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Listat
myös
asiakkaiden
omista malleista!
Erikoishöyläys
Tukkien sahaus
Puutavaran myynti
Polttopuun myynti
Kutterinpurua

TunnePuu Oy

Tunnetta puust a
www.tunnepuu.fi
Kauppatie 5, Askola
Puh. 0400 792 902

Mainosta
sinäkin tässä!

www.lahdenseudunuutiset.fi

Tervetuloa Museo Militariaan!

Museo Militariassa Hämeenlinnassa riittää
nähtävää ja koettavaa koko perheelle.
Laaja perusnäyttely ja monipuolisia vaihtuvia
näyttelyitä historiallisella kasarmialueella.
www.museomilitaria.fi

30.4. asti avoinna
a
ti–su klo 11–17,
1.5. alk. joka päivä klo 10–17
Vanhankaupunginkatu 19, 13100 Hämeenlinna
asiakaspalvelu@museomilitaria.fi, 040 450 7479

VUOKRATAAN
-PERÄKÄRRYT
-KYLPYTYNNYRIT
-MUUTTOLAATIKOT
-CADILLAC LIMOUSINE

-KAIVURIT
-KUORMAAJAT
-MAANTIIVISTÄJÄT
-VAIHTOLAVAT

VOLTTIHUOLTO Oy
Mika Virtanen
Puh. 0500 769 190

Hirsimetsäntie 22
15200 Lahti
www.volttihuolto.fi
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Antti p. 0400 754 657
Veikko Gre’n
mana. Nyt nämä vanhan lääkärien toimintamallia kaisuja. Palkkavaje muihin
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044kpl
239hyväkuntoisia
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1 - Kehräämö
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* metsänhoitopalvelut
ajan "Ahoslaiset" ovat taas ei kylläkään ole havaittu aloihin nähden, kasvoi n. 40
Kehräämön takapihan sisätiloissa.
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liian suureksi jo ajat sitten!
Arja-Liisa p. 040 588 8003
koa. Ettei vaan lähde pian
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www.nettiauto.com/yritys/autoimone/vaihtoautot
Antti p. 0400 754 657
Kaihtimia
loputkin tehtaat muualle?
Raimo Jokinen 044 239 2551 - Pakaantie
työtään ei ole riittävästi ar1 - Kehräämö (takapiha)
Polttoöljyä

6,50

11,90
10,90
/kg
/kg

ASIAKASPALVELUPISTEEMME
/kg
ASIAKASPALVELUPISTEEMME
OVAT TOISTAISEKSI SULJETTUINA
Lakot, sodat ja muut
Maalaiskananmunat
Runonurkka
epävarmuustekijät
vuonna
2022
OVAT TOISTAISEKSI SULJETTUINA
Palvelemme normaalisti verkkopalvelussa ja puhelimitse.

3,50

Palvelemme normaalisti verkkopalvelussa ja puhelimitse.

Rakennus- ja
saneerauspalvelut

/kg

0700-416 060

Poron
lapakäristys
0700-416
060
ÄLÄ OLE YKSIN!

Kylpyhuonelaatoitus- ja
vesieristystyöt

0700-411600
ÄLÄ
OLE YKSIN!

0700-411600

Ilmainen kartoitus!

34,90
29,90
/kg

PALVELUHAKEMISTO
9HVLMlUYHQ5DNHQQXVSDOYHOX2\ Kauppahalli Lihaa - laatua - palvelua www.lihavuorinen.fi
NIITTYLÄ
PALVELUHAKEMISTO
Hyödynnä kotitalousvähennys!

A.O. Vuorinen Oy p. 03-782 2414
NIITTYLÄ
AUTOMYYNTI IMONE

169
169

AUTOMYYNTI IMONE

PALVELUHAKEMISTO
Öljysäiliöiden
huoltoa
Öljysäiliöiden
huoltoa

Hyvää Pääsiäistä lukijoillemme!
Toivottavat:
Raimo, Myyjät: Niina, Jorma,
Vesku ja Paula
Öljysäiliöiden
huoltoa
Niina O ja Niina T sekä Roni ja Tero

Kaihtimia
Kattoturvallisuustuotteita

≤

puh. 03 782 7783
Runonurkka

Asennettuna jja tarvikkeena

puh. 03 782 7783
Ostetaan
asuntoauto
KEVÄTAIHEINEN
PÄÄSIÄISRUNO

saumattomat
Ostan asuntoauton.
Vuosimallilla
ei väliä,
On väsynyt
ja harmaa maa.
sadevesijärjestelmät
myösOstetaan
pikkuvikaiset.asuntoauto
märkää
lunta putoaa.
kattosillat
Nopea haku, soitaJaja
tarjoa.
P. 0400 - 533 255 Ja yli meren aution
tikkaat
Ostan
asuntoauton. Vuosimallilla ei väliä,
lumiesteet
myös pikkuvikaiset.soi tuulen laulu lohduton.

Siirtonurmea
LAADUKASTA SIIRTONURMEA LAMMILTA!
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huhtikuu.
On vaikein aika maan.
Nyt kevät itkee luomistuskissaan.
Oi, tiedättehän, se voittain taistelun
taas nostaa valtikkansa lumotun.

Ompelukonemyynti
ja -huollot
Ja kyyneleissään hymyy huhtikuu,
- käy päivä esiin, multa kirkastuu,

LAATUKONEET
EDULLISESTI
ja yli mullan
kuultaa vihreys,
ZZZODPPLQVLLUWRQXUPLÀLQIR#ODPPLQVLLUWRQXUPLÀ

MYYNTI - HUOLTO
KORJAUS
soi ihmeellisen -tuulen
hengitys.
KAIKKI MERKIT
Oi, tiedättehän, ei kevät hyljätä
voi ketään, joll' on kevään ikävä.

Automyyntiä

Päijät-Hämeen Käyttöauto Oy
n. 40 kpl hyväkuntoisia edullisia henkilöautoja
Kehräämön takapihan sisätiloissa.
044 239 2551 - Pakaantie 1 - Kehräämö (takapiha)
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Ukrainaa muistettiin laulaen
KONSERTTI. Hollolan
Mieskuoro on toiminut 47
vuotta. Se toimii Wellamo-kansalaisopiston alaisuudessa. Kuoro järjesti puolitoista vuotta sitten konsertin
Lahden aikuiskoulutuskeskuksessa. Sama konsertti oli
tarkoitus esittää Hollolassa
keväällä 2021. Korona-aalto
tuli kuitenkin väliin, ja tämä
konsertti peruuntui. Äskettäin
se toteutui Lahden Tiilikankaan koulun salissa.
Laulajat ikääntyvät ja
vähenevät kuoroissa, joten
Hollolan Mieskuorokin sai
konserttiinsa vahvistuksia
Vääksyn Laulu-Veikoista ja
Hämeenkosken Mieskuoros-

Keittäjä kotiin

- Ruoanlaitto ja leivontaa
- Asiointiapua ja seuranpitoa
koti- tai
pihatyöt Uutiset
Lahden
Seudun
– 2- –Pienet
40€ / tunti | 150€ / 4 tuntia
(muista kotitalousvähennys)

www.keittajakotiin.fi
Puh. 050 917 8931
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Mieskuoron konsertin yleisö kuunteli seisaaltaan
Ukrainalle omistetun kappaleen.

Konsertin ensimmäisellä puoliajalla kuoro esitti
sota-ajan lauluja. Toinen
puoliaika täyttyi uudemmista
iskelmistä ja viihdekappaleista. Konsertin väliajalla
esiintyi kahvion tuntumassa
Orimattilan Haitariyhtye.
Senkin konsertti muodostui
sota-ajan sävelmistä.
Konsertin lopussa muistettiin Ukrainan kansaa sen
puolustussodassa. Mieskuoro esitti ylimääräisenä
kappaleena ukrainalaisen
kansansävelmän Hiljainen
tienoo. Yleisö nousi kuuntelemaan tätä esitystä seisaaltaan kunnioituksena ukrainalaisille.

Lasse Koskinen

Orimattilan Haitariyhtye esiintyi tauon aikana.

Sotaveteraanien puheenjohtajaksi Kari Siljander
Vakaa talous ja avustukset takaavat kuntoutuksen jatkumisen

Lahden Sotaveteraanit ry:n hallitus vuonna 2022. Kuudes vasemmalta on uusi puheenjohtaja Kari Siljander. Kuva: Lasse Koskinen.

mintamalliin, Vilo mainitsi
avauspuheenvuorossaan.
Vilo totesi sotien veteraanien ja heidän puolisoittensa
sekä leskien poistuneen viime vuosina tiheään tahtiin.
Hän kuvaili, kuinka hänen
aloittaessaan puheenjohtajan
tehtävät viisi vuotta sitten,
niin veteraanijäseniä oli 350.
Nyt näiden jäsenten määrä on
pudonnut alle 70 jäseneen.
Puolisoita ja leskiä oli 200
ja nyt heitä on jäljellä alle
80. Loput jäsenistä ovat
tukijäseniä. Kokonaisjäsenmäärä on kasvussa ja viime
vuoden lopussa jäseninä oli
kaikkiaan 691 henkilöä.
Sotaveteraanien hallitus
pyörittää rintamatunnuksen
omaaville jäsenilleen, heidän

puolisoilleen ja leskille Arjan
Apu -projektia, joka nimensä
mukaisesti tukee arjessa
selviytymistä. Lisäksi veteraaniliitto on avannut kummitoiminnan, joka aktivoi
tukihenkilöitä toimintaan.
Tämän kummitoiminnan
piirissä on 91 veteraania ja
heidän lähimpänä tukenaan
toimivia kummeja on 98.
Kummitoiminnan kustannukset maksoi Suomen valtio vuoteen 2020 asti. Nyt
tämä rahoitus on loppunut ja
Lahden Sotaveteraanit ry rahoittaa toiminnan jatkamista
omin voimin.
Lahden Sotaveteraanit ry:n
talous on vakaalla pohjalla
edesmenneen Kauko Taali-

kan testamenttilahjoituksen
turvin. Lisäksi järjestö hankkii
lisätukea Jouluviesti-lehden
mainostuloilla. Yritysmaailma on tukenut veteraanitoimintaa näiden mainosten
avulla. Lisäksi yleiskuluja
katetaan jäsenmaksutuloista.
Veteraanien jäsenmäärän vuoksi tuloja pyritään
käyttämään tiiviisti heidän
hyväkseen, joten järjestön
tämän vuoden talousarviossa
alijäämäennuste kohoaa jo
lähes 80 000 euroon. Lahden
Sotaveteraanit ry tarjoaa veteraanijäsenilleen kotipalvelua, siivousapua, hoitotukea,
hierontaa ja vesivoimistelua.
Lahden Sotaveteraanien
muut jäsenet ovat puheenjohtaja Kari Siljanderin lisäksi
Juhani Vilo, Leena Tuurmo,
Heli Eräkorpi, Leena Mattila
(uusi), Aki Harju, Simo Hiilamo, Erkki Hokkanen, Risto
Kajaste, Hannu Rantala, Risto Korkka, Hannu Sorjonen
ja Erik Starckjohann. Hallituksen kunniapuheenjohtaja on Juhani Honkaniemi.
Vuosikokouksen puheenjohtajana toimi Risto Korkka ja
sihteerinä Heli Eräkorpi.
Lahden Sotaveteraanit palkitsivat ansioituneita toimijoitaan Sotaveteraaniliiton
ansiomitaleilla. Saajia oli
kaikkiaan yli 20. Kultainen
ansioristi myönnettiin Hannu
Koskiselle ja Veli Lehtiselle.
Lasse Koskinen

Ä
ka

TarN

ta. Konsertissa solisteja toimi
kaikista kolmesta kuorosta.

Kuoron säestyksestä huolehti Reissumies-orkesteri,
jossa puhallinsoittimia ja
pianoa soitti Simo Taipalus,
Aarre Harjukari rumpuja ja
bassoa Jussi Laherto. Kuoroa
ja orkesteria johti Tuisku
Marttinen, joka myös soitti
hanuria ja pianoa.

SOTAVETERAANIT. Lahden Sotaveteraanit ry järjesti
vuosikokouksensa. Järjestön
puheenjohtaja vaihtui. Viisi
vuotta puheenjohtajana toiminut Juhani Vilo luovutti
tehtävän seuraajalleen Kari
Siljanderille, jonka vuosikokous valitsi yksimielisesti
uudeksi puheenjohtajaksi.
Siljander toimi aiemmin varapuheenjohtajana järjestön
hallituksessa.
- Järjestömme toiminta
alkaa palata normitilanteeseen, kun koronan varoajat on vähitellen sopeutettu
normaalielämään. Monen
veteraanitoimijan elämä pyörii pitkälti veteraanityön
avustustoiminnassa, joka
nyt alkaa päästä entiseen toi-
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Joh. 1:5 "Valo loistaa
pimeydessä, pimeys ei
ole saanut sitä valtaansa"
Lahden kristillinen koulu on
toiminut neljätoista vuotta. Toiminta-ajatuksena on
tukea perheitä kristillisessä
kasvatuksessa. Koulua ei perustettu siksi, että lapsille ei
ollut riittävästi kouluja tarjolla, vaan koska missään muussa koulussa toiminta-ajatus
ei keskity kristillisyyteen.
Vaihtoehtoisia kouluja on
tärkeää olla tarjolla. Steiner-kouluissa kaikki toiminta
on eurytmiikan värittämää.
Kristillisessä koulussa on
puolestaan toimintakulttuuri,
jossa kristillisyys läpäisee
kaiken toiminnan.
Kristillisyys näkyy esimerkiksi hengellisinä päivänavauksina, kristillisten arvojen
laajana esilläpitona sekä
arvojen mukaisesta käytöksestä palkitsemisena. Juhlissa
käydään läpi Raamatullinen
sisältö, eli Jeesus syntyy,
kuolee viattomana ristillä
syntien sovitukseksi ja heräsi
kuolleista. Tilalle ei tarjota
vaihtoehtoista ei-kristillistä
tapahtumaa, sillä oppilaaksi
tullaan vain hakemuksella,
jossa hyväksyy kristillisyyden esilläpidon.
Oppilashakemuksessa hyväksytään esimerkiksi seuraava periaate: "Kristilliset
arvot ja Raamatun ihmiskuva
ovat mukana kaikessa kasvatus- ja opetustyössä. Emme

kuitenkaan sitouta oppilaita
uskoon, mihinkään tiettyyn
opilliseen näkökulmaan tai
esim. velvoita yhtymään
rukoukseen." Yhteiskunnan
uudet tuulet eivät esimerkiksi
uudelleenkirjoita Raamatun
ihmiskuvaa, jossa Jumala loi
ihmisen mieheksi ja naiseksi.
Työelämässä ja yrittäjyydessä pärjää vahvalla arvopohjalla. Esimerkiksi luotettavuus-arvomme ei linkity
valvontaan. Jokainen ajaa
nätisti, kun poliisiauto ajaa
takana, mutta luotettava ei
tarvitse poliisia näköpiiriinsä. Muuten, milloin viimeksi
poliisi on ryöstänyt sinut ratsiassa? Rajan itäpuolella se
on arkea. Väitän suomalaisen
erilaisen arvopohjan selittävän poliisin(kin) asiallisen
toiminnan, poliisin sisäinen
valvonta ei riitä selitykseksi. Rohkeus-arvo kiteyttää
kuinka jokainen hyvä ajatus
jää pelkäksi aikomukseksi,
mikäli puuttuu rohkeus toteuttaa se käytännössä.
Kouluissa opitut tiedot
ja taidot eivät itsessään ole
hyviä. Arvopohja sanelee
mihin taitojaan käyttää, kuten lukkojen huoltamiseen
päivällä vai lukkojen tiirikoimiseen yöllä. Sama taito, eri
lopputulos.
On selvää, ettei kiinteistö,
tietotekniikka tai edes oppi-

Virpomisvitsoja Valamon luostarissa Kuva: Jari Pussinen

materiaali toteuta kristillistä
kasvatusta, vaan meidän henkilökunta tekee sen käytännössä. Olen kerran mitätöinyt
koko opettajarekrytoinnin,
eli hylännyt jokaisen hakijan
ja aloittanut rekrytoinnin
alusta, koska en arvioinut
kenenkään heistä kykenevän
edistämään kristillistä toiminta-ajatustamme. En vielä
ole nähnyt Apple-myyjän puhuvan Android-puhelimeen.
Kristillinen koulu on maksuton ja opettaa kaikki opetussuunnitelman perusteiden sisällöt. Myös arviointi
tehdään yhdenmukaisesti,
joten meiltä lähtevät oppilaat
ovat siirtyneet toisen asteen
opintoihin sujuvasti. Olet
tervetullut tutustumaan, sovi
asiasta rehtorin kanssa.

Päijät-Hämeen pelastuslaitos esittää vakinaisen
pelastusaseman perustamista Asikkalaan
Asikkalaan esitetyn vakituisen pelastusaseman henkilöstövahvuus olisi ympäri
vuorokauden yksi ruiskumestari ja kolme palomiestä.
"Pelastusasema tukisi toteutuessaan samalla huomattavasti Padasjoen, Sysmän
sekä Heinolan toimintavalmiutta ja laajemmassa mielessä myös koko Päijät-Hämeen toimintavalmiutta",
Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen pelastusjohtaja Jari
Hyvärinen sanoo.
Vakinaisen aseman tarvitsema kalusto on jo olemassa,
ja tarvittavat majoitustilat
on mahdollista toteuttaa rakenteilla olevan Asikkalan
pelastusaseman yhteyteen
vielä kuluvan vuoden aikana.
Asema nostaisi henkilöstökustannuksia noin 900 000
euroa vuodessa.

Toimintavalmius
ei nykymallilla
asikkalassa täyty
Asikkalassa toimii henkilökohtaiseen sopimukseen
perustuva palokunta. Pelastustoiminnan toimintavalmius
on järjestetty henkilökohtaisen
sopimuksen pelastuslaitoksen
kanssa tehneiden sopimuspalokuntalaisten toimesta. He
ovat lähteneet alueensa hälytyksiin sopimustensa mukaisesti. Toimintaan on liittynyt
myös virka-ajan ulkopuolinen
varallaolo, jota varten on nimetty erikseen hälytysryhmät.
Sopimuspalokuntalaisten
määrä on Asikkalassa kui-

Tiesitkö tämän virpomisesta?
Ihanteellisessa vitsassa
on kolme haaraa ja
kolme koristetta
Tradition mukaan vitsa on kertakäyttöinen ja se pitää hävittää helatorstain jälkeen polttamalla.
Tulevana sunnuntaina ovilla
kiertävät taas pikkunoidat,
puput ja kissat ovelta ovelle
herkkujen toivossa. Joka
vuosi virpomaperinteestä
syntyy myös kiistoja: mikä
on oikea virpomispäivä, milloin palkka kuuluu saada ja
miten virpoja saa pukeutua?
Oikeaoppisuudesta väitellessä on hyvä muistaa, että
palmusunnuntain virpomisperinne on yhdistelmä itää,
länttä ja pakanallisuutta. Perinne on elänyt ja muuttunut
vuosien varrella usein.
Keräsimme muutamia faktoja virpomiseen liittyen.

1. Virpomisen juuret
ovat pakanallisessa
perinteessä

tenkin vähentynyt, eikä uusia
jäseniä ole yrityksistä huolimatta saatu riittävästi. Tilanne
on vaikeutunut vuoden 2019
jälkeen, ja vuosina 2020 ja
2021 ei pelastustoiminnan
toimintavalmiutta ole nykysopimuksilla enää pystytty
varmistamaan lainsäädännön
ja voimassa olevan palvelutasopäätöksen 2021-2024
velvoitteiden mukaisesti.

Poikkeusjärjestelyjä
on jo tehty
Pelastuslaitos on tehnyt syksystä 2020 alkaen poikkeusjärjestelyjä pelastustoiminnan
toimintavalmiuden varmistamiseksi mm. siirtämällä
Asikkalaan päiväpalomestarin sekä kohdentamalla kalustonhoitajan työpanosta Asikkalaan. Tehdyt toimenpiteet
ovat helpottaneet virka-ajan
toimintavalmiuden varmistamista, mutta virka-ajan ulkopuoliseen toimintavalmiuteen
tällä ei ole ollut vaikutusta.

Hälytysvasteita on lisäksi
muutettu niin, että Asikkalan hälytyksiin on hälytetty
Asikkalan puolivakinaisen
palokunnan lisäksi toinen
yksikkö varmistamaan avun
saanti. Kauempaa tuleva
pelastusyksikkö ei kuitenkaan pääse paikalle yhtä
nopeasti.
Asikkalassa on huomattava määrä erityisriskejä,
ja hälytystehtävien määrä
korkea sopimushenkilöstön hoidettavaksi. Riskejä
nostavat mm. laajat pohjavesialueet, kanavat, sillat ja
runsas veneliikenne, Vesivehmaan lentokenttä, hotelli
Tallukka, teollisuus sekä
laaja metsäalue.
Vuonna 2021 palvelutasopäätöksen mukainen toimintavalmius toteutui Asikkalassa vain 61 prosentissa
hälytyksistä. Vakituisen pelastusaseman avulla alueen
turvallisuutta ja toimintavalmiusaikoja saataisiin parannettua merkittävästi.

Virpomisen juuret ovat
muinaisessa pakanallisessa
tavassa karkoittaa oksan
heilautuksella pahoja henkiä.
Erityisesti kotieläimet oli
tapana saattaa keväällä ensi
kertaa laitumelle huiskimalla niitä karjaonnea tuovilla
vitsoilla.
Kristinuskon levitessä vitsat siirtyivät kuvaamaan
palmunoksia, joilla kansa
tervehti Jerusalemiin ratsastavaa Jeesusta. Pohjoisilla
levysasteilla paju oli varhaisen kukintonsa vuoksi sopiva
palmun korvike.
Virpominen on toiminut
siunauksena, terveyden tuojana ja kuin pahan karkottajanakin.

doksiseen perinteeseen, sillä
protestanttisen kirkon piirissä siunaaminen kiellettiin
"katollisena tapana" Örebron
kirkolliskokouksessa 1529.
Esimerkiksi Uuden Valamon luostarissa Heinävedellä talkootyöläiset valmistavat
ennen Palmusunnuntaita
satoja vitsoja, jotka sitten
jaetaan kirkkokansalle.

3. Oikeaoppinen vitsa
on kolmihaarainen
Ihanteellisessa pajunoksassa
on kolme haaraa, joihin kiinnitetään hellyydellä tehdyt
kolme paperista kukkaa.
Luku kolme symboloi Isää,
Poikaa ja Pyhää Henkeä.
Materiaalina voidaan käyttää mitä tahansa paperia.
Aikoinaan tarkoitukseen
säästettiin karamellipapereita, pula-aikana jopa sanomalehdistä leikatut suikaleet
ovat kelvanneet.
Nykyään käytetään lähinnä silkki- ja kreppipaperia
sekä värjättyjä sulkia.
Käytännössä koristelu on
makuasia, mutta kohtelun
pitää olla kunnioittava.
Tradition mukaan vitsa on
kertakäyttöinen. Virpomisen
jälkeen se kuuluu kiinnittää
mahdollisen kotialttarin ikonin taakse ja säilyttää koko
pääsiäiskauden eli helatorstaihin saakka.
Sen jälkeen se kuuluisi
hävittää polttamalla.

2. Ortodoksien vitsat
siunataan kirkossa

4. Pikkunoidat
alkoivat saada
palkkaa 1800-luvulla

Kristillisen tradition mukaan
virpovitsat kuuluu siunata
palmusunnuntaita edeltävän
Lasaruksen lauantain iltajumalanpalveluksissa. Vihkivedellä siunaamisen mukana
oksiin siirtyy tämän näkemyksen mukaan "Jeesuksen
väkeä" aina Jerusalemin
palmunlehvätervehdyksen
ajoilta.
Nykyisin siunaaminen
kuuluu meillä enää orto-

Koko Suomeen levinnyttä
läntistä perinnettä edustavat
meillä palmusunnuntaina
kiertelevät pikku noidat.
Tapa sai alkunsa vanhasta
uskomuksesta, jonka mukaan
pääsiäisen aluspäivinä Kristuksen levätessä haudassa,
pääsevät pahat voimat riehumaan ja noidat ja trullit
tekevät tihutöitä ja lentävät
paholaisen juhliin Kyöpelinvuorelle.

Tästä syntyi Ruotsissa
1800-luvun alussa muun
muassa kirjailija Selma Lagerlöfin kuvaama perinne,
jossa pikkutytöt kiertelivät
kaupungeissa pitkissä hameissa, huivit päässä, kasvot
maalattuina ja kahvipannut
käsissä toivottamassa hyvää
pääsiäistä.
Pikkunoitaperinne rantautui tuoreeltaan myös Pohjanmaan ruotsinkielisille
alueille ja on nykyisin osin
sulautunut yhteen karjalais-ortodoksisen virpomisperinteen kanssa. Kaikki
ortodoksit eivät ole tästä
kovinkaan mielissään.
Virpojat saivat palkkansa alunperin vasta paaston
päätyttyä pääsiäisenä, ja se
oli joko punaiseksi maalattu
kananmuna, suklaamuna tai
vastaavaa. Nykyisin ovella
seisova pikku trulli tahtoo
palkkansa heti käteensä ja
mahaansa.

5. Loruja voi keksiä
myös itse
Virpomisloruja on kerätty
talteen kymmeniä, varsinkin
Karjalasta.
Jokainen voi niistä vapaasti muotoilla omansa.
Myös itse keksiminen on
sallittua.
Tässä sen ”Virvon varvon
tuoreeks terveeks” -lorun
lisäksi pari käyttökelposta:
Mie se virvon vitsasella,
varvon pajunoksalla.
Toivon sulle terveyttä
vitsan myötä virkeyttä.
Mie se virvon viisahasti,
taputtelen taitavasti,
rikkahaksi,rakkahaksi,
ison talon isännäksi,
viien piian pitäjäksi,
nejän lehmän kaitsijaksi.
Isännälle ihravatsa,
emännälle perä leveä,
veikolle hyvä hevonen,
tyttärelle punaiset posket.
Lähde: yle.fi

laelle
Yrittäjä, haluatko avuksesi pienen
tilitoimiston?
Laulumaa avasi myymälän ja ammattitaitoisenToukokuun
ntolaa
tahdotuimmat!
Huhtikuun
herkkuja!
ZZZLLWLQJUDQLLWWL¿
Lahden
Seudun
Uutiset
Lahden
Seudun
Uutiset
Sopenkorpeen
Tarjoamme kirjanpitoa
oilijoilta
Hyvä sikanauta-jauheliha
Hyvät
karjalanpaistilihat
3RUVDDQXONR¿OH
Perheniementie 451, 47450 Iitti
GSM 0400-809 095

arpu.valimaa@perunkirjoitukset.fi
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oikeusasiamies antoi Lahden Niistä kahdeksan aiheutti
sivistysjohtajalle huomautuk- huomautuksen Lahdelle, josen hänen yhdelle rehtorille ten noin kolmasosa valitukantamastaan varoituksesta. sista johti huomautukseen
–5–
kaupunki hankki saakka. Tätä määrää kaupun–Lahden
4–
ulkopuolisen lausunnon tästä ginhallitus ei pidä erityisen
varoituksesta, koska kaupun- suurena. Tähän kaupunginki katsoi oikeusasiamiehen
hallitus
päätyi Lahden tarkaskulmapaisti/kassler
50%/50%,
Suomi tuslautakunnalle
huomautuksen tuore,
merkinneen
antamassaan
tuore, kavenSuomi selityksessä.
työantajaoikeutensa
tamista. Ulkopuolelta ostettu
Tarkastuslautakunta pitää
lausunto tuki kaupungin nä- Lahden kunnallisviranhalkemystä.
tijoiden saamia kahdeksaa
Oikeuskansleri ja oike- huomautusta kuitenkin merusasiamies ovat vuosina kittävänä määränä. Lautakun2015–2019 antaneet tehtyjen ta päätyy tarkastuskertomukkanteluiden johdosta kunnal- sessaan siihen, että Lahden
lisviranhaltijoille Suomessa hallinnossa on valitettavan
yhteensä 17 huomautusta, paljon korjattavia puutteita.
joista kahdeksan on annettu
Lahden kaupungille. Näin
Lisäksi lautakunta katsoi
ollen lähes puolet
isot XL,näistä
Suomi tarpeettomaksi hankkia kalhuomautuksista on tullut lista ulkopuolista lausuntoa
Lahdelle.
sivistysjohtajan saamasta

ja taloushallintopalveluja
Laulumaa
on lahtelainen,
hengen mukaan.
Laulumaa
rusti Laulumaa
Huonekalutmäen
essä Portaikkoja
LIIKKUVA
AUTOHUOLTO
käytetään erilaijäädä metsittyneen
70&/30%,
tuore, Suomi
JEN HUOLTOLIIKE
100
per- Oy:n vuonna
työllistää useita aina
alihank1988.
Toiminrus- %:sti
seensuomalainen
askelkuntoiluun.
peittoon,
mutta
puistossa
- huollot
- korjaukset - rengasmyynti
ajantasaisesti!
heyritys.
Laulumaa-nimeä
kijayrityksiä sekä lisäksi
nan perustana
ollut alustaNiistä
INRANTA
oksi.
Kariniemen
rinteessä toion tehty on
ehostustöitä.
ja renkaanvaihdot - apuvirtaa - ym.
kantavilla
on lähtienonoma
kauppiaiden kautta yli 100
tuotesuunnittelu
teen
mii huonekaluilla
edesmenneen taiteilijan
tullut
Kariniemen mäkeä
t ja huollot
mppujenperinteet.
myynti Lanun
ässä
Olavi
15:sta kookulkoiluväylänä
käyttäviltä
pitkät
Oulaisista
henkilöä kautta
Suomen.
sekä valmistus
ja tukkukaupRengasmyynti
ja -vaihdot
hden
kaasta
koottuHyödynnä
Lakirpeää palautetta.
in www.porakaivohuolto.net
ähtöisin
olevanteoksesta
suvun miehet
patoiminta.
asiakkaan
luona!
kotitalousvähennys.
nu-puisto.
toteuton edelleen
ryteik- Laulumaa on koko ole8elle,
0001, 050
414
7714 Puiston
veistivät
kalusteita
suomaVuonna Alue
2016 toiminta
siirtyi
ntyy
tamisesta
käytiin aikanaan
köinen
ja kaa– 7 – kaadettuine
Lahden
Uutiset
aiskoteihin
joSeudun
1800-luvulla.
massaolonsa ajan
toiminut
Aki Aleniukselle,
joka jatkaa
Autohuolto
Janne A Tmi
175/65
R14……225€
kovaa kädenvääntöä
tuneine tarinaa
puineen.kehitKariniemi
Reino Laulumaa,
s. 1917, k.Lahden
Lahdessa Sopenkorvessa
Laulumaan
VÄÄKSY (toimialueena Päijät-Häme)
kaupunginvaltuustossa
ja toimintaa
on luontokohteena
suojeltu.
195/65
R15……239€
2010, perusti
vuonna
1956 täen
osoitteessa Takojankatu
5. 1, 15100 Lahti
ja mallistoa
Kaarikatu
www.autohuoltojanne.ﬁ
aan
lehtien
palstoilla.
Puiston
Arvostelijoiden
mukaan
Raaheen puuseppätehtaan. edelleen alati muuttuvien riKiinteistö on arvokas
ja kult-| info@accounting4you.fi
0400
765832
205/55
R16……279€
nra- Rauno
kannattajat
toivoivat
us- sukasat eivät kuulu
kaupunPoika
Laulumaa
pe- ja kulutustottumusten
tuurihistoriallisesti
ja ajan
p. 0400merkit467 595 24 h joka päivä!
men koivat Lanu-puistosta tu- kipuistoon. Arvostelijoiden
tävä suojelukohde ja sen on
205/60
R16……299€
mu- levan Suomessa tunnettu mielestä pystyyn jätetyt ja
suunnitellut kaupunginarkkilau- matkailunähtävyys.
Siihen katkaistut lahopuut riittävät
225/45 R17……345€
tehti Kaarlo Könönen vuonna
juh- puisto ei ole yltänyt. Taide- linnuille ja toukille. Risukasat
1939. Alun perin kiinteis225/40
R18……415€
leen puiston
toteuttaminen
maksoi antavat hoitamattoman kuvan
tössä toimi Esko Järvisen Kun autosi tuulilasi
iset
870
000
silloista
markkaa.
puistosta.
Kariniemen
mäki
5 R14 ......179€
suksitehdas. Nyt Laulumaa
Lanu-puisto rakennettiin vuo- on suosittu liikuntapaikka ja
uusia
niin käänny puoleemme.
on avannutpitää
kiinteistöön
oman
5ettu,R15sina
......199€
1989-1992.
kävelykohde.
Kaivinkonetyöt - Raivausjyrsintä
www.nastorengas.fi
Teemme
sen
nopeasti
ja edullisesti.
huonekaluliikkeen.
Kuka hoitaa
huonekalujen,
5del-R16 ......219€
mat.
Lanun taidetyöt olivat
trampoliinien,
grillien
ym.
Soita 0400 836213 tai tule käymään.
- Mielestämmekuljetuksen
laaduk- ja kasauksen?
0 R16 ......249€
kaan huonekalun Myös
lähtökohta
liukuovikomerot
5 R17 ......269€
on ajaton arjessa toimiva
M-Lasi
| Kirjavakatu 2, 15300 Lahti | www.m-lasi.fi
0 R18 ......315€
muotoilu ja
korkealaatuiset
Kyllä kannattaa!
Nyt jos si veronmaksajilla
on valta
)DVDDQLQULQWD¿OH
materiaalit,
jotka
kestävät uudella autonpesukoneellamme
Kalle Pärhä 040-5817394
Tervetuloa
pesettämään
kpl asennettuna
koskaan kaikki
uurnille.
ja oikeus
määrätä,
miten
Hans Pärhä
040-5610729
Lumiporo,
Suomi
aikaa. Laatumme on korkeaa,
pakaste,
GB kunnassa toimitaan. Tämä
Vain siten voimme
vaikutUrakoimme
kivenkeruuta
nastorengas.fi
mutta hinnat kohtuulliset,
www.konepalveluparha.fi
taa kotikuntamme
asioiden tapahtuu
kuitenkin ainoastus- sohvaa, Vuorio kertoo.
Sänkyjä ja patjoja sen sijaan
Kivi-Pekalla
sillä vuosien
työllä ja kokeTEHOPESU
hoitoon.
Me
äänestäjät
taan
valtuutettujen
välityktoimyydään
paljon
myös
keväälYÖS RENKAIDEN
muksella olemme löytäneet
olemme kunnan omistajia. sellä, joita valitaan kunnan
urin
Askon
sohvatehdas
on
lä,
Vuorio
summaa.
valmistukseen
oikeat
kump(norm.
24
eur)
AUSISÄILYTYS
Antakaamme siis kansa- väkiluvun mukaan, esim.
ntuu aloittanut myös sänkyjen valAskon sohvatehdas on
panit ja teemme
aina
Tarjous tuotteita
voimassa kesäkuun
laisten äänten kuulua!
Lahdessa 59. Sen vuoksi
essa, mistuksen. Yritys koemark- yritysnimeltään Insofa Oy,
asti.
isomman erän loppuun
keskusvarasKuulee sanottavan, että äänestäminen on erittäin
ko- kinoi niitä ensin kolmessa joka on osa Indoor Group
toomme Lahteen, mikä osalmikään ei muutu, äänes- tärkeää veronmaksajan
a on myymälässään ja vähitellen Oy:tä. Yrityksen hallituksen
MAANSIIRTOA-MULTAA-SORAA
taan laskee hintoja. Tarkkaan
Virkeyttä
kevääseen
tää ketä tahansa. Näin ei valtaoikeuden toteuttajana.
yöl- myynti on aloitettu sen kai- puheenjohtaja on Kari Kolu
• PERUSTUS- JA PIHATYÖT, KIVEYKSET
valitut ja testatut materiaalit,
,yös
Nastola.
Puh. (03) 7625 635
missään tapauksessa ole.
kissa myymälöissä.
ja toimitusjohtaja Marko
lyhytkursseilta!
• RANTARAKENTAMINEN,
PUUNKORJUU nautaa ja hevosta.
Kylmäsavuporoa,
jatkuva laadunvalvonta ja
Esimerkiksi
Lahden
545
Merkittävä tulo kunnalle
Tuo- Sohvakauppa hiljenee pe- Liimatainen.
• SALAOJITUKSET, JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT
Vanhanradankatu
4,4,puh.
010
Vanhanradankatu
puh.
0107788
7788120
120
tuotekehitys
takaavat
kulutkotijuustoa.
tällä rinteisesti
keväällä
ja
kääntyy
ehdokasta
edustavat
15 eri Nastolan
on valtionosuusrahoitus,
- TutustuLahden
bodypercussioniin
9.-30.5.
Avoinna
ma-pe
6-20,
la
8-17
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ma-pe 5.30
- 18, la 8-14
–
Seudun Uutiset – 3tajalle
KAIVURIT
2tn, 5tn+Engcon JA 14tn,
MYÖS VUOKRAUS
RAUS
turvalliset,
kestävät
Vetikon
tilan
laidunlihaa.
150
kasvuun
taas
loppukesällä.
valitsijayhdistystä,
joilkarkeasti
puolet verotuwww.saksalanteboil.fi
www.saksalanteboil.fi
KASTA SIIRTONURMEA
LAMMILTA!
(011101307) tai
4.-25.5. (011101308)
kalusteet.
Valmistuksessa
la kaikilla on toisistaan losta. Sen tavoitteena on
- Lastentanssi 4-5 v., 4.-25.5. (018301200)
keskeinen lähtökohta on kapoikkeavia tavoitteita kau- kuntien vastuulla olevien
lusteen pitkä käyttöikä sekä
- Lastentanssi 5-6 v., 9.-30.5. (018301207)
pungin asioiden hoitoon. julkisten palvelujen saatuotteiden vähäinen ympäJulkitila-,
ravintola-, koti-,
ja veneverhoilut.
Mikäli jokin
tavoite
saa tavuuden
varmistaminen
Lahden Kauppahallista!
TERVETULOA!
- Showjazztanssi
16+,mökki-,
3.-24.5.
(018301218)
Puskuri
rutussa,
ruostetta
lokareissa
tai
Kellohuolto ja -korjaamo
ristörasitus koko elinkaaren
riittävästi kannatusta, se niin, että kansalaiset voivat
korjaukset
pintakäsittelyt.
- Kalusteiden
Luontotanssi
4.-25.5. ja
(018301246)
rikkinäinen
ajan, kertoo Aki Alenius.
myös toteutuu.
Sama kos- tuulilasi?
saada tietyntasoiset perus- Asahin kesäkurssi verkossa 7.6.-15.8.
Kun autosi
kee
yksittäisten
ehdokkaipalvelut.tuulilasi
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isäntäperhettä
elokuussa
saapuvalle
minsiirtonurmi.fi (308301339)
• info@lamminsiirtonurmi.fi
pitää
uusia
niinMEILLE
käänny
puoleemme.
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ajamia
asioita.
teellinen
tuloerä, jota ei ole
thaimaalaiselle vaihto-oppilastytölle.
POIKKEA
ILMAISEEN
- Metsästäjäkurssi 9.-18.5. (01710164)
mihinkään,
Onko teidän perheenne
VAHINKOTARKASTUKSEEN
JA edullisesti.
LASKETAAN
Teemme
sen nopeastikorvamerkitty
ja
Kyntömiehentie 18, Orimattila
0500
530
043
Äänestäjät
ovat veronvaan rahoitusta
saava kunta
kiinnostunut kansainvälisyydestä?
Seuralaispalvelua
KORJAUSARVIO
AJONEUVOLLESI
TUOSSA
Kurssitiedot ja ilmoittautuminen
(Peltolan alue)
Soita 0400
836213
taipäättää
tule käymään.
maksajina
kunnan
toiminitse sen tarkoitukKaihtimia
Negatiivinen testi ja koulupaikka Lahdessa
TUOKIOSSA.
www.opistopalvelut.fi/wellamo-opisto
tojen
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rahoittaja.
Siksenmukaisesta
käytöstä.
Puistolantie
2, Heinola - jyrki.nurmisto@verhoomo.com
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olemassa.
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.FI
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TEEMME YHTEISTYÖTÄ KAIKKIEN
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Reipas
palvelu,
w
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email: info@trkielimatkat.fi - www.kielimatkat.net
KOKEMUKSELLA.
tarvittaessa nouto ja palautus.
KESKEN Aikuiskoulutuskeskus, Kirkkokatu 16, 15140 Lahti
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Maalaiskananmunat

n

M-Lasi

3,50
Kuntavaalit ovella,/kg
kannattaako äänestää?

jeni Lahdessa

Poron lapakäristys

12 €

NASTO-RENGAS

34,90

29,90
JUVITEK.fi
/kg

Teboil Saksala

0400-127127
Kauppahalli Lihaa - laatua - palvelua
www.lihavuorinen.fi

A.O. VuorinenM-Lasi
Oy p. 03-782 2414

KELLO-HARA

INAVerhoomo Jyrki Nurmisto

PALVELUHAKEMISTO
Puh.
814 4734
Puh.030440
187 Email
459 toimisto@wellamo-opisto.ﬁ

Takuutyö.

0700-416 060 wellamo-opisto.ﬁhuoltoa
Yritysasiakkaat: Öljysäiliöiden

Kattoturvallisuustuotteita

st erc PL 169 TRE 10 2€/min

yritysasiakkaat@
mediataloesa.fi
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Seksi &
Luotet tavaa apua seksi- ja
parisuhdeasioissa.

wellamo-opisto.ﬁ

2,21€ min+pv m

.

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

tikkaat

Kattotöitä

lumiesteet
Katso
lisää kotisivuiltamme
Kou ruttuotte O
Kou
Oy

Siirtonurmea
URAKOINTI
NIITTYLÄ
LAADUKASTA
SIIRTONURMEA LAMMILTA!
JUHA TÄHKÄNEN
OY

Pelti- ja tiilikattojen

0400
400
00 49
98 184
8 , 04
84,
0 08
865
65 1147
65
114
47

* siivoukset, kodinhoito
* puutarhatyöt
* mökkitalkkarintyöt
* metsänhoitopalvelut

LOUHINTATYÖT

259pesut
€ ja maalaukset
RAKENNUSAPU
299 MARTTINEN
€
www.rakennusapumarttinen.ﬁ
329
€
Puh. 0400-948 260
415 €

NASTO-RENGAS

Ompelukonemyynti ja -huollot

- talojen pohjat ja viemärityöt
Arja-Liisa p. 040 588 8003
- yksityisteiden
ja kivien louhinta
Antti
p. 0400 754 657

Polttoöljyä
Tiilitie
2, Nastola • Puh. (03) 7625 635
LAATUKONEET EDULLISESTI
Ilmastointihuollot R134
MYYNTI - HUOLTO - KORJAUS
KAIKKI
MERKIT
100% kotimaista
työtä.

ZZZODPPLQVLLUWRQXUPLÀLQIR#ODPPLQVLLUWRQXUPLÀ

• www.juhaurakoi.com

0400 938 151

Polttoöljyä

Reipas palvelu,
tarvittaessa nouto ja palautus.
WWW.PUISTOTATI.FI
Takuutyö.

Ympärivuotiseen lomakäyttöön.
329
€ kauppa heti.
Sopivasta

PUHELIN 0405 958 900
€
Sähköposti:415
kjavikainen@gmail.com
www.kja.fi

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

Metsänhoito & kotipalvelu

Automyyntiä
Kellohuolto
ja -korjaamo
ELOKUUSTA
2022 ALKAEN
KELLO-HARA
Päijät-Hämeen
Käyttöauto
Oy
ANKKURIN
Kyntömiehentie
18, Orimattila
n. 40 kpl hyväkuntoisia
edullisia henkilöautoja
RANTAPUISTON
(Peltolan
alue)
Kehräämön takapihan sisätiloissa.
joka päivä
0440 111 889
LEIKKIPAIKKA,
044 239 2551 - Pakaantie 1 - Kehräämö (takapiha)
verstas avoinna ma,
ti, ke 10-17
LAHTI

299
PUUTARHATYÖT
TALO €
/ MÖKKI MAALTA

takkasydämellä
lisää
Asennettuna ja
j tarvikkeena
lämmitystehoa.

Aikuiskoulutuskeskus, Kirkkokatu 16, 15140 Lahti
Puh. 03 814
parisuhd
e 4734 Email toimisto@wellamo-opisto.ﬁ

Metsänhoitoa&
kotipalvelua

puh. 03 782 7783

Vanha Messiläntie 2, 15860 Hollola
IKKUNANPESUT
p. 0400 357 310
259Kiinteistöt
€
www.paakkisenautomaalaamo.com
SIIVOUSTYÖT,
KOTISIIVOUKSET

HORMIC.fi

Ammattitaidolla vuodesta 1989

www.
Meiltä myös:

www.nastorengas.fi

email:

hormic@hormic.fi
0400-885055

puh:
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1,1

Tehopesu
(norm. 24 eur)

Tarjous voimassa
- Savupiippujen kunnostukset
huhtikuun loppuun asti.
- Hormikuvaukset
ja kartoitukset
TORIN OMPELUKONE
www.torinompelukone.ﬁ
- p. 0400 769 632
- Piipunhatut
- Tikkaat

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

To
sa

12 €

NASTO-RENGAS

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

www.nastorengas.fi
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Pääsiäisen herkkuja
Pääsiäiseen kuuluu oleellisena osana ruoka. Siihen panostetaan ja tehdään vähän pidemmän kaavan
mukaan. Lammas ja erilaiset rahkatuotteet ovat erityisesti pääsiäisen herkkuja. Meidän pääsiäiseen
kuuluu pasha ja sitä valmistetaan joka pääsiäinen. Perinteistä pasha muottia ei meillä ole, mutta
kahvinsuodatin on ajanut hyvin muotin asian. Nauttikaa pääsiäisestä, valmistakaa yhdessä hyvää
ruokaa ja toivotaan kauniita ulkoilu säitä. Mikä mukavampaa kuin nauttia kahvikuppi aurinkoisessa
säässä ulkona.
Pasha
150 g voita
1,5 dl sokeria
1 kananmuna
500g rahkaa
2 dl kermaa
1 dl appelsiinimarmeladia
1 dl mantelirouhetta
1 sitruunanmehu
2 tl vaniljasokeria
1. Vatkaa voi ja
sokeri vaahdoksi.
Lisää rahka, muna,
mausteet ja vaahdoksi

Jouni Helminen, Jesse Kallio ja Niki Järvinen

Viidennen Lahden
Autolasikeskus Openin
voitto Kalliolle
Sunnuntaina 27.3.2022 kei- Kallio yhteispistein
1759.
– 11
–
lattiin V Autolasikeskus Toiseksi sijoittui SBF:n
Openin finaali Lahden Kei- Jouni Helminen jääden
lahallissa.
Loppukilpailuun
pistettä (1682).
– ORIMATTILA
– NASTOLA –Kalliosta
VILLÄHDE77
– LAHTI
selviytyi alkukilpailujen pe- Kolmannen sijan nappasi
rusteella 28 parasta keilaajaa. Valtti B.E.T:n Niki JärviFinaalissa keilattiin 7 sarjaa nen pistein 1617.
amerikkalaisittain.
PARHAAT KALLIOJA KIVIMURSKEET Teksti ja kuva:
Ylivoimaiseen
voittoon
SEULOTUT
keilasi PARHAAT
itsensä TPS:n
Jesse KIVIAINEKSET Niina Leskinen
Autokouluja
...JA PARAS PALVELU
s Kallio- ja kivimurskeet, sepelit, kivituhkat, sorat ja hiekat

kajalonsora.fi

040 501 5771

Uutiset

t

vatkattu kerma. Pane
rahkaseos valumaan
sideharsolla vuorattuun
pashamuottiin tai
siivilään. Itse käytän
suodatinpaperilla
vuorattua
kahvisuodatinta. Anna
valua kylmässä yön yli.
2. Kumoa pasha
seuraavana päivänä
tarjoiluvadille ja
koristele halutessasi
hedelmillä. Tarjoa
jälkiruokana tai
kahvipöydässä.

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

KAJALON SORA
TITAIDOLLA

7

Niina Ojansivu
Keittiöpäällikkö

7/2021
Viikko 20

Leevi Saikkala, Joonas Jähi ja Rami Mukkula

Äitiysneuvola
Lääkäreitä
Joonas
Jähi nappasi
Golf-Keilaajien
50-vuotisjuhlakisan voiton
Sunnuntaina 3.4.2022 keiVoitto ratkesi vasta viimeilattiin Golf-Keilaajien sessä round robin -ottelussa,
50-vuotisjuhlakisan finaa- kun GB:n Joonas Jähi voitti
lin voitosta. Viikon kestänyt All Starsin Rami Mukkulan.
kilpailu toi Lahteen yhteensä Jähi nappasi siis voiton yhTäyden
palvelun
hautaustoimisto
Lahdessa
teispistein 3395.
GB:n Leevi
noin 200
kilpailijaa.
PalkinToimisto
avoinna
ma-pe
9-16
tosumma oli yhteensä peräti Saikkala kiri toiseksi pistein
Muina aikoina puhelimitse
771122 sijoittui
10 500 euroa.
3339 ja0440
kolmanneksi
Loppukilpailuun selviytyi
All Starsin Rami Mukkula,
Myös kotikäynnit
32 alkukilpailuerien
parasta jääden Saikkalasta vain 10
ZZZKDXWDXVWRLPLVWRODKWL¿
keilaajaa. Finaalissa keilat- pistettä (3329).
tiin ensin 8 sarjaa amerikkalaisittain, jonka jälkeen 8
parasta jatkoivat round robin
Teksti: Niina Leskinen
-peleihin.
Kuva: Pekka Mitikka
Takseja

Lahden yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi
0,3 miljoonaa ylijäämäisen tilinpäätöksen
Lahden yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi torstaina
Lahden seurakuntayhtymän
tilinpäätöksen vuodelta
2021. Vuosi osoittautui lopulta taloudellisesti vakaaksi, vaikka koronapandemia
aiheuttikin runsaasti epävarmuustekijöitä. Alkuvuoden
aikana kirkollisverotuloja
kertyi selvästi edellisvuotta
enemmän. Jako-osuuden
muutos kuitenkin tasoitti tilannetta koko vuoden
tasolla. Lopulta kertymä
oli 18,7 miljoonaa euroa.
Se on 0,5 miljoonaa euroa
vähemmän kuin edellisenä
vuotena, mutta kuitenkin
selvästi enemmän kuin talousarviossa arvioitiin.
Vuosikate oli 5,5 miljoonaa euroa ja se kattoi lainojen
lyhennykset 687 500 euroa
sekä investoinnit 3,1 miljoonaa euroa. Investoinneista
noin miljoona euroa käytettiin Vanhan hautausmaan kivimuurin hätäkorjaukseen ja
toinen miljoona Ristinkirkon
kunnostamiseen. Tilikauden
ylijäämä oli 276 000 euroa.
Lainoja oli vuodenvaihteessa
1,7 miljoonaa euroa. Seurakuntayhtymän jäsenmäärä
oli vuoden päätteeksi 76 033

Kirkkovaltuusto oli koolla Liipolan seurakuntakeskuksessa. Kuva: Markus Luukkonen

henkilöä, ja lahtelaisista kirkkoon kuului 63,3 prosenttia.
Henkilöstöä oli kaikkiaan
302, ja sen keski-ikä oli 50
vuotta.
”Tulevaisuudessa haasteita
seurakuntataloudelle aiheuttavat muun muassa Ukrainan
kriisin taloudelliset vaikutukset, sijoituksien arvon
kehitys, energian kulutus ja
hinnanmuutokset, yleinen
kustannusten nousu sekä
väestörakenteen muutokset”,
arvioi tilinpäätöksen esitellyt
Lahden seurakuntayhtymän
talouspäällikkö Pinja Halme.
Valtuustossa
Viikko kiiteltiin
36 / 2020

Lahden vahvaa seurakuntataloutta. Keskustelua herätti
muun muassa, minkälainen
hallintorakenne palvelisi
parhaiten seurakuntien toimintaa tulevaisuudessa. Selvittämiselle on varattu rahaa
vuoden 2022 talousarviossa,
mutta sitä ei toistaiseksi ole
käynnistetty.
”Olemme odottaneet, että
aloite tulisi paikallisseurakunnista, jotka kuitenkin
lopullisen päätöksen tekevät.
Tähän ovat vaikuttaneet kokemukset Lappeenrannasta,
jossa rakenneselvitys tehtiin,
mutta yhteistä tahtoa yhty-

Matit ja Maijat

Tanssittaa syyslukukaudella 2020

Harjoitukset Hollolan Uimahallin Monitoimisalissa,
Terveystie 8

Lasten ja nuorten ryhmät

päivy

stysMaanantaisin
*Taaperoiset n. 2-3 v.
24 h
*Pikkuruiset n. 4-7 v.

Ma ja to *Midit n. 8-13 v. *Juniorit 14 v.*Harha nuoret aikuiset,
IsännöintiSähkötöitä
sovitusti viikonloppuina
toimistoja

NoVARAA
eihän
niinja
Kesä
tekeesiitä
tuloaan
OMA
kannattaa
kierrättää
paljon
puhuta,
MYYTIPAIKKASI
kesäisiä
tavaroita.
mutta
on se
Lanttila
Varaa heti oma
lapsiperheiden
paras
myyntipöytäsi.
ostopaikka.
Ahtialantie 37, 15170 Lahti

www.lanttila.fi

märakenteen muuttamiseen
ei löytynyt. Meillä on muitakin työkaluja, kuten yhteisten virkojen lisääminen.
Yhteistyö voisi lisääntyä
ja sitä kautta ymmärrys,
ettei seurakuntarajoilla niin
olekaan väliä”, perusteli
hallintojohtaja Pasi Mäkelä.
Rakenneselvityksen tilanne luvattiin tuoda myöhemmin keväällä Lahden
yhteisen kirkkoneuvoston
käsiteltäväksi.
Kokouksen alussa kunnioitettiin Ukrainassa käynnissä olevan sodan uhreja
yhteisellä hiljaisella hetkellä.

öksiä
nnan
ana.
äiset
än ja
kusmia”,

n

ttyä
Tauakin
liikmiten
tkis-

rvaltteet
mille
uhua
öistä
isen
estä.
pyöerraRilla
ulla.
ihen

Toukokuun
tahdotuimmat!
Huhtikuun
herkkuja!
Lahden Seudun
Uutiset

avautui
syyskuun 1. päivä
Meiltä laadukkaat
kesäkukat,
Rautateiden
Lahti 5/2021
-näyttely.
Meiltä laadukkaat
kesäkukat,
vihannekset,
puut, pensaat,
perennat,
Aulan sermeissä
esitellään
vihannekset,
puut,ja
pensaat,
perennat,
havut, ruusut
köynnökset.
Lahden
rautateitä,
rautatieViikko
16
havut,
ruusut
ja
köynnökset.
kulttuuria
ja
rautatieharrasHyvä sikanauta-jauheliha Joukossa
Hyvät
karjalanpaistilihat
3RUVDDQXONR¿OH
–7–
Lahden
Seudun
Uutiset
paljon
erikoisuuksia
tamisen
eri muotoja.
kulmapaisti/kassler
50%/50%,
Joukossa
paljon
70&/30%, tuore, Suomi
ja
harvinaisuuksia!
tuore,
Suomi erikoisuuksia
Lisäksi vitriineissä on esiltuore,
Suomi
ja harvinaisuuksia!
Avoinna
MA-PE 9-19,
lä Esko
Nikkasen
ja Sauli
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TUO AUTOSI
Kuntavaaliehdokas!
MEILLE
HUOLTOON!
Varaa ajoissa
itsellesi

- Renkaat ja vanteet
- Rengastyöt
- Renkaiden kausisäilytys
- Auton huollot ja korjaukset
- Ilmastointihuollot

tai puolueellesi parhaat
paikat vaali-ilmoitukselle.

*AUTOJEN
KORJAUKSET
JA HUOLLOT
* AUTOJEN KORJAUKSET
* FORD-VARAOSAT
*PYÖRÄSUUNTAUKSET
JA HUOLLOT
* PCOB.MOOTTORIT
*PPG-MAALIT
* PYÖRÄSUUNTAUKSET
* OBD-MITTAUKSET
*RENKAAT
* PPG-MAALIT/
* RENGASMYYNTI JA
TARVIKKEET
*FORD-VARAOSAT
-ASENNUKSET
*OBD-MITTAUKSET
* ILMASTOINTIHUOLLOT

LA 9-16,
SU 11-16
Avoinna
MA-PE
9-19, pieHirvosen
rakentamia
Rajakatu
2, 15100
Lahti
LA
9-16, SU
11-16
noisrautateitä.
Nikkanen
Rajakatu
2, 15100
Lahti
www.vihertalovarpula.fi
on keskittynyt
paikallisiin
www.vihertalovarpula.fi
rakennuksiin
ja miljöihin,
Hirvonen ulkolaisiin dioraamoihin.
Näyttely kestää syyskuun
Painonpudotusta
arkiruoalla!
loppuun
asti ja se toteutetaan
6XXUV¿NHLVV¿MDSHU¿N¿UU\OO¿QRXGHWWXQD
Lahden
rautatieTi 10.00,
Ke 11.00,¿N
Toyhteistyössä
16.00
ja La
10.00
Maalaiskananmunat
6XXU
V¿NHLVV¿MDSHU
¿U
U\OO¿QRXGHWWXQD
7LODXNVHWZZZ
YLKDQWDƬ
harrastajat
Topparoikka
ry:n,
To
Miesten
ryhmä
isot18.00
XL, Suomi
7LODXNVHWZZZ
YLKDQW
DƬ 
WDLSXK
NOR
Kauppakatu 2 A, LAHTI
WDLSXK NOR 
puh. 044-515 4414, painonpudottajat.ﬁ
posti@painonpudottajat.ﬁ

6,50
/kg

11,90
10,90
/kg
/kg

0XOWDDNXRULNDWHWWDNLYLDLQHNVLD
0XOWDDNXRULNDWHWWDNLYLDLQHNVLD

Ni
Ni
Nostalgiaa huoku
IV
IV
3,50
Sun
teemoja
musiikin
latti
Sunn
/kg
sike
latti
genrevinkkaukse
Lop
sike

Rakennus- ja
saneerauspalvelut

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

Hollolan sunnuntairasteilla tutustutaan
Poron
lapakäristys
Päijät-Hämeen
)DVDDQLQULQWD¿OH
Päijät-Hämeen
Salpausselkä Geopark
-alueen geologiaan
Kylpyhuonelaatoitusja
Lokapalvelu Ky
Puh. (03) 715 2800, 040-585 7431

Lahden pääkirjaston musiikin genrevinkkaukset jatLumiporo,
Suomi
LAAKSOTIE 55, HEINOLA
pakaste, GB kuvat taas syksyllä nostalgisempana kuin koskaan.
Syksyn ensimmäisessä genPainonpudotusta
arkiruoalla!tiistaina
Hollolan sunnuntairastien ran kymmeniä kilometrejä Geopark -verkoston toimin- turahasto.
revinkkauksessa
yhteydessä järjestetään 20.9 pitkään, pohjois-eteläsuun- nassa mukana jo muutaman
kloja17-18
matkataan
Ti 10.00, Ke 11.00, To15.9.
16.00
La 10.00
Salpausselkä Geopark -suun- taiseen ruhjevyöhykkeeseen. vuoden ja odotan suurella Kuvausrastin kautta
ajassa
taaksepäin
vuoteen
To 18.00 Miesten ryhmä
nistus. Tapahtuman
järjes- Havukallion 25 metriä kor- mielenkiinnolla mahdolli- sertifioidun
1966, jolloin Suomen muisIlmainen
kartoitus!
Kauppakatu 2torikkain
A, LAHTIlevy-yhtiö Love
tävät yhteistyössä Hollolan kea jyrkänne edustaa ruh- sen UNESCOn statuksen savusaunan löylyihin
puh.
044-515
4414,
painonpudottajat.ﬁ
Urheilijat, Hollolan Hirvi, jevyöhykkeen pystysuoraa vaikutuksia alueemme matRecords perustettiin. VuoHyödynnä
kotitalousvähennys!
Salpausselkä
Geopark näky- pintaa, jonka noin 12 000 kailuun, Ilkka Sipilä kertoo. Geopark -suunnistuksessa
sinanautaa
1966-1979
vaikuttanut
Kylmäsavuporoa,
ja hevosta.
posti@painonpudottajat.ﬁ
väksi -hanke ja Salpausselkä vuotta sitten alueelta vetäyty- -Itselleni on jo löytynyt uusia myös matkan varrella ja maa- levy-yhtiö
muistetaan ennakNastolan kotijuustoa.
Geopark -yksikkö sekä Hol- nyt mannerjäätikkö on hionut yhteistyöyrityksiä tätä kautta. lissa riittää elämyksiä, silläVetikon
koluulottomista
ja kunniantilan laidunlihaa.
tapahtuman
erikoisuuksiin
lolan
kunta.
Tapahtuman
himoisista
tuotannoista
sekä
muotoonsa.
Pitkällä
tähtäimellä
näen
Seuralaispalvelua
keskuspaikkana on Hollolan
Salpausselkä Geopark -yh- kuuluvat kuvaus- ja juo- maan lahjakkaimmista artisETSIMME ASIAKKAILLEMME
Perinteitä ja pitkän linjan
Hirven piha-alue.
teistyössä suurta potentiaalia, marastit sekä maalialueella teista ja muusikoista. GenreLahden
Kauppahallista!
TERVETULOA!
Puh.Geopark
040
171 3110
/ Aho
lämpiävä
Etelä-Suomen
en- vinkkauksessa käydään läpi
-suunnistus
on kehitystyötä
hän päättää.
RANTAHUVILAA/TALOA
RANNALTA
simmäinen laatusertifioitu Love Recordsin historiaa
yleisölle
avoin
kuntosuunAsikkalan,
Heinolan,
Holn. 150 km KAHDEN
säteeltä
❤ H:gista
nistustapahtuma, johon ei Hollolan Hirven isännälle lolan, Lahden, Padasjoen ja savusauna. Suunnistajien ja kuunnellaan kappaleita
Asumiseen KESKEN
sekä vapaa-aikaan.
ole pääsymaksua. Tarjolla on Ilkka Sipilälle, jonka ideasta Sysmän alueesta koostuvaa kesken arvotaan tapahtuman yhtiön merkittävimmiltä arnormaalien
sunnuntairastien tapahtuma sai alkunsa, lä- Salpausselkä Geopark -aluet- teemaan liittyviä palkintoja. tisteilta ja bändeiltä.
Luotettavaa välitystä yli
30v. kokemuksella.
tapaan kolme eri mittaista hialueen suunnistusmaastot ta kehitetään Lahti Regionin Tapahtuma on ilmainen,
Lahden pääkirjaston
reittiä, joista lyhin soveltuu ja tapahtumat ovat tulleet Salpausselkä Geopark -yk- Salpausselkä Geopark näky30-vuotisjuhlavuoden kunKaihtimia
st erc PL 169 hyvin
TRE 10 2myös
€/min aloitteleville
tutuksi vuosien varrella. Hän sikön johdolla täyttämään väksi -hanke ja Hollolan kun- niaksi pääsemme myös kursuunnistajille.
Erikoisuutena sanoo olevansa elämyssuun- UNESCO Global Geopark ta kustantavat osallistujien kistamaan, mitä Suomi kuunVihdintie 4, 00350 Helsinki
on, että rastit on sijoiteltu nistaja, joka etsii ja löytää -kriteerit. LAB-ammatti- kartat. Maastoon pääsee klo teli vuonna 1990. Vuoden
p.09- 2418498. www.tuomontupa.fi
mielenkiintoi- rasteilta joka kerta muutakin korkeakoulun ja Geologian 15-18. Tarkemmat tapahtu- 1990 musiikkiin liittyvässä
SEURAA TARJOLLA! geologisesti
siin kohteisiin
ja alueeseen
kuin leimat. Ilkka haluaa tutkimuskeskuksen yhtei- matiedot ja ajo-ohjeet löydät
vinkkauksessa
puh. 03
782 7783 torstaina 1.10.
Seksi & parisuhd
e
Luotet
tavaa
apua
seksija
liittyvää
geologiaa
tuodaan
myös
jakaa
elämyksiä
muille,
ennen
tapahtumaa
Hollolan
klo
17-18 kuullaan listahitnen
Salpausselkä
Geopark
0700
41909
E
parisuhdeasioissa.
ENNUSTAJIA
L1,92IV
Öljysäiliöiden
huoltoa
tapahtumassa
esille
myös siksi hän on jo useampana
Urheilijoiden www -sivuilta. tien lisäksi uraansa aloittenäkyväksi -hanke keskittyy
Kattoturvallisuustuotteita
1,69
min.+pvm.
STST
EROTIC
2,21€ min+pvm
min+p vm.
EROTICPL169
PL169TRE
TRE10
10
muuten.
vuonna isännöinyt kunto- aluetta koskevan geologiKiinteistöt
Rasteista moni piilee kii- rasteja perinteikkäällä koti- sen ja kulttuurihistoriallisen
Lappilainen näkijä, parantaja
Koronasta
huolimatta
ulkona
Kuivurikuivattua koivuklapia.
Myös
tuoretta
Varma
peilypaikkanakin tunnetun tilallaan.
Tällä näkijä
kertaa rastit tiedon tarinallistamiseen,
SelvänäkijäTALO / MÖKKI MAALTA
Katariina
Iiris
koivuklapia 6 irtokuution
kuormissa.
Asennettuna
jja tarvikkeena
tehtävät
työt voidaan
tehdä!
Havukallion rinteillä.
Geosuunnitellaan
Salpausselkä
popularisointiin
sekä tiedon
jolomakäyttöön.
kolmannessa polvessa
Stiina
SahariYmpärivuotiseen
Painonpudotusta
arkiruoalla!
Sopivasta kauppa
heti.
logisesti
alue
on
kiinnostava,
Geopark
-teeman
ympärille.
levittämiseen
ja
viestintään.
Kysy lisää p. 040
5200 782
Ei niin pientä tai suurta
0700-9-3009
arkiruoalla!
TiPainonpudotusta
10.00, Ke 11.00, To 16.00
ja La 10.00
koska se kuuluu maankama-Olen
Salpausselkä
Hanketta rahoittaa Maaseuasiaa,ollut
etten voisi
auttaa!
2,95€/min.+pvm. pl50 hki 25
“Myös
ihmissuhdekriisit”
Klapitalo Jokinen – klapitalo.fi
saumattomat
Ti
10.00,
Ke
11.00,
To
16.00
ja
La 10.00
To
18.00
Miesten
ryhmä
1,98 €/min.+pvm, roy, PL 52, Tre
2,59
€
2,17€/min+pvm,
roy, PL 52, Tre
• Katon- ja piipunkorjaustyöt
sadevesijärjestelmät
To
18.00Vihdintie
Miesten
ryhmä
Kauppakatu
24, A,
LAHTI
00350 Helsinki
Kuva: Lasse Koskinen.
kattosillat
• Piipun hatut ja pellitykset
Kauppakatu
A, LAHTI
(09)
241 84982
- www.tuomontupa.fi
puh. 044-515
4414,
painonpudottajat.ﬁ
tikkaat
puh. 044-515
4414, painonpudottajat.ﬁ
posti@painonpudottajat.ﬁ
• Rännit ja kattoturvatuotteet
lumiesteet
Kattotöitä
Lahden Seudun Uutiset – 3 – posti@painonpudottajat.ﬁ

vesieristystyöt

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

FORD

HINAUKSET

9HVLMlUYHQ5DNHQQXVSDOYHOX2\

Lokapalvelu Ky
34,90
29,90

puh. 0400
0400 352
352 762
762
/kg
puh.

Kauppahalli Lihaa - laatua - palvelua www.lihavuorinen.fi

Jakelutyötä
tarjolla Hollolassa
A.O. Vuorinen Oy p. 03-782 2414
Hedelmätarhan alueella

0700-416 060

SOITA 0400-816 340

PALVELUHAKEMISTO

ÄLÄ OLE YKSIN!

Lahden Seudun Uutiset

0700-411600

Kaikkien kotisi katolla
tehtävien töiden mestari
MYYDÄÄN POLTTOPUUTA

raimo.jokinen@jns-mediajakelut.com

0700 51040

≤

• Katon- ja piipunkorjaustyöt
• Piipun hatut ja pellitykset
• Rännit ja kattoturvatuotteet
kerrostalojen painovoimaisen
• Mm.
Kattoremontit/pellinvaihdot
Siirtonurmea
ilmanvaihdon
parannukset
• Ulkovuoraukset
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säravintolaa
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Myös

SAVIAHON MYYMÄLÄ HYVIN
KATTOTYÖT
Hämeenkatu 37, p. 019-469 32

PALVELUHAKEMISTO
Kou ruttuotte Oy
Kou
O

Pelti- ja tiilikattojen
AMMATTITAIDOLLA Avoinna:
100%
pesut jasuomalainen
maalaukset
ark. 10 – 17, la 10 – 1
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RAKENNUSAPU

VANHAN
TAVARAN KAUPPA
Yrittäjä, •haluatko
pienen
Kattojenavuksesi
uudistukset
• Kattoturvatuotteet
MARTTINEN
www.rakennusapumarttinen.ﬁ
ARABIAN ASTIOITA:
ja ammattitaitoisen tilitoimiston?
Sadehatut asennettuna
Puh.
260
Valencia,
Sointu,0400-948
Krokus, Faenza,
Kirsikka, Gardenia, Kastanja, Ali, Myrna, Sign
•
Varttija
tiilikattojen
•
Vesikourujen
uusiminen
HIERONTAA
Ompelukonemyynti
ja -huollot
OMPELUKONEMYYNTI
JA -HUOLLOT
TILITOIMISTOJA
Maisema,
Kesäkukka,
Suomenkukka,
Kilta, Maire, Kultakoriste, Raija, Pitsi, Leena
Päijät-Hämeessä ja
jaUhtua,
asennus
pinnoitukset
Ruija,Polttoöljyä
Kosmos, Pirtti, Otso, Meri, Saara, Kaira, Taika, Anemone, Airisto, H
lähiympäristössä
Tarjoamme kirjanpitoa
liikkujilta ja ulkoilijoilta
24H jne.! Maitokannuja, hillo- ja maustepurkkeja, voipyttyjä…! Seinälautasia
LAATUKONEET
EDULLISESTI
TUOMON HIERONTAPALVELU
Tomula, Alariesto, Vonmyös
Wright, Heljä Liukko-Sundström, Vuosilautasia, Joulula
•
Peltikattojen
maalaukset
•
Kattotyöt
TARJOUSHINTAAN
alkaen
MYYNTI
HUOLTO
KORJAUS
ja taloushallintopalveluja
∙ Klassinen
hieronta
Romanttinen puutarha ym.
ZZZODPPLQVLLUWRQXUPLÀLQIR#ODPPLQVLLUWRQXUPLÀ
äyttelyjen tilaa. Edessä∙ Urheiluhierontaa
Portaikkoja käytetään
erilai- jäädä
Ovh. mäen
180-250€
metsittyneen
Lomonosovin eläimiä saaristossa
KAIKKI
MERKIT
∙ Kuumakivihierontapeittoon, mutta puistossa
TILITOIMISTO
kenttä voitaisiin varus- seen askelkuntoiluun.
aina
ajantasaisesti!
IITTALAN LASEJA:
• Kattojen
pesut ja
KYSY
LISÄÄ
in lasten leikkipuistoksi.
Kariniemen
rinteessä
toi- on tehty ehostustöitä.
Niistä
P. 050
435 8370
kokonaisurakointina
Kekkerit, Niva, Festivo, Asklak, Kalinka, Pisaranrengas, Jäänsärkijä, Helminauha
Miika
Niemikorpi
unginvaltuustoaloitteen tuomon.hierontapalvelu@gmail.com
mii edesmenneen taiteilijan on tullut Kariniemen mäkeä
suojakäsittelyt
SALEJÄRVI
Tsaikka ( kulta, lila),KY
Kastehelmi, i-lasi, Pioni, Apila, Herttua ym.
Automyyntiä
LAADUKASTA SIIRTONURMEA LAMMILTA!

129€

lta ovat syntymässä
Olavi
Lanun 15:sta kook- ulkoiluväylänä käyttäviltä
044 750
9441
18 · www.hierojalahti.com
t kuntoportaat Lahden Vuoripojank.
kaasta teoksesta
koottu La- kirpeää palautetta.
asta Kariniemen miika@piippumestari.ﬁ
laelle, nu-puisto. Puiston toteutAlue on edelleen ryteikyhteys satamaan syntyy
tamisesta18,
käytiin
aikanaan
köinen kaadettuine ja kaaKivisojantie
16600
Järvelä
n avulla.
Lahden
puineen. Kariniemi
Arabian kahvikuppeja
n.kovaa
40 kplkädenvääntöä
hyväkuntoisia
edullisiatuneine
henkilöautoja
AUTOHUOLTOJA
www.piippumestari.ﬁ
TORINKaarikatu
OMPELUKONE
kaupunginvaltuustossa ja on luontokohteena suojeltu.
1,
15100
Lahti
Kehräämön
takapihan
www.torinompelukone.ﬁ - p. 0400 769 632
oitteissa toivotaan lehtien
palstoilla.
Puiston sisätiloissa.
Arvostelijoiden mukaan ri0400Rauhankatu
765832 | info@accounting4you.fi
18, Lahti
laululavan jälleenrakannattajat
toivoivat
ja
ussukasat
eivät
kuulu
kaupun044
239
2551
Pakaantie
1
Kehräämö
(takapiha)
Palveleva paikallinen
Av.
ma,
ti, to, pe 10-17, ke 9-18
mista, jotta Kariniemen koivat Lanu-puistosta tu- kipuistoon. Arvostelijoiden
voitaisiin järjestää monimerkkiautohuolto
mu- levan Suomessa tunnettu Launeella
mielestä pystyyn jätetyt ja
esityksiä ja yhteislaumatkailunähtävyys.
Siihen katkaistut lahopuut riittävät
Cittarin
ja Prisman välissä
suuksia. Entiselle juh- puisto ei ole yltänyt. Taide- linnuille ja toukille. Risukasat
tälle johtavat edelleen puiston toteuttaminen maksoi antavat hoitamattoman kuvan
Valaisimia
Hollolan •Hirven
laatusertifioidun savusaunan terassilta voi nauttia myös Salpausselkä
• määräaikaishuollot
ilmastointihuollot
et harmaagraniittiset
870 000 silloista markkaa.
puistosta.
Kariniemen mäki
Geoparkin
kauniista
Kuva Päivi Tommola.
• korjaukset
• renkaat
ja maalaismaisemista.
vanteet
at.
Lanu-puisto rakennettiin vuo- on suosittu liikuntapaikka ja
• Vianmääritykset
• nelipyöräsuuntaukset
set niistä on puhdistettu,
sina 1989-1992.
kävelykohde.
Kuka hoitaa huonekalujen,
toiset ovat osin edelAjokatu 65
Lahti taidetyöt olivat
sammaleen kattamat.
Lanun
trampoliinien, grillien ym.

Päijät-Hämeen Käyttöauto Oy

kuljetuksen ja kasauksen?
Myös liukuovikomerot

Avoinna 7.30–16.30
Puh. 050 549 9377
vadenautohuolto.com

hdas laajeni Lahdessa

na melkoista sisutusia ja tuotantomme toi-

sohvaa, Vuorio kertoo.

ilmainen arviointi!
Joustava rahoitus!

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

TEHOPESU

0502205

PALJON VANHAAPuotikatu
7, JA KERÄILYTAVARAA:
Huonekaluja, Valaisimia, lampunkupuja, valaisinkristalleja, aterimia, avai
15700
Lahtilasin maljakoita ja laseja, lasipurkkeja, Savitorpp
naulakoita,
ryijyjä, Riihimäen
opetustauluja,
emaliastioita, patoja, peltikahvipurkkeja, kuparipannuja, mor
www.katonmaalauslahti.fi
050 599
3283
Lomonosovin eläimiä. Ja paljon muuta!
Y: 2016815-0

www.salejarvi.fi
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.

OSTAMME KUOLINPESIÄ JA MUUTTOIRTAI

9HVLMlUYHQ5DNHQQXVSDOYHOX2\
–8–

Puh. 040 171 3110 / Aho

Lahden Seudun Uutiset

Viikko 14 / 2022

Huhtikuun herkkuja!

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

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

7,45

12,95

/kg

/kg

Maalaiskananmunat
isot XL, Suomi

3,60
/kg

Poron lapakäristys

Anna rannan liplattaa
Lip-Lap Laituri Oy on valmistanut laitureita
jo vuodesta 1965. Ne on tehty alunperin varmoin
ja konstailemattomin menetelmin kestämään
kovia olosuhteita. Samat hyvät keinot
pätevät vielä tänäkin päivänä nykyaikaisten
laitureiden valmistuksessa.
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Lumiporo, Suomi

39,95
/kg

n yhd
Katsotaasinun rantaasi.
laituri

Kari Savolainen
Lip-Lap Lahti
040 589 6276
Suomen Koti & Mökkikeskus

Vipusenkatu
19,
LAHTI
Okeroistentie
1, 15230
15800
Lahti
Vipusenkatu
1, Lahti

kari.savolainen@kotijamokkikeskus.fi
www.kotijamokkikeskus.fi

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

laiturit º pylväs º muoviponttoni º betoniponttoni
raskasbetoniponttoni º jetti º mittatilaus º lisävarusteet º tarvikkeet
www.lip-lap.fi

www.lahdenseudunuutiset.fi
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