aallon suunnittelema
Viipurin kirjasto kunnostettiin suomalaisten aloitteesta ja
johtamina vuonna 2013. Japanilaiset arkkitehdit avustivat
taloudellisesti hanketta. Kirjastossa on Aallon kalusteita.
Sisustusarkkitehti Taru-Orvokki Leskinen teki opinnäytetyönsä kymmenkunta
vuotta sitten Alvar, Aino
ja Elissa Aallon suunnittelemista tekstiileistä. Siihen

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

kuuluen hän teki tekstiilisuunnitelman Viron Tartossa
sijaitsevaan, Alvar Aallon
Villa Tammekanniin. Leskinen huomasi, että Aaltojen
tekstiilien osalta oli olemassa
kulttuurihistoriallinen tietoaukko. Tämän kattamiseksi
hän teki Aaltojen tekstiili-

töistä tutkimuksen ja kirjan.
Artekin tarina jatkuu edelleen. Kalusteita suunnittelevat kotimaiset ja ulkomaiset
suunnittelijat. Suurin osa
tuotannosta valmistetaan
Turussa. Artek kuuluu nykyisin osana sveitsiläiseen
Vitra-konserniin. Toimi-

Puolustusvoimien
Hämeen aluetoimisto
ruuhkautui
– reserviläiset
haluavat selvittää
sodan ajan
tehtävänsä

kaan. Nyt niitä tulee useita
kymmeniä päivässä, toteaa
Hämeen aluetoimiston päällikkö, everstiluutnantti Kai
Naumanen.
Naumasen mukaan yhteydenottoja alkoi tulla aluetoimistoon kiihtyvällä tahdilla
muutama päivä sen jälkeen,
kun Venäjä aloitti hyökkäyksen Ukrainaan vajaat kaksi
viikkoa sitten.

Sodan ajan tehtävää
ei kerrota puhelimitse
Sodan ajan tehtävä on määritelty jokaiselle reserviläisel-

Lasse Koskinen

Kuva: Petri Niemi / Yle

Heinolan terveys
keskuspalvelut
ruuhkautuneet
henkilöstövajeen
vuoksi

Yhteydenottoja alkoi tulla aluetoimistoon kiihtyvällä
tahdilla muutama päivä sen jälkeen, kun Venäjä aloitti
hyökkäyksen Ukrainaan vajaat kaksi viikkoa sitten.

Reserviläiset ja muut kansalaiset ovat viimeisen reilun
viikon aikana lähettäneet
Puolustusvoimille runsaasti 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 ollut ajoittain ruuhkautunut
kansalaisten puheluista ja
sähköposteista.
– Tämän suuntaisia kyselyjä tulee tyypillisesti muutamia päivässä tai ei laisin-

tusjohtaja on itävaltalainen
Marianne Goebl.
Kirja - Taru-Orvokki Leskinen: Aaltojen kuviot – Alvar, Aino ja Elissa Aallon
suunnittelemat tekstiilit,
Docendo 2021.

Kiireettömiä vastaanottoaikoja voidaan joutua
perumaan ja palveluissa
voi olla muitakin häiriöitä.

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

le. Tietoa omasta tehtävästä ei kuitenkaan voi saada
puhelimen tai sähköpostin
välityksellä.
– Ainoa keino saada se selville, on saapua aluetoimiston palveluspisteeseen, jossa
henkilö voidaan tunnistaa.
Sodan ajan tehtävän ohella kansalaisia askarruttaa
muutkin maanpuolustukseen
liittyvät asiat. Tyypillinen

muu aihe on omassa terveydentilassa tapahtuneet
muutokset, joka voi johtaa
palveluskelpoisuusluokan
muutokseen.
– Lisäksi jos on aikaisemmin vapautettu palveluksesta
rauhan aikana tai jos on suorittanut siviilipalveluksen,
kysytään niihin liittyviä mahdollisia vaatimuksia poikkeusoloissa, kertoo Naumanen.

Naumanen suosittelee,
että ennen yhteydenottoa
kansalaiset tutustuisivat Puolustusvoimien verkkosivuilta
löytyvään usein kysytyt kysymykset -palstaan(siirryt
toiseen palveluun), josta
useimpiin kysymyksiin saa
vastauksen.
Lähde: yle.fi

Heinolan terveyskeskuksen
palvelut ovat ruuhkautuneet
akuutisti.
Heinolan kaupungin tiedotteen mukaan(siirryt toiseen palveluun) ruuhkan
syynä on muun muassa äkillinen henkilöstövaje, mikä
voi vaikuttaa palveluihin ja
pidentää odotusaikoja.
Kiireettömiä vastaanottoaikoja saatetaan joutua
perumaan, mutta kiireelliset
tapaukset pyritään hoitamaan normaalisti.
Lisäksi tiedotteessa kehotetaan välttämään kiireetöntä
asiointia terveyskeskuksessa
maanantaisin, sillä se on
kaikkein ruuhkaisin asiointipäivä.
Lähde: yle.fi
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MYYDÄÄN POLTTOPUUTA

Kauppahalli Lihaa - laatua - palvelua
www.lihavuorinen.fi
0700-416
060

3110 / Aho

ÄLÄ OLE YKSIN!

Öljysäiliöiden huoltoa

- veneet
- perämoottorit
valikon alta.
- pienkoneet
Ostan asuntoauton. Vuosimallilla ei väliä,
pikkuvikaiset.
- mönkijät
Ansiokatu 6, 15610 Lahti myös
Nopea haku, soita ja tarjoa.
P. 0400 - 533 255
- mopot/mopoautot
Kattoturvallisuustuotteita
aoltoa Puh (03) 782 2477
- huolto
www.konesuni.fi
- talvisäilytykset
lahti@konesuni.fi Asennettuna
jja
tarvikkeena
en huoltoa
Automyyntiä

ELUHAKEMISTO
ELUHAKEMISTO

Kattoturvallisuustuotteita

0700-411600

Asennettuna ja
j tarvikkeena
saumattomat
sadevesijärjestelmät
kattosillat
tikkaat
lumiesteet

puh. 03 782 7783

Metsänhoitoa&
kotipalvelua
Kiinteistöt

Metsänhoito & kotipalvelu

NIITTYLÄ

TALO / MÖKKI MAALTA
Ympärivuotiseen lomakäyttöön.
Sopivasta kauppa heti.
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* siivoukset, kodinhoito
* puutarhatyöt
Autonosturipalveluja
saumattomat
mökkitalkkarintyöt
LAADUKASTA
SIIRTONURMEA** LAMMILTA!
-PERÄKÄRRYT
-KAIVURIT
sadevesijärjestelmät
n. 40 kpl hyväkuntoisia
edullisia
henkilöautoja
metsänhoitopalvelut
Vihdintie 4, 00350 Helsinki
kattosillatKehräämön-KUORMAAJAT
(09) 241 8498 - www.tuomontupa.fi
-KYLPYTYNNYRIT
takapihan sisätiloissa.

Siirtonurmea
VUOKRATAAN
AUTOMYYNTI IMONE

169
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Arja-Liisa p. 040 588 8003

tikkaat
www.nettiauto.com/yritys/autoimone/vaihtoautot
Antti p. 0400 754 657
-MUUTTOLAATIKOT
-MAANTIIVISTÄJÄT
lumiesteet
044 239 2551 - Pakaantie 1 - Kehräämö (takapiha)
Kattotöitä
-CADILLAC LIMOUSINE
-VAIHTOLAVAT
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VOLTTIHUOLTO Oy
etLAMMILTA!
Mika Virtanen
uoltoa Puh. 0500 769 190

LAATUKONEET EDULLISESTI

ja tiilikattojen
Harjoitukset Hollolan UimahallinPeltiMonitoimisalissa,
pesut ja maalaukset
Terveystie 8 Polttoöljyä

Kaihtimia
Hirsimetsäntie 22

MYYNTI - HUOLTO - KORJAUS
KAIKKI MERKIT

RAKENNUSAPU

15200ZZZODPPLQVLLUWRQXUPLÀLQIR#ODPPLQVLLUWRQXUPLÀ
Lahti
MARTTINEN
Lasten ja nuorten
ryhmät
www.rakennusapumarttinen.ﬁ
www.volttihuolto.fi
päivy
Puh. 0400-948 260
stysMaanantaisin
*Taaperoiset
n. 2-3 v.
Ompelukonemyynti
ja -huollot
2Automyyntiä
puh. 03 782 7783
4 h *Pikkuruiset n. 4-7 v.

URAKOINTI
Päijät-Hämeen Käyttöauto Oy
JUHA TÄHKÄNEN OY
FolkJam - RIEMUKAS
TUO AUTOSI
LOUHINTATYÖT
TANSSILIIKUNTAMUOTO
MEILLE
HUOLTOON!

TORIN OMPELUKONE
Mittatilauksena
valmistetulla
Kattojen

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

takkasydämellä lisää
maalaukset
/ pesut
lämmitystehoa.

öauto Oy
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ki on
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eden
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veossa
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Kantaverkkoyhtiön
suunnittelema voimajohto
KELLO-HARA
sivuaa muinaisaluetta Kuhmoisissa

Laaksotie 55
verstas avoinna ma, ti, ke 10-17

HUOLTO
KORJAUS


Reipas
palvelu,
LAAKSOTIE
55,
HEINOLA

Kantaverkkoyhtiö Fingridin
Heinola

YVA(siirryt toiseen palveluun) on parhaillaan menossa.
veluun)Etelä-Pohjanmaalta
Lausuntoja pyydetään
Päijät-Hämeeseen viistää muun muassa reitin varrella
Pirkanmaata.Hammasteknikkoja
olevilta kunnilta sekä PirYhteys kulkee Kuhmoisis- kanmaan liitolta ja maakunsa läheltä Päijälän linnavuo- tamuseolta. Myös metsänren(siirryt toiseen palveluun) ja riistanhoitoyhdistyksiltä
muinaismaisemaa ja muun sekä alueen lintutieteellisiltä
muassa kansallisesti tärkeäk- yhdistyksiltä kysytään näkesi määritellyn lintualueen myksiä.
poikki.
Fingridin mukaan yhteys
Kaikkiaan Fingridin suun- tarvitaan, jotta voidaan turnittelema yhteys kulkee 13 vata kantaverkolle asetetut
kunnan ja neljän maakunnan vaatimukset. Sähkönsiirto
alueella. Koko reitin pituus kasvaa, kun tavoitellaan hiiPainonpudotusta
Alajärveltä Hausjärven Hi- Autovuokraamoja
lineutraalia Suomea(siirryt
kiälle on noin 275 kilometriä. toiseen palveluun).
Verkkoyhteyden ympäristövaikutusten arviointi
Lähde: yle.fi

uusi verkkotarvittaessa
nouto
ja palautus.
KAIKKI
MERKIT040 585suunnittelema
Puh. Takuutyö.
(03)
715
2800,
7431 (siirryt toiseen palyhteys
Puh. (03) 715
2800,
040-585
7431





Ammattilaatua
FORD
varaosat
ja huollot
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LOPPUKESÄN HERKKUJA!

Nämä voimalinjat ovat Pohjanmaalla. Arkistokuva.
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Vesikourujen
uusimiset,
Katso lisää kotisivuiltamme
kattoturvatuotteet
asennettuna
Tilaa meiltä ilmainen
arviointi kohteellesi!
SADEVESI- JA
SALAOJAREMONTIT

Takkasydämen kiertoilmalämmitys muuttaa
avotakan tehokkaaksi lämmityslaitteeksi
ja tekee siitä myös ympäristöystävällisemmän.

HORMIC.fi

100% kotimaista
Meiltä saat joustavan
rahoituksen työtä.
edullisella korolla!
Ammattitaidolla vuodesta 1989

www.

www.0502205.fi

Meiltä myös:

- Savupiippujen kunnostukset
- Hormikuvaukset ja kartoitukset
- Piipunhatut - Tikkaat

Päijätemail:

hormic@hormic.fi
0400-885055

puh:

–8–
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AUTOT

Erikoinen talvi syö EteläSuomen teitä – Hämeessä
selvitty toistaiseksi
suhteellisen vähin vaurioin
Nollan asteen molemmin puolin vaihtelevat säät rikkovat
pahiten teitä.

Asukaspysäköinti
luvat siirtyvät
sähköiseen
järjestelmään
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 asukaspysäköintilupajärjestelmään ja paperisesta ajoneuvon tuulilasin
sisäpuolelle asetettavasta
pysäköintiluvasta luovutaan.
Pysäköinninvalvonta saa
jatkossa tiedon pysäköintiluvasta sähköisestä järjestelmästä rekisteritunnuksen
avulla.
Sähköisen järjestelmän
myötä asukaspysäköintiluvan voi jatkossa uusia mukavasti vaikka kotisohvalta.
Pysäköintiluvan voimassaolo
on entistä joustavampi, sillä
lupia voi ostaa täysinä kalenterikuukausina valitsemansa
pituiseksi ajaksi 1-12kk välillä. Lupa ja sen veloitus on
aina kalenterikuukausi, ja
voimassa sen kalenterikuukauden loppuun.
Maaliskuun 2022 alusta
lähtien asukaspysäköintiluvan hankkiminen ja uusiminen tapahtuu verkon
varauspalvelussa osoitteessa https://e-asiointi.lahti.fi/
epermit/. Verkkopalvelussa
lupa-asiat hoidetaan vahvan
tunnistautumisen avulla.

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

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

Lahti-Piste auttaa
tarvittaessa
Palvelutorin Lahti-Piste palvelee niitä, joilla ei
ole mahdollisuutta vahvaan
tunnistautumiseen. Myös
Lahti-Pisteessä luvan voi
jatkossa ostaa valitsemalleen
aikajaksolle 1-12kk pituiseksi ajaksi. Palvelutorin palvelumaksu on 5€ uusimiskertaa
kohden.
Veteraani- ja yrityspysäköintilupien hankkiminen
tapahtuu jatkossakin Palvelutorin Lahti-pisteessä.
Asukaspysäköintilupa on
sekä ajoneuvo- että henkilökohtainen. Vahvan tunnistautumisen avulla tarkistetaan
väestörekisteristä, asuuko
varaaja asukaspysäköintilupaan oikeuttavalla alueella.
Lisäksi Traficomin rekisteristä tarkistetaan, että varaaja
on ajoneuvon omistaja tai
haltija.
Lähde: lahti.fi

Hämeen tiet ovat selvinneet
vaativasta talvesta suhteellisen vähin vaurioin, kertoo Uudenmaan ely-keskus.
Häme kuuluu tienpidossa
Uudenmaan ely-keskuksen
vastuualueeseen.
Uudellamaalla osalla teistä on jouduttu alentamaan
nopeuksia päällystevaurioiden vuoksi. Vaurioita ovat
aiheuttaneet viime viikkojen
vaihtelevat ja sateiset säät.
Uudenmaan ely-keskuksen kunnossapitovastaava
Henri Aaltonen kertoo, että
Hämeessä pidemmät yhtäjaksoiset pakkasjaksot ja pie-

nemmät liikennemäärät ovat
suojanneet teitä vaurioilta.
Juuri nollan molemmin puolin 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 turpoaa jäätyessään ja hajottaa
osaltaan päällystettä.
Lisäksi nastarenkaat kuluttavat asfalttia enemmän
päällysteen ollessa märkä.
Lähde: yle.fi

KESTÄVINKIN
KAIPAA HUOLTOA
Me tunnemme Toyotasi parhaiten.
Tarjoamme käyttöösi korkeatasoiset
huolto-, korjaamo- ja varaosapalvelut, esim:
- Kaikki korjauspalvelut
- Määräaikaishuollot
- Tuulilasin kiveniskemäkorjaukset
- Ilmastointilaitteen
huolto

-

Rakkaudesta
eläimiin!

Aidot Toyota-varaosat
Katsastuspalvelu
Rengasmyynti
Kaikki rengastyöt
Sijaisautopalvelu
Faunatar Lahti
Launeen Prisma 2. krs
Puh. 040-1630 630
Ark. 10-20, la 10-18
www.faunatar.

Puskuri rutussa, ruostetta lokareissa tai
rikkinäinen tuulilasi?
POIKKEA MEILLE ILMAISEEN
VAHINKOTARKASTUKSEEN JA LASKETAAN
Seudun
UutisetTUOSSA
– 4 – Lahden
KORJAUSARVIO
AJONEUVOLLESI
TUOKIOSSA.

TEEMME
YHTEISTYÖTÄ KAIKKIEN OY
IITIN
GRANIITTI
VAKUUTUSYHTIÖIDEN KANSSA YLI 65 VUODEN
KOKEMUKSELLA.
Graniitin monet
muodot, saha-,
noppaja Messiläntie
nupukivet,
portin
tolpat,
Vanha
2, 15860
Hollola
reunaja
muurikivet.
p. 0400 357 310

www.paakkisenautomaalaamo.com

Perheniementie 451, 47450 Iitti
GSM 0400-809 095
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LIIKKUVA AUTOHUOLTO

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

Rengasmyynti ja -vaihdot
asiakkaan luona!
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Lahden Seudun Uu
Autohuolto Janne A Tmi

VÄÄKSY (toimialueena Päijät-Häme)

www.autohuoltojanne.ﬁ

p. 0400 467 595 24 h joka päivä!

Kuntavaaliehdokas!
Varaa ajoissa itsellesi
tai puolueellesi parhaat
paikat vaali-ilmoitukselle.

M-Lasi Kun autosi tuulilasi
pitää -uusia
niin käänny
puoleemme.
Renkaat
ja vanteet
Teemme sen nopeasti ja edullisesti.
Rengastyöt
Soita 0400- 836213
tai tule käymään.
- Renkaiden kausisäilytys
- Auton huollot ja korjaukset
- Ilmastointihuollot

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

- huollot - varaosat
- ilmastoinninhuollot - korjaukset
Tehtaankatu 6,
Riihimäki
Puh. (019) 716 620
tai (019) 268 0800

www.autosorsa.fi

Mursketie 4, 15860 Hollola
p. 03-7804651, 0400 808120
Etsimme
isäntäperhettä elokuussa saapuvalle
www.hollolanrengasjaautokorjaamo.fi
thaimaalaiselle vaihto-oppilastytölle.
Onko teidän perheenne
kiinnostunut kansainvälisyydestä?
Negatiivinen testi ja koulupaikka Lahdessa

desta. Talven jäljiltä päällysaina
ajantasaisesti!
Lahden
tetyillä teillä näkyykin
useinSeudun Uutiset – 9 –
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Lii- kuljettajaa etenkin, jos tuu- Yhdistyksessä
mökkiläiset neutraalin harmaa tai kellan- johtaja Panu Tast.
Puistolantie 2, Heinola - jyrki.nurmisto@verhoomo.com
joka päivä 0440 111 889
Vuokramökkeily on var- verkostoituvat keskenään ja
teenotettava vaihtoehto, eikä järjestävät tärkeitä keskusverstas avoinna ma, ti, ke 10-17
nella mökkiä ole pakko omistaa. telu- ja yleisötapahtumia”,
Reipas palvelu,
lisä Vuokramökeillä mökkeilee sanoo Rehnfors.

arusoksi.
teen
ässä
hden
elle,
ntyy

seen askelkuntoiluun.
peittoon,
mutta puistossa
(bensa- ja dieselautot)
Kariniemen rinteessä toi- on tehty ehostustöitä. Niistä
Jarrujenkorjaukset,
mii edesmenneen
taiteilijan rengastyöt
on tullut Kariniemen mäkeä
Olavi Lanun 15:sta kook- ulkoiluväylänä käyttäviltä
Viikkoteoksesta
10 / 2022koottu La- kirpeää palautetta.
kaasta
nu-puisto. Puiston toteutAlue on edelleen ryteiktamisesta käytiin aikanaan köinen kaadettuine ja kaakovaa kädenvääntöä Lahden tuneine puineen. Kariniemi
kaupunginvaltuustossa ja on luontokohteena suojeltu.
lehtien palstoilla. Puiston Arvostelijoiden mukaan rikannattajat toivoivat ja us- sukasat eivät kuulu kaupunkoivat Lanu-puistosta tu- kipuistoon. Arvostelijoiden
levan Suomessa tunnettu mielestä pystyyn jätetyt ja
matkailunähtävyys. Siihen katkaistut lahopuut riittävät
 Ė æeiȲ Ğ
ę ę ü Ȳ ĩ ę Ė œTaideğ Ō æ Č Ċ Ľlinnuille
ĥ ĥ ğ Ȳ ķ Čjaę ętoukille.
ĥ Č ğ Ȳ Risukasat
puisto
oleü Čyltänyt.
puiston
toteuttaminen
maksoi
antavat
hoitamattoman
kuvan
ėłğȲķČğłęęüȲİæĳĊæČĽüğȲķĥİČČȗȲ
870 000 silloista markkaa. puistosta. Kariniemen mäki
9 æ ł Ľ Č Ȳrakennettiin
ķ Č ğ ë Ȳ ė æ Ċ ŌvuoČ Ľ Ȳ Ė æ Ȳ on suosittu liikuntapaikka ja
Lanu-puisto
ü Ȳ Ō æ Č Ċ ø æ Ğ Ğ ü Ȳ ĩ ę Ė œ Ľkävelykohde.
Ȳ
sinaĞ
1989-1992.

vat entistä enemmän
htä innokkaita
ÖLJYNVAIHV?
vanhemmatkin
'389Ȳ09eM[QV

Kevätkelissä kuljettajan
näkeminen koetuksella

Tilausajoa pikkubusseilla

ajeni Lahdessa

Bussipalvelu M. Nieminen Oy
TEHOPESU

12 €

Teboil Saksala

KELLO-HARA

Verhoomo Jyrki Nurmisto

y lasten kanssa

KYSY TARJOUS
tarvittaessa
nouto ja palautus.
UUSISTA
RENKAISTA
Takuutyö.
TUO AUTOSI

RENGASTUONTI
Puh. 03-884 5151

ssa,

Höylääjänkatu 2, LAHTI

kka
ot)

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

otta
mistapa
styt
kenikin
men
ulu

htia
tur-

yttäella
naa
ttaa
äälmoin
nen
örää
hyesta
kaa.
kun
rauopa
Jos
läsi
iaa,
ään
mus
akyörä
ouksen

LAAKSOTIE 55, HEINOLA

Päijät-Hämeen
Automaalaus

Puh. (03) 715 2800, 040-585 7431
Pyöräretki on turvallinen ja mukava koko perheelle kun
ennakoi kaikkien ajotaidot ja jaksamisen..
Kuva: Liikenneturva

Auto Sorsa Oy

tai yhteentörmäyksen riski liikennettä sekä mietittyä
kasvaa. Ajotaitoa kannattaa seuraavaa tienpätkää. Tau175/65
R14……225€
aikana kannattaakin
harjoitella
omassa
pihassa
tai kojenAvainkierto
23, Hyvinkää.
Tehtaankatu
6, Riihimäki.
muistutella
turvallisesta
muussa
turvallisessa
ympäPuh.
(019)
268 0800 liikPuh.
(019) 716 620
195/65
R15……239€
kumisesta ja ohjeistaa, miten
ristössä ennen liikenteeseen
www.autosorsa.fi
tulee toimia tulevissa mutkissiirtymistä.
205/55 R16……279€
sa ja risteyksissä.

205/60
R16……299€
Taukoja
tarpeen
mukaan
Kertaa sääntötuntemus
225/45 R17……345€

Lasten kanssa pyöräilyn tulisi225/40
olla kaikille
hauskaa, Kertaa lapsen kanssa turvalR18……415€
mukavaa ja turvallista, jotta lisen pyöräilyn periaatteet
pyöräily jää tavaksi. En- ennen retkeä. Pienemmille
simmäisiä pyöräretkiä per- lapsille ei kannata puhua
www.nastorengas.fi
heen
kesken ei kannata pitää monimutkaisista säännöistä
urheilusuorituksena vaan vaan muistuttaa rauhallisen
leppoisana ajanvietteenä. pyöräilyn merkityksestä.
Juomatauot, maisemankat- Alakouluikäisen kanssa pyösomistauot, evästauot, lepo- räilyn sääntöjä voi kerratauot ja kaikki mahdolliset ta esimerkiksi Filla&Rilla
tauot ovat osa pyöräretkeä. -oppimisympäristön avulla.
Samalla tulee paremmin ha- Se on ilmainen eikä siihen
vainnoitua ympärillä olevaa tarvitse rekisteröityä.
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Rakennus- ja
saneerauspalvelut
On siis luonnollista,
että autoilija yleensä aliarvioi
tiet kuluvat ja urautuvat, kelin vaikutuksen ja pyrkii
jos nastarenkailla ajetaan ajamaan samaa tuttua hyvän
jopa lokakuusta huhtikuu- kelin nopeutta, huomauttaa
hun saakka sulilla teillä. Nieminen.
Niemisen mukaan leuto ja
Yksi nykyajan vitsaus aulämmin talvi tekee nastaren- toilijoille ovat vuosi vuodelta
kaiden järkevyyden väkisin- lisääntyvät tuulilasivauriot.
kin hieman kyseenalaiseksi. Niemisen mukaan yksi syy
Ei kuitenkaan ole olemassa tähän on juuri teiden rapauyksiselitteistä vastausta tai tuminen, jonka seurauksena
ratkaisua siihen, pitäisikö erityisesti vilkkaasti liikenEtelä-Suomessa siirtyä yhä nöidyillä pääteillä lentelee
enemmän nastattomiin ren- murenevaa asfalttia ja irtokikaisiin tai jopa kieltää nastat. viä. Varsinaista tilastotietoa
-Nastojen käyttöön liitty- huonokuntoisten teiden vaivätOmaa
kysymykset
ovat kevätvaikea kutuksesta
näkymistä
• Tarkista, lasivahinkoihin
että pyyhkijät
yhtälö.
Yöpakkasia
olemassa,
sillä asia
on
kelissä voi
puolestaantietenlisätä ei ole
toimivat
kunnolla
ja lakin
on
ollut
tänäkin
talvena
vaikeasti
mitattavissa.
Puh.
040
171
3110
/
Aho
pitämällä takavalot päällä.
sipesunestettä on riittäja
erityisestiajava
päätieverkon
Väylän
Takavaloilla
auto nävästi. mukaan Suomessa
ulkopuolella
on
myös
jäisiä
on
päällystettyjä
maanteitä
kyy kirkkaassa kelissä pa- • Ehkäise
häikäistymistä
tienpintoja.
kaikkiaanja aurinkonoin 50
remmin kuin Lisäksi
pimeänäSuomi
ajava. kaiken
aurinkolaisella
on pitkä maa ja moni etelän 750
kilometriä,
josta
huolipalla.
autoilija
ajaa muuallakin
kuin nokuntoisen
osuus
Viisi vinkkiä
kevätkeleihin:
• Näy muille:maantien
pidä takavalot
etelässä.
autoilijat
osai- onpäällä
7 500kirkkaassakin
kilometriä.sääsTie
• Sovita Jos
ajaminen
olosuhsivat
ottaamukaan:
kelin vaikutuksen
huonokuntoiteiden
jos et näe luokitellaan
sä.
tosissaan
ja sovittaa
nopeutta seksi, jos sillä liikkuessa on
kunnolla,
alenna nopeutta.
sekä
muuta ennakointia
• Huolehdi
tuulilasin kelin
kun- vaihdettava ajolinjoja urien
mukaan,
asia
olisi
helppo
tai vaurioiden
vuoksi, tai
nosta ja puhtaudesta.
Lähde: liikenneturva.fi
ratkaista. Valitettavasti todel- jos tien epätasaisuus haittaa
lisuudessa tilanne on toinen, matkustusmukavuutta.

Kylpyhuonelaatoitusvesieristystyöt
Ilmainen kartoitus!

Hyödynnä kotitalousvähenny

9HVLMlUYHQ5DNHQQXVSDOYHO

PALVELUH
Öljysäiliöiden huoltoa

RunsaastiHUOLTOON!
merkkejä/kokoja.
MEILLE

*AUTOJEN
KORJAUKSET
JA HUOLLOT
Renkaiden
kausisäilytys.
* AUTOJEN KORJAUKSET * MAALAAMO
*PYÖRÄSUUNTAUKSET
Renkaiden
JA HUOLLOT asennus *ajanvarauksella
FORD-VARAOSAT
*PPG-MAALIT
* PYÖRÄSUUNTAUKSET
/odottaessa.
* OBD-MITTAUKSET
*RENKAAT
**FORD-VARAOSAT
PPG-MAALIT
* RENGASMYYNTI JA
**OBD-MITTAUKSET
ILMASTOINTIHUOLLOT
-ASENNUKSET

niitä
lesi,
datäillä

Lahden Seudun Uutiset

Mestarinkatu 24, Lahti
FORD
Puh. 050 5511 330

HINAUKSET
Henkilö- ja pakettiautojen
kolarityöt,
muovityöt, peltioikaisut ja maalaukset
Seuralaispalvelua

KESTÄVINKIN
KAIPAA Siirtonurmea
HUOLTOA

HUOLTO

Me
tunnemme
LAADUKASTA
SIIRTONURMEA LAMMILTA!
Toyotasi parhaiten.
Tarjoamme käyttöösi korkeatasoiset
huolto-, korjaamo- ja varaosapalvelut, esim:
- Aidot Toyota-varaosat
- Kaikki korjauspalvelut
- Määräaikaishuollot
Katsastuspalvelu
ZZZODPPLQVLLUWRQXUPLÀLQIR#ODPPLQVLLUWRQXUPLÀ
- Tuulilasin kiveniskemä- Rengasmyynti
- Kaikki rengastyöt
korjaukset
Ilmastointihuollot R134
- Ilmastointilaitteen huolto - Sijaisautopalvelu
Automyyntiä

Auto
Sorsa Oy
Luotettavaa
Päijät-Hämeen
Käyttöauto
Oy
autonhuoltoa
www.autosorsa.fi

n. 40 kpl hyväkuntoisia edullisia henkilöautoja
Kolarikorjaamo
Sorsa
Oy
Kehräämön
takapihan
sisätiloissa.
Tehtaankatu
6, Riihimäki,
puh.
(019) 716 620
044 239 2551 - Pakaantie 1 - Kehräämö (takapiha)

KAHDEN
❤

Rengasmyynti KYSY TARJOUS
KESKEN
TALVIRENKAISTA!
• UUDET
• KÄYTETYT
0700-416 060
st erc PL 169 TRE 10
Asennukset

2€/min

Rengashuolto
ÄLÄ OLE YKSIN!

SEURAA TARJOLLA!
Seksi & parisuhd e
Luotet tavaa apua seksi- ja
0700
41909
0700-411600
E
Keskikankaantie
4,
HOLLOLA
V
parisuhdeasioissa.
I
L

1,92 min+p vm. ST EROTIC PL169 TRE 10
Puh.
040 545 0312
1,69 min.+pvm. ST EROTIC PL169 TRE 10

2,21€ min+pvm

www.tp-rengas.fi

Tehopesu

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

12 €

www.vihertalovarpula.fi
– 10 – Lahden

Seudun Uutiset

Keilailu-uutisia

0XOWDDNXRULNDWHWWDNLYLDLQHNVLD

Starmenin
Helmikaatojen
voitto Hannimäelle

6XXUV¿NHLVV¿MDSHU¿N¿UU\OO¿QRXGHWWXQD
Lahden Seudun Uutiset
7LODXNVHWZZZYLKDQWDƬ
WDLSXK NOR 

NIINAN NIKSIT
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KK:n (Keila-Kallet) Ari
Hannimäki oli porukan
paras tuloksella 1580. Toiseksi sijoittui GB:n Roosa
Lundén jääden Hannimäestä 66 pistettä tuloksella
1514. BAY:n Harri Heikkilä nappasi kolmannen
sijan pistein 1470.

Kallio ylivoimainen
Lahden Naiskeilaajien
60-vuotis juhlakisassa

Niina Ojansivu
Keittiöpäällikkö

Raparperijuustokakku

Sunnuntaina 16.5.2021 pe-

Kasvisruoka on entistä suositumpaa ja siihen panostetaan nykyään paljon, mikä on sinänsä
lattiin IV Lahden Autolahyvä,
koska ravitseva kasvisruoka on paljon muutakin kuin pelkkiä kasvispihvejä tai salaattia.
Hiustenleikkaus
sikeskus
OpeninHyvä
finaali.
Vegaanisuus
entistä enemmän.
niin,
13 - 17 € lisääntyy koko ajan ja uusia tuotteita on saatavillaLoppukilpailuun
selviytyi
Itsekasvisruokaa,
tykkään näistä
paistettavista
juustokakuista ja nyt löysin parikin
vaikka olenkin itse sekasyöjä, syön mielelläni hyvin valmistettua
missä
on proteiinin
kahden
jakson
alkukilpaivaniljakreemiä,
sitähän
oli pakko kokeilla. Sopivasti raparperikin no
saantiin kiinnitetty huomiota. Tässä resepti simppeliin kasvisruokaa,
joka
ei tarvitse
erikoisia
perusteella 30
parasta
joten juustokakun
tekoon.
Tämän tekeminen on nopeaa, mutta uunis
aineita, mutta on silti ajankohtainen juureksineen ja makuineen.lujen
keilaajaa
siinä keilattiin
kakku saa ja
vetäytyä,
syötäväksi se on parhaimmillaan seuraavana päi

Päijät-Hämeen
Lokapalvelu Ky
puh. 0400 352 762

Maanantaina 21.2. saatiin
Starmenin Helmikaatojen
kilpailu pakettiin, kun oli
vuorossa kilpailun finaali
Lahden Keilahallissa. Loppukilpailuun selviytyi 21 parasta
alkukilpailujen parasta keilaajaa. Finaalissa keilattiin 7
sarjaa amerikkalaisittain.

Keilailu-uutinen

Niko
Oksaselle
voitto
Niinan
niksit
Täyttävää kasvisruokaaIV Lahden Autolasikeskus Openi

Soija-kasviscurry
Pilko juurekset ja sipuli
Rypsiöljyä
suhteellisen isoiksi
½ tl currya
kuutioiksi. Kuumenna
1 sipuli
tilkka öljyä kasarissa, lisää
2 porkkanaa
juurekset, sipuli ja curry,
1 palsternakka
kypsennä puolikypsäksi.
1 selleri
Lisää kookoskerma,
Nyt
on kevätVARAA
OMA
1 lanttu
kasvisliemikuutio ja
n. 250
g vihreitä papuja
mausteet, anna kiehahtaa
siivouksen
aika
MYYTIPAIKKASI
100 g soijarouhetta
ja lisää soijarouhe ja pavut.
0,3 dl kookoskermaa
Lisää veteen sekoitettu
Muista, meillä
0,3 dl vettä
maissitärkkelys padan
kauppa
käy!
joukkoon,
kypsennä. Maista
Lahden
Seudun
Uutiset
–1 rkl
2 – maissitärkkelystä
Ahtialantie 37, 15170 Lahti
(maizzena)
ja lisää tarvittaessa suolaa.
www.lanttila.ﬁ
1 kasvisliemikuutio
½ tl sokeria
½ tl suolaa

Roosa Lundén, Ari Hannimäki ja Harri Heikkilä

Onko sinulla joku mieliresepti, jonka haluat jakaa lukijoi
Lähetä se minulle, niin kokeilen sitä ja maukkaimmat ni
lehdessämme. s-posti: niina@jns-mediajakelut.com
Viikko 10 / 2022

ensin 5 sarjaa amerikkalaisittain,
jonka jälkeen 8 parasta
Pohja:
200g digestivekeksejä
jatkoi
RoundRobin-peleihin.
100 g voita, sulatettuna
Loppukilpailu
pelattiin ilman
Täyte:
yleisöä.
n. 7 dl raparperia
vajaa
desilitra
sokeria All
Voiton
vei Kouvolan
2 prk Valion
Starsin
Nikovaniljakreemiä
Oksanen 73
2 rs vaniljatuorejuustoa
pisteen
erolla toiseksi sijoit3 kanamunaa

tuneeseen TPS:n Jesse Kallioon
(3109-3036).
SBF:n
Murskaa
keksit ja sulata
voi,
Jouni
Helminen
nappalaita leivinpaperi irtopohsi
kolmannen
sijantaputtele
pistein
javuoan
pohjalle,
2916.
taikina i vuoan pohjalle ja
RoundRobin-peleissä
reunoille,
laita vuoka nähjää-

Jesse Kallio, Niko Oksanen ja Joun

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

piste

Teks
Kuva

Älypyörätien kustannu
SISUSTUSSUUNNITTELU – Inge
kaksinkertaistuivat

kaappiin.
Keitä raparperista ja sokerista
hilloke, laita puhdistettu ja
pilkottu raparperi kattilaan
Palvelevaa taimikauppaa Lahdessa, vuodesta 1967
ja keitä hieman, ei tarvitse lilaadukkaat
sätä vettä,
raparperista
irtoaaniin kokeilen sitä ja
OnkoMeiltä
sinulla joku
mieliresepti,kesäkukat,
jonka haluat jakaa lukijoille?
Lähetä
se minulle,
nestettä, lisää sokeri ja anna
vihannekset, puut, pensaat, perennat,
maukkaimmat
niistä julkaistaan
lehdessämme. s-posti:kiehua
niina@jns-mediajakelut.com
hiljakseen. Sekoita
havut, ruusut
ja köynnökset.
vanilja kreemi, tuorejuusto
ja kanamunat
Joukossa paljon erikoisuuksia
Lasse
Koskinen keskenään
kuohkeaksi seokseksi. Kaada
ja harvinaisuuksia!
hilloke taikinan
ja hil- te. Paista 150 astetta tunti, ota kuin
Lahden
kaupunkipäälle
haki vuonAvoinna MA-PE 9-19,
lokkeen
na
2017 päälle
EU:n juustokuorruUrban Inno- jäähtymään tunniksi ennen laita
LA 9-16, SU 11-16
vative Actions -rahoitusohRajakatu 2, 15100 Lahti
jelmasta tukea uudenlaisen
www.vihertalovarpula.fi
pyörätiesuunnitelman
Onko sinulla jokurakenmieliresepti, jonka haluat jakaa lukijoi
tamiseen.
Kokonaistukea
tuli kokeilen sitä ja maukkaimmat ni
Lähetä
se
minulle,
niin
4,7 miljoonaa euroa. Tuen ja
lehdessämme.
s-posti: niina@jns-mediajakelut.com
kaupungin
oman rahoituksen
Hämeessä
isommat
järvet ovat hyvässä kunnossa, mutta
turvin
toteutettiin
kaupunkiPainonpudotusta arkiruoalla!
monet
pienetohjelma,
järvet vaativat
liikkumisen
pääs-toimenpiteitä. Jokien osalta
6XXU
V¿NHLVV¿MDSHU
U\OO¿QRXGHWWXQD
Ti 10.00,
Ke 11.00, ¿N
To¿U
16.00
ja La 10.00
tökauppakokeilu
ja
erityinen
Keilailu-uutinen
tilanne
on heikompi varsinkin ravinnekuormituksen suhteen.
7LODXNVHWZZZ
YLKDQW
DƬ
To 18.00 Miesten
ryhmä
”älypyörätie”.
Kauppakatu 2 A, LAHTI
WDLSXK
NOR 
EU-tuen hakuvaiheessa
hankkeen älypyörätien kuspuh. 044-515 4414, painonpudottajat.ﬁ
tannusarvio oli 1,68 milposti@painonpudottajat.ﬁ
joonaa euroa. EU:n tukea
pyörätiehen tuli 1,31 miljooSunnuntaina
16.5.2021
penaa
euroa. Tuen
hakemisen
lattiin IVsyntyi
Lahden
Autolajälkeen
pyörätielle
sikeskus
Openin
finaali.
uusi
linjaus
Etelä-Lahteen,
Loppukilpailuun selviytyi
Uudenmaankadun
varrelle.
kahden jakson
alkukilpaiPyörätien
hinta nousi
nyt jo
lujen
perusteella
30 parasta
2,2
miljoonaan
euroon.
keilaajaa ja siinä keilattiin
ensin
5 sarjaa amerikkalaisitLisäkustannukset
aiheutain, jonka
8 parasta
tuivat
yhdenjälkeen
kadun ylittäväsjatkoi
RoundRobin-peleihin.
tä
sillasta,
meluvallin linjausToimenpideohjelmaa
varten tarkasteltiin kaikkiaan yli kahLoppukilpailu
pelattiin
muutoksesta,
tasataa
järveämuuttuneiden
ja jokea.ilman
Kuva: Petri Lassheikki / Yle
Katoksia, aitaa, portti ja muita ulkokalusteita mittatilausyleisöä.
suunnitelmien
tekemisestä,
työnä. Puuvesa.fi - p. 040 754 7420 - puuvesa@puuvesa.fi.
lisätöistä ja näiden aiheutVoitonviivekorvauksista
vei Kouvolan
Hämeen
vesistöjen
tilaa All
py- Pohjavesiä uhkaavat
tamista
Starsinparantamaan.
NikoLisäksi
Oksanen
73 vanhat synnit
ritään
Hämeen
urakoitsijalle.
älypyöpisteenvarrelta
erolla
sijoitely-keskus
on toiseksi
julkaissut
kat- Mäkelä
kertoo, että poh-etelään
rätien
oli tarkoitus
Lahden matkakeskuksesta
tuneeseen
TPS:n
JessekoskeKal- javesien
tavan
koko
Hämettä
tila Niko
Hämeessä
on ja Jouns
kaataa
läheisen
asutusaluJesse Kallio,
Oksanen
nukset
kohosivat
kaksinkertaisiksi
lioon
(3109-3036).
SBF:n
van
vesienhoidon
toimeneen
edestä
kuusikkoa.
Tästä kohtuullisen hyvä. Ely kävi
- 65 vuoden kokemuksella
tiin myös
300
pisteen piste
Jouni niin
Helminen
nappa- läpi
pideohjelman.
310 kaksi
pohjavesialuetvalotekniikalla
pyörätien
Ta
nousi
suuriOhjelman
vastarinsarjaa.
Niko46Oksanen
si kolmannen
sijan
pistein
tavoitteena
saattaa
kaikki ta.
Näistä
nimetty heitti
niin tarka
pintaan.
nan
ryöppy,onettä
pyörätietä
automaalausalan töitä
hänen 44. jariskialueiksi,
Jesse Kallio että
Teks
2916.
Hämeen
vedet
vähintään sanotuiksi
kavennettiin
alkuperäisistä
- Muoviosien korjaukset
hänen
jo 80.tarkastuslautatäydellisen
300 hyvä
Kuva
RoundRobin-peleissä
näh- joilla
hyvään
tilaan vuoden 2027
ihmisen
toimet ovat
Lahden
suunnitelmista.
loppuun
mennessä.
heikentäneet
tai
voivat
heikunta
tarttui
älypyörätien
ihme
Maaliskuun
lopussa
vuon- Myös
Nyt myöskolarityöt
Lahdessa – koirien
Meiltä saat koirallesi mm:
päivähoitopaikka! Löytyy
•
hoidon päivän ajaksi tai
pohjaveden
tilaa rätie
kustannuksiin,
jotka loppujen
naElyn
2021 erityisasiantuntija
pyörätiekustannuk- kentää
Apilakatu 3, Lahti.
jaosoitteesta
vahinkotarkastukset
osaksi päivää
Harri
Mäkelä
kertoo,
lopuksi nousivat kaksinker- tarve
set
olivat
kohonneet
jo että
2,7 merkittävästi.
Tutustu meihin osoitteessa
•
turkin- ja
www.kirsunhoiva.fi tai soita 041
toimenpideohjelma
ole taisiksi
Pohjavesien
osalta
kyse euro
kynsienhoitopalvelut
suunnitelmiin
nähden.
miljoonaan
euroon. ei
Lisää
311 6859 ja tule paikan päälle
•
pentutreffit
velvoittava, mutta
näkyy on
pääasiassa
vanhoista
syn- Laut
Kaupungin
oma
osuus kohosi
kustannuksia
tuleeseväylään
tutustumaan.
esimerkiksi
myönnettäessä
neistä.
Tällaisia
voivat
olla EUyli
1,5
miljoonaan
euroon.
myös
digitaalisista
näyttöOlemme avoinna ma-pe 7.00 – 18.00.
rahoitusta
vesistöjen kun- esimerkiksi
vanhat huoltoTarkastuslautakunta
sai täs- taipu
tauluista
ja liiketunnistimella
nostuksiin valotekniikasta.
tai päätettäessä asemakentät
ja teollisuustä aiheutuneeseen
tieduste- oma
toimivasta
ympäristöluvista.
joissa on käsitelty sum
luunsa kaupunkiympäristön
Valot
himmenevät ja kirkas- laitokset,
Ohjelmaa
varten käytiin
kemikaaleja.
vastuualueelta
vastauksen, Laut
tuvat
liikennemäärien
mu- haitallisia
läpi Hämeen
pinta- ja poh- jonka
N y kmukaan
y a j a s sainakin
a p o hpyöräj a v e - kaup
kaan.
Tämän ”älytekniikan”
javesien
tilaa. Hämeessä
teiden mata
tien uhkaa
levennyslähinnä
olisi toteutettu
osuus
on kustannuksista
noin siä
isommat
järvet ovat
hyvässä suolaus.
Tätäkin
pyritään
joka tapauksessa
ilman
EU:n kusta
kuusi
prosenttia.
Pyörätien
kunnossa, muttaheijastetaan
monet pie- vähentämään
teiden poh- sa.
tukeakin.
kaistamerkinnät
net järvet vaativat toimenpi- javesisuojauksilla. Suolan
teitä. Jokien osalta tilanne on tilalle pyritään myös löytäheikompi varsinkin ravinne- mään korvaavia aineita, jotka
kuormituksen suhteen.
eivät olisi pohjavesille niin
Ohjelmaa varten tarkastel- haitallisia.
Painonpudotusta arkiruoalla!
tiin kaikkiaan yli kahtasataa
Ti 10.00, Ke 11.00, To 16.00 ja La 10.00
järveä
jokea.havaita,
Tiedot vesisOnjaikävä
että nuorten har- näpelöintiä. Missä ovat l
To 18.00 Miesten ryhmä
töjenrastukset
tilasta ovat
pääasiassa nykyään pelit koulujen välitunneil
ovat suuntautuneet
Kauppakatu 2 A, LAHTI
noinkännykkään
viiden vuodenjatakaa.
Lähde: yle.fi
kaikkeen mitä ne jälkeen?
puh. 044-515 4414, painonpudottajat.ﬁ
härpäkkeet tarjoavat. Jos mennään
Urheiluseurat ovat jo
posti@painonpudottajat.ﬁ
kylään, niin istutaan rivissä ja na- vaikeuksissa, kun ei ole

Tarkastuslautakunta tarttui kohonneeseen hintaan

Hämeen vesien tilaa pyritään
kohentamaan – toimenpiteet
kodit, vapaa-ajan
kerätty yksiin kansiin ja julkiset t
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p. 040-3518991

Niko Oksaselle voitto
inge.uotila@insinooritoimistopel
IV Lahden
Autolasikeskus Openi

Päijät-Hämeen
Lokapalvelu Ky
puh. 0400 352 762

SISUSTUSSUUNNITTELU – Inge

Antti Kuusela, Jesse Kallio ja Pinja Laukkanen

Syksyllä 2021 juhlittiin Lahden Naiskeilaajia ja viime
sunnuntaina 6.3.2022 pelattiin Lahden Naiskeilaajien
60-vuotis juhlakisan finaali
Lahden Keilahallissa. Juhlakisa oli myös Keilaajattaret On Tourin osakilpailu.
Loppukilpailuun selviytyi
alkukilpailujen perusteella
24 parasta keilaajaa ja siinä
keilattiin 6 sarjaa amerikkalaisittain. Alkukilpailuun
sisältyi myös erikoiserät naisille ja veteraaneille. Myös

3 parasta naiskeilaajaa palkittiin.
Kovatasoisessa finaalissa
voiton vei TPS:n Jesse
Kallio 73 pisteen erolla
toiseksi sijoittuneeseen
BAY:n Antti Kuuselaan
(1484-1412). Raision Nasevien Pinja Laukkanen
nappasi kolmannen sijan
pistein 1361.
Teksti ja kuvat:
Niina Leskinen

kodit, vapaa-ajan
ja julkiset t

Harrastukset ja hyvinvointi
p. 040-3518991

inge.uotila@insinooritoimistopel

Toukokuun
tahdotuimmat!
Huhtikuun
herkkuja!

Viikko 10 / 2022

avautui syyskuun 1. päivä
Rautateiden
Lahti -näyttely.
Meiltä laadukkaat
kesäkukat,
Aulan sermeissä esitellään
vihannekset, puut, pensaat,
perennat,
Lahden rautateitä,
rautatiehavut,
ruusut
ja
köynnökset.
kulttuuria
ja
rautatieharrasHyvä sikanauta-jauheliha
Hyvät
karjalanpaistilihat
3RUVDDQXONR¿OH
– 11 –
Lahden
Seudun
Uutiset
tamisen
eri muotoja.
kulmapaisti/kassler
50%/50%,
Joukossa
paljon
erikoisuuksia
70&/30%, tuore, Suomi
tuore, Suomi Lisäksi vitriineissä on esiltuore,
Suomi
ja harvinaisuuksia!
lä Esko Nikkasen ja Sauli
Avoinnarakentamia
MA-PE 9-19, pieHirvosen
LA 9-16, SU 11-16
noisrautateitä.
Nikkanen
Rajakatu 2, 15100
Lahti
on keskittynyt
paikallisiin
www.vihertalovarpula.fi
rakennuksiin
ja miljöihin,
minnan tavoitteena on
Hirvonen ulkolaisiin dioraahyvinvoinnin ja terveyden
moihin.
edistäminen sekä osalliNäyttely kestää syyskuun
Talvi
on parhaimmillaan
NoVARAA
eihän
siitä
niin
OMAhyvä
suuden lisääminen.
ja silloin
on
myös
loppuun
asti ja se toteutetaan
paljon
puhuta,
• Avustussäännön, hakuohMYYTIPAIKKASI
aika kierrättää.
yhteistyössä
Lahden rautatieMaalaiskananmunat
6XXU
V¿NHLVV¿MDSHU
¿N
¿U
U\OO¿QRXGHWWXQD
mutta
onkanssamme
se Lanttila
jeet ja hakulomakelinkit
Tee se
harrastajat Topparoikka ry:n,
isotparas
XL, Suomi
lapsiperheiden
7LODXNVHWZZZ
YLKDQWDƬ
ja varaa
oma
löydät kaupungin verkkomyyntipöytäsi.
sivuilta: lahti.fi/avustukset.
ostopaikka.
WDLSXK NOR 

Vuosiavustukset 2022
lahtelaisten hyvinvoinnin
edistämiseksi ovat nyt haettavissa
Kaupungin vuosiavustukset
2022 lahtelaisten hyvinvoinnin edistämiseksi ovat nyt
lahtelaisten yhdistysten ja
järjestöjen haettavissa.
Vuosiavustusten sähköinen hakeminen tarvittavine
liitteineen on 1.–31.3.2022
klo 15 mennessä.
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10,90
/kg
/kg

/kg
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Rakennus- ja
genrevinkkaukse
– 6 – Lahden Seudun Uutiset
saneerauspalvelut
Kaupunkilaisille
on
tarjolla
Hollolan
sunnuntairasteilla
tutustutaan
Lahden pääkirjaston musii- levie
KODINHOITOA.
Poron
lapakäristys
)DVDDQLQULQWD¿OH
kin genrevinkkaukset jat- muis
ryhmäkeskustelutilaisuuksia
Tarvisetko
sinäSuomi
tai tuttavasi
apujasyksyllä
esim. nostal- öitä s
Lumiporo,
Päijät-Hämeen
kuvat taas
Salpausselkä
Geopark
-alueen
geologiaan
Kylpyhuonelaatoitusja
gisempana
koskaan. kolm
siivouksessa/ikkunoiden
pesussa ym.kuin
Otathan
Niinan
niksit
Lahden kirjastoissa – jokainen
Syksyn
ensimmäisessä
rohkeasti yhteyttä ja katsotaan
sinulle
sopiva rytmi. gen- takaa
Lokapalvelu
Kymatkataan
Hollolan sunnuntairastien ran kymmeniä kilometrejä Geopark -verkoston toimin- turahasto.
revinkkauksessa
tiistaina
Sy
vesieristystyöt
esim 1krt/kk tai useampi
krt/kk
osallistuja saa äänensä
yhteydessäkuuluviin
järjestetään 20.9 pitkään, pohjois-eteläsuun- nassa mukana jo muutaman
15.9. klo
17-18
revin
34,90
29,90vuoteen 24.1
Salpausselkä Geopark -suun- taiseen ruhjevyöhykkeeseen. vuoden ja odotan suurella Kuvausrastin kautta
ajassa taaksepäin
Raparperijuustokakku
Vuosiavustusten myöntämiLahden kaupunginkirjasto tarjoaa kaikille halukkaille mahVuosiavustusta voivat
sestä päättävät kaupungin
dollisuuden kohtaamisiin ja vuoropuheluun. Kuva: Petri
hakea
lahtelaiset
hyvinvoinnin
ja vapaa-ajan
Niemi / Yle
Hollolan Havukalliolla etsitään rasteja upeiden näköalojen kera.
Kuva Päivi Tommola.
• kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoyhdistykset sekä
• yhdistykset, joiden toi-

Ahtialantie 37, 15170 Lahti

www.lanttila.fi

lautakunta sekä sivistyslautakunta.
Lähde: lahti.fi
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TMI TUULA SUNDSTRÖM
Hiustenleikkaus
nistus. Tapahtuman
järjes- Havukallion
1966, jolloin Suomen muis- taan
25 metriä kor- mielenkiinnolla mahdolli- sertifioidun
Keväällä pidettävissä ohjatuissaIlmainen
tilaisuuksissa
voi keskustella
kartoitus!
- 17 € edustaa ruh- sen UNESCOn statuksen savusaunan 0505650719
/ ttusu@saunalahti.fi
löylyihin
tävät yhteistyössä Hollolan kea13jyrkänne
torikkain levy-yhtiö Love 1990
V
muun muassa koulukokemuksistaan
ja omaishoidosta.
juustokakuista
ja nyt löysin
Urheilijat,
Hollolan Hirvi, jevyöhykkeen pystysuoraa vaikutuksia alueemme mat- Itse tykkään näistä paistettavistaRecords
perustettiin.
Vuo- parikin
kuko
Star
vaniljakreemiä,
sitähän
oli
pakko
kokeilla.
Sopivasti
raparperikin
no
Hyödynnä
kotitalousvähennys!
Salpausselkä
Geopark näky- pintaa, jonka noin 12 000 kailuun, Ilkka Sipilä kertoo. Geopark -suunnistuksessa
sinanautaa
1966-1979
vaikuttanut ta
Kylmäsavuporoa,
ja hevosta.
si
piste
joten juustokakun tekoon. Tämän tekeminen on nopeaa, mutta uunis
matkan
varrella
ja
maa-hanke
ja Salpausselkä
levy-yhtiö
muistetaan
ennakMelo
Nastolan
kotijuustoa.
Lahden kaupunginkirjasto väksi
Jokainen
osallistuja
pääsee vuotta sitten alueelta vetäyty- -Itselleni on jo löytynyt uusia myös
tune
kakku saa vetäytyä, syötäväksi se on parhaimmillaan seuraavana päi
-yksikkö
sekä Hol- nyt mannerjäätikkö on hionut yhteistyöyrityksiä tätä kautta. lissa riittää elämyksiä, silläVetikon
koluulottomista
ja kunnian- kitar
tilan laidunlihaa.
järjestää kevään aikana oh- Geopark
kertomaan
omista kokemuklioo
erikoisuuksiin
Tapahtuman
himoisista
tuotannoista
sekä sydä
Pitkällä tähtäimellä näen tapahtuman
jattuja keskustelutilaisuuksia lolan
sistaankunta.
ja kuulemaan
muiden muotoonsa.
Jou
Pohja:
kaupunkilaisille yhteistyössä keskuspaikkana
ajatuksia aiheesta.
kuvausja
juoon Hollolan
maan
lahjakkaimmista
artismi
si kr
PASSIKUVAT Salpausselkä Geopark -yh- kuuluvat
200g digestivekeksejä
eri yhdistysten kanssa.
6–15 piha-alue.
henkilön pienryhmäti- Perinteitä ja pitkän linjan
sekäsulatettuna
maalialueella teista ja muusikoista. Genre- maai
Hirven
teistyössä suurta potentiaalia, marastit
2916
100
g
voita,
Lahden
Kauppahallista!
TERVETULOA!
Puh.
040vetää
171
3110
/ Aho19€
Yhdistysten valitsemina
laisuuksia
ohjaaja,
joka
Ro
lämpiävä
Etelä-Suomen
enGeopark
-suunnistus
on kehitystyötä
vinkkauksessa
käydään
läpi
hän päättää.
oli
k
Täyte:
kaiken kuntoiset
keskusteluaiheina ovat esi- yleisölle
pitää huolen
pelisäännöistä
Ilman ajanvarausta
laatusertifioitu Love Recordsin historiaa genr
avoin
kuntosuunAsikkalan, Heinolan, Hol- simmäinen
n.
7
dl
raparperia
ajoneuvot; uudet/vanhat.
merkiksi koulukokemukset, nistustapahtuma,
ja positiivisesta ilmapiiristä.
johon ei Hollolan Hirven isännälle lolan, Lahden, Padasjoen ja savusauna.
ja kuunnellaan kappaleita viin.
vajaa desilitraSuunnistajien
sokeria
nouto
omaishoito ja ikääntyneen ole
Kirjasto
haluaa lisätä
yhteisSipilälle, jonka ideasta Sysmän Nopea
arvotaan
tapahtuman yhtiön merkittävimmiltä ar- muis
pääsymaksua.
Tarjolla
on IlkkaKEHYSTYSPALVELU
alueesta
koostuvaa kesken
2 prk Valion
vaniljakreemiä
arki. Paneelikeskusteluihin normaalien
kunnallistasunnuntairastien
ja kulttuurista tapahtuma
Digitaalinen
ympäriGeopark
Suomen.-aluet- teemaan
Nyt
on
kevätsaikuvakorjailu
alkunsa,
liittyviä palkintoja. tisteilta ja bändeiltä.
mutt
2 rs vaniljatuorejuustoa
VARAA
OMA lä- Salpausselkä
verrattuna uutta on se, että tapaan
vuoropuhelua
sekä
tarjota hialueen suunnistusmaastot ta kehitetään
Maksu käteinen/tilisiirto
on ilmainen,
kolme eri
mittaista
L a h d e n p ä ä k i r j a s t o n pia s
Lahti Regionin Tapahtuma
3
kanamunaa
siivouksen
aika
MYYTIPAIKKASI
SOPEN KUVA
kaikki osallistujat pääsevät reittiä,
kaupunkilaisille
ovat tulleet Salpausselkä
joista lyhinmahdollisoveltuu ja tapahtumat
30-vuotisjuhlavuoden kunGeopark
Sy
Yhteydenotot
ma–su-yk- Salpausselkä Geopark näkyKaihtimia
puhumaan.
suuksia
kohtaamisille.
JA KEHYS
vuosien
varrella.
Hän sikön johdolla täyttämään väksi
-hanke
ja Hollolan
hyvin myös aloitteleville tutuksiMuista,
Murskaa
keksit
ja sulatakunvoi, niaksi pääsemme myös kur- genr
meillä
Yhdistykset tuovat keskus- suunnistajille.
Keskustelutilaisuudet
jär- sanoo
Hämeenlinnantie
26 Lahti
olevansa elämyssuunkustantavat
osallistujien
Erikoisuutena
UNESCO Global Geopark ta
laita
leivinpaperi
irtopoh- kistamaan, mitä Suomi kuun- tään
kauppa
käy!
teluihin mukaan osallistujia on,
jestetään
maalisja huh- nistaja,Puh.
0400
366
751
joka
etsii
ja löytää -kriteerit. LAB-ammatti- kartat.
Maastoon
klo teli vuonna 1990. Vuoden koja
että rastit
on sijoiteltu
javuoan
pohjalle,pääsee
taputtele
omista verkostoistaan, mutta geologisesti
tikuun aikana
Lahden eri rasteiltaAhtialantie
37, 15170muutakin
Lahti
joka kerta
tapahtumielenkiintoikorkeakoulun ja Geologian 15-18.
taikinaTarkemmat
i vuoan pohjalle
ja 1990 musiikkiin liittyvässä mioi
keskustelut on tarkoitettu siin
kirjastoissa.
www.lanttila.ﬁ
reunoille,
laita vuoka
jääkohteisiin ja alueeseen kuin leimat.
Ilkka haluaa tutkimuskeskuksen yhtei- matiedot
ja ajo-ohjeet
löydät
vinkkauksessa
puh.
03
782 7783 torstaina 1.10. voit
kaikille aiheista kiinnoskaappiin.
liittyvää geologiaa tuodaan myös jakaa elämyksiä muille, nen Salpausselkä Geopark ennen
tapahtumaa Hollolan klo 17-18 kuullaan listahit- tapah
tuneille kaupunkilaisille.
Lähde: yle.fi
ENNUSTAJIA
Keitä raparperista
sokerista tien lisäksi uraansa aloitteÖljysäiliöiden
huoltoa
tapahtumassa esille
myös siksi hän on jo useampana
Urheilijoiden
wwwja-sivuilta.
näkyväksi -hanke keskittyy
Kattoturvallisuustuotteita
muuten.
vuonna isännöinyt kunto- aluetta koskevan geologi- hilloke, laita puhdistettu ja
Kiinteistöt
pilkottu raparperi kattilaan
Rasteista moni piilee kii- rasteja
perinteikkäällä
koti- Lahdessa,
sen ja kulttuurihistoriallisen
Palvelevaa
taimikauppaa
vuodesta 1967
★A
Lappilainen näkijä, parantaja
hieman, ei tarvitse
liVarma
peilypaikkanakin tunnetun tilallaan.
Tällä näkijä
kertaa rastit tiedon tarinallistamiseen, ja keitä
TALO / MÖKKI MAALTA
Selvänäkijä
Katariina
Iiris
Meiltä
laadukkaat
kesäkukat,
sätä
vettä,
raparperista
irtoaa
Asennettuna
jja tarvikkeena
Havukallion rinteillä. Geo- suunnitellaan Salpausselkä
popularisointiin
sekä tiedon
jolomakäyttöön.
kolmannessa polvessa
Stiina SahariYmpärivuotiseen
Sopivasta kauppa heti.
vihannekset,
puut, pensaat,
siisti rantamökki 50 m2 + sauna
20 km
Mikkelistä.
logisesti
alue
on kiinnostava, Geopark
-teeman ympärille.
levittämiseenperennat,
ja viestintään. nestettä, lisää sokeri ja anna
Ei niin pientä tai suurta
0700-9-3009
hiljakseen.
Sekoita
Painonpudotusta
arkiruoalla!
koska se kuuluu maankama-Olen
Salpausselkä
rahoittaa Maaseu- kiehua
havut,
ruusut jaHanketta
köynnökset.
Tule vaikka viikonlopuksi!
asiaa,ollut
etten voisi
auttaa!
Myös
2,95€/min.+pvm.
pl50
hki 25
“Myös ja
ihmissuhdekriisit”
vanilja
kreemi,
tuorejuusto
saumattomat
Ti
10.00,
Ke
11.00,
To
16.00
La 10.00
1,98 €/min.+pvm, roy, PL 52, Tre
2,59
€
Kysy lisää: Ulla Ollikainen p. 0400 696 153
2,17€/min+pvm,
roy, PL 52, Tre
ja kanamunat To
keskenään
Joukossasadevesijärjestelmät
paljon erikoisuuksia
18.00Vihdintie
Miesten
4, 00350ryhmä
Helsinki
kuohkeaksi seokseksi.
Kaada
Kuva: Lasse Koskinen.
ja harvinaisuuksia!
kattosillat
Kauppakatu
A, LAHTI
(09) 241 84982- www.tuomontupa.fi
te.
Paista
150 astetta tunti, ota kuin
hilloke
taikinan
päälle
ja
hiltikkaat
puh.
044-515
4414, painonpudottajat.ﬁ
Avoinna MA-PE 9-19,
jäähtymään
tunniksi ennen laita
lokkeen
päälle
juustokuorrulumiesteet
LA 9-16, SUSeudun
11-16
Kattotöitä
Lahden
Uutiset – 3 – posti@painonpudottajat.ﬁ
Kou ruttuotte Oy
Kou
O Rajakatu 2, 15100 Lahti
≤
Hämeenkatu
37, p. 019-469 32
Pelti- ja tiilikattojen
0400
40
00
0 49
98 184
8 , 04
84,
0 0 www.vihertalovarpula.fi
8
865
65 1147
65
114
47
Onko sinulla joku mieliresepti, jonka haluat jakaa lukijo

/kg
puh. 0400 352 762
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Kauppahalli Lihaa - laatua - palvelua
OSTETAAN

www.lihavuorinen.fi

A.O. Vuorinen Oy p. 03-782 2414

045 114 0058
PALVELUHAKEMISTO

VUOKRATTAVANA

0700 51040

0700-512411

0

SAVIAHON MYYMÄLÄ HYVIN

iemen laelle
säravintolaa

PALVELUHAKEMISTO

Siirtonurmea

LAADUKASTA SIIRTONURMEA LAMMILTA!

pesut ja maalaukset
Avoinna:
ark. 10 – 17, la 10 – 1

Lähetä se minulle, niin
kokeilen sitä ja maukkaimmat ni
RAKENNUSAPU
VANHAN
TAVARAN KAUPPA
Yrittäjä, haluatko avuksesi pienen
lehdessämme. s-posti:MARTTINEN
niina@jns-mediajakelut.com

0XOWDDNXRULNDWHWW
DNLYLDLQHNVLDtilitoimiston?
ja ammattitaitoisen

www.rakennusapumarttinen.ﬁ
ARABIAN ASTIOITA:
Puh.
Valencia,
Sointu,0400-948
Krokus, Faenza, 260
Kirsikka, Gardenia, Kastanja, Ali, Myrna, Sign
Ompelukonemyynti
ja -huollot
6XXUV¿NHLVV¿MDSHU
¿N¿UU\OO¿QRXGHWWXQD
OMPELUKONEMYYNTI
JA -HUOLLOT
TILITOIMISTOJA
Maisema, Kesäkukka, Suomenkukka, Kilta, Maire, Kultakoriste, Raija, Pitsi, Leena
Keilailu-uutinen Uhtua, Ruija, Kosmos, Pirtti, Otso, Meri, Saara, Kaira, Taika, Anemone, Airisto, H
7LODXNVHWZZZYLKDQWDƬ
Polttoöljyä
Tarjoamme
kirjanpitoa
24H jne.! Maitokannuja, hillo- ja maustepurkkeja, voipyttyjä…! Seinälautasia
LAATUKONEET
EDULLISESTI
TUOMON HIERONTAPALVELU
WDLSXK NOR 
Tomula, Alariesto, Von Wright, Heljä Liukko-Sundström, Vuosilautasia, Joulula
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Niko Oksaselle voitto
IV LahdenTILITOIMISTO
Autolasikeskus Openi
SALEJÄRVI KY

Päijät-Hämeen Käyttöauto Oy

Päijät-Hämeen
Lokapalvelu Ky
puh. 0400 352 762

hdas laajeni Lahdessa

na melkoista sisutusia ja tuotantomme toi-

sohvaa, Vuorio kertoo.

Tervetuloa pesettämään uudella autonpesukoneellamme
Sänkyjä ja patjoja sen sijaan
myydään paljon myös kevääl-
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Maaliskuun maistuvat!

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

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

6,50

11,90

/kg

/kg

Maalaiskananmunat
isot XL, Suomi

3,50
/kg

Poron lapakäristys
Lumiporo, Suomi

34,90
/kg

Kylmäsavuporoa, nautaa ja hevosta.
Nastolan kotijuustoa.
Vetikon tilan laidunlihaa.

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

TERVETULOA!

A.O. Vuorinen Oy p. 03-782 2414

SUOMEN

TEATTERIOPISTO
PERUSLINJA | MUSIIKKITEATTERILINJA | JATKOLINJA

AMMATTIIN
OHJAAVA
KOULUTUS
HakuaIKA on ALKANUT!
HAE 31.5. mennessä!

Täytä hakukaavake osoitteessa

suomenteatteriopisto.fi
LISÄTIETOJA: toimisto@suomenteatteriopisto.fi | 0407107410

