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KKlluubbii  kkuuttssuuuu

sshhooppppaaaammaaaann!!

Faunatar Lahti 
Launeen Prisma 2. krs 
Puh. 040-1630 630 
Ark. 9-19, la 9-17 
www.faunatar.fi

Klubi kutsuu

shoppaamaan!
Liity

maksutta!

Mainosta 
sinäkin tässä!

www.lahdenseudunuutiset.fi

Listat  
myös  

asiakkaiden  
omista malleista!

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

TunnePuu Oy
Tunnetta puust a

Erikoishöyläys 
Tukkien sahaus

Puutavaran myynti
Polttopuun myynti

Kutterinpurua

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

Lekatie 1, Nastola | www.nkn-yhtiot.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 a30.4. asti avoinna ti–su klo 11–17, 
1.5. alk. joka päivä klo 10–17 

Vanhankaupunginkatu 19, 13100 Hämeenlinna
asiakaspalvelu@museomilitaria.fi, 040 450 7479

VOLTTIHUOLTO Oy
Mika Virtanen
Puh. 0500 769 190

Hirsimetsäntie 22
15200 Lahti
www.volttihuolto.fi

-KAIVURIT
-KUORMAAJAT
-MAANTIIVISTÄJÄT
-VAIHTOLAVAT

-PERÄKÄRRYT
-KYLPYTYNNYRIT
-MUUTTOLAATIKOT
-CADILLAC LIMOUSINE

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

toimitus@jns-mediajakelut.com
 
Kustantaja: J.N.S. Company Oy, 
Y-tunnus: 0665979-7 

Painopaikka: Lehtisepät Oy
Painos: 25 000 kpl

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

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

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

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 

Villähde, Sale Nastola, S-Market Nastola 
ja K-Supermarket Nastola, Kiveriön 
S-market.
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.
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)

Lahden Seudun Uutiset

Perunkirjoitukset ammattitaidolla  
ja kirjanpitäjän tarkkuudella

Perunkirjoitus 
Varpu Välimaa Oy
- perunkirjoitukset - testamentit

- edunvalvontavaltakirjat

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

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

Rauhankatu 17 B, 15110 Lahti 
www.perunkirjoitukset.fi

≤

≤

Runonurkka

Runonurkka

LINNUT-LUOJA -IHMINEN

Linnutluoja loi
iloksi ihmisen

kaveriksi kaiken kansan,
yksinäisen ystäväksi,
seuraksi sekopäisen,
lahjaksi lajitoverin,

siksi siivekäst älä säikytä,
höyhenpukuista hätyytä,

untuvikkoa  usuta!

Ihmisen ikiunelma,
sännätä siivillensä,
korkeukssin kohota,
liidellä linnunlailla
lekotella lehdon yllä,
sieltä saalista syöksyä.

Uusiutuu vain unessa ,
toteutuu taivahassa ,
piilossa pilvienpäällä,

taivaanvuohenlaitumilla ,
uuhen unelma lumilla .

Veikko Gre’n

OSTETAAN AUTO
saa olla pikkuvikoja

sekä vikalistalla
040 257 5483
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PALVELUHAKEMISTO

Öljysäiliöiden huoltoa

Automyyntiä

AUTOMYYNTI IMONE
n. 40 kpl hyväkuntoisia edullisia henkilöautoja

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

Polttoöljyä

Ilmalämpöpumppujen huoltoa

169

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

Ostetaan asuntoauto

Seuralaispalvelua

ÄLÄ OLE YKSIN!
SEURAA TARJOLLA!

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

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

Seksi & parisuhde
Luotet tavaa apua seksi- ja 

parisuhdeasioissa.
2,21€ min+pvm

KAHDEN 
KESKEN
KAHDEN 
KESKEN

0700-416 0600700-416 060

❤

st erc PL 169 TRE 10  2€/min

Kaihtimia

puh. 03 782 7783

Metsänhoito & kotipalvelu

NIITTYLÄ

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

* siivoukset, kodinhoito
* puutarhatyöt
* mökkitalkkarintyöt
* metsänhoitopalvelut

Metsänhoitoa&
kotipalvelua

LAADUKASTA SIIRTONURMEA LAMMILTA!

www.lamminsiirtonurmi.fi • info@lamminsiirtonurmi.fi
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Perunkirjoitukset, testamentit ja
edunvalvontavaltakirjat ammattitaidolla

Perunkirjoitus
Varpu  Välimaa  Oy

puh. 045 343 1888
Rauhankatu 17 B,  15110  Lahti

varpu.valimaa@perunkirjoitukset.fi

Hyödynnä 
kotitalousvähennys.

NYT PORAKAIVOPUHDISTUKSET 
TALVIETU HINTAAN

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

* Puhdistukset ja huollot
* Porakaivopumppujen myynti

LAMMINRANTA
PORAKAIVOJEN HUOLTOLIIKE

Asiakaspalvelusivuillamme voit hoitaa asioita juuri silloin, 
kun sinulle sopii:

Asiakaspalvelusivumme löydät verkkopalvelumme 
oikeasta yläreunasta Asiakas-valikon alta.

ASIAKASPALVELUPISTEEMME 
OVAT TOISTAISEKSI SULJETTUINA 
Noudatamme maan hallituksen ohjeistusta. 

Palvelemme normaalisti verkkopalvelussa ja puhelimitse.

ASIAKASPALVELUA ILMAN JONOJA 24/7 OTA YHTEYTTÄ

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

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

▶ Kuluttajailmoitukset
▶  Jakelupalautteet
▶  Juttuvinkit

▶  Noutopisteet
▶  Yhteystiedot

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

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

MYÖS RENKAIDEN
KAUSISÄILYTYS

Seutu4

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

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

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

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

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

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

4H-YHDISTYSTEN ja nuor-

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

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

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

kalliseen K-Supermarkettiin.
– Olen saanut rohkeut-

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

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

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

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

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

”Nuorena 
hankittu 

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

”Halusin kesä-
töihin, jotta 

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

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

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

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

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

heihin kärsivällisesti.
Ymmärrä kokemattomam-

paa kuljettajaa
Kohdatessaan ajo-opissa 

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

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

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

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

Älä yllätä opetusajoneuvoa

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

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

Kokenut kuljettaja, 
näytä mallia

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

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

Muistatko itse, miltä tuntui 
harjoitella ajamaan muun 
liikenteen seassa?

Kohtaa harjoitteleva kuski 
ymmärtäväisesti
 

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

KEVÄTAIHEINEN PÄÄSIÄISRUNO

On väsynyt ja harmaa maa.
Ja märkää lunta putoaa.
Ja yli meren aution

soi tuulen laulu lohduton.

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

Ja kyyneleissään hymyy huhtikuu,
- käy päivä esiin, multa kirkastuu,
ja yli mullan kuultaa vihreys,

soi ihmeellisen tuulen hengitys.

Oi, tiedättehän, ei kevät hyljätä
voi ketään, joll' on kevään ikävä.

Saima Harmaja

Hyvää Pääsiäistä lukijoillemme!
Toivottavat: Raimo, Myyjät: Niina, Jorma, Vesku ja Paula

Niina O ja Niina T sekä Roni ja Tero
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PALVELUHAKEMISTOPALVELUHAKEMISTO

Automyyntiä

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

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

Polttoöljyä

TALO / MÖKKI MAALTA
Ympärivuotiseen lomakäyttöön.

Sopivasta kauppa heti.

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

Kiinteistöt

Kaihtimia

puh. 03 782 7783

Pelti- ja tiilikattojen
pesut ja maalaukset

RAKENNUSAPU
MARTTINEN

www.rakennusapumarttinen.fi
Puh. 0400-948 260

Kattotöitä

LAADUKASTA SIIRTONURMEA LAMMILTA!

Siirtonurmea

Asennettuna ja tarvikkeenaj

  saumattomat 
sadevesijärjestelmät

  kattosillat
  tikkaat
  lumiesteet
KKKKKKKKKKouKouKouKou ttttttrut ttttuot OOOOOe Oy

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

Kattoturvallisuustuotteita

Ompelukonemyynti ja -huollot

LAATUKONEET EDULLISESTI
MYYNTI - HUOLTO - KORJAUS 

KAIKKI MERKIT

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

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

Öljysäiliöiden huoltoa

Huhtikuun herkkuja!

Kauppahalli www.lihavuorinen.fiLihaa - laatua - palvelua

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

Kylmäsavuporoa, nautaa ja hevosta. 
Nastolan kotijuustoa.

 Vetikon tilan laidunlihaa. 

11,90
/kg

Maalaiskananmunat
isot XL, Suomi

6,50
/kg

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

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

3,50
/kg

34,90
/kg

Poron lapakäristys
Lumiporo, Suomi

tuore, Suomi

pakaste, GB

Toukokuun tahdotuimmat!

10,90
/kg

29,90
/kg

Rakennus- ja 
saneerauspalvelut

Kylpyhuonelaatoitus- ja 
vesieristystyöt
Ilmainen kartoitus!

Hyödynnä kotitalousvähennys!

Puh. 040 171 3110 / Aho
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PALVELUHAKEMISTO

Öljysäiliöiden huoltoa

Automyyntiä

AUTOMYYNTI IMONE
n. 40 kpl hyväkuntoisia edullisia henkilöautoja

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

Polttoöljyä

Ilmalämpöpumppujen huoltoa

169

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

Ostetaan asuntoauto

Seuralaispalvelua

ÄLÄ OLE YKSIN!
SEURAA TARJOLLA!

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

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

Seksi & parisuhde
Luotet tavaa apua seksi- ja 

parisuhdeasioissa.
2,21€ min+pvm

KAHDEN 
KESKEN
KAHDEN 
KESKEN

0700-416 0600700-416 060

❤

st erc PL 169 TRE 10  2€/min

Kaihtimia

puh. 03 782 7783

Metsänhoito & kotipalvelu

NIITTYLÄ

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

* siivoukset, kodinhoito
* puutarhatyöt
* mökkitalkkarintyöt
* metsänhoitopalvelut

Metsänhoitoa&
kotipalvelua

LAADUKASTA SIIRTONURMEA LAMMILTA!

www.lamminsiirtonurmi.fi • info@lamminsiirtonurmi.fi

K E S K I V I I K KO N A 2 5 .  M A A L I S K U U TA 2 0 2 0
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Perunkirjoitukset, testamentit ja
edunvalvontavaltakirjat ammattitaidolla

Perunkirjoitus
Varpu  Välimaa  Oy

puh. 045 343 1888
Rauhankatu 17 B,  15110  Lahti

varpu.valimaa@perunkirjoitukset.fi

Hyödynnä 
kotitalousvähennys.

NYT PORAKAIVOPUHDISTUKSET 
TALVIETU HINTAAN

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

* Puhdistukset ja huollot
* Porakaivopumppujen myynti

LAMMINRANTA
PORAKAIVOJEN HUOLTOLIIKE

Asiakaspalvelusivuillamme voit hoitaa asioita juuri silloin, 
kun sinulle sopii:

Asiakaspalvelusivumme löydät verkkopalvelumme 
oikeasta yläreunasta Asiakas-valikon alta.

ASIAKASPALVELUPISTEEMME 
OVAT TOISTAISEKSI SULJETTUINA 
Noudatamme maan hallituksen ohjeistusta. 

Palvelemme normaalisti verkkopalvelussa ja puhelimitse.

ASIAKASPALVELUA ILMAN JONOJA 24/7 OTA YHTEYTTÄ

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

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

▶ Kuluttajailmoitukset
▶  Jakelupalautteet
▶  Juttuvinkit

▶  Noutopisteet
▶  Yhteystiedot

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

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

MYÖS RENKAIDEN
KAUSISÄILYTYS

Seutu4

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

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

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

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

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

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

4H-YHDISTYSTEN ja nuor-

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

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

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

kalliseen K-Supermarkettiin.
– Olen saanut rohkeut-

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

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

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

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

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

”Nuorena 
hankittu 

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

”Halusin kesä-
töihin, jotta 

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

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

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

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

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

heihin kärsivällisesti.
Ymmärrä kokemattomam-

paa kuljettajaa
Kohdatessaan ajo-opissa 

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

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

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

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

Älä yllätä opetusajoneuvoa

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

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

Kokenut kuljettaja, 
näytä mallia

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

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

Muistatko itse, miltä tuntui 
harjoitella ajamaan muun 
liikenteen seassa?

Kohtaa harjoitteleva kuski 
ymmärtäväisesti
 

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

OSTETAAN 
kaiken kuntoiset 

ajoneuvot; uudet/vanhat.
Nopea nouto 

ympäri Suomen.
Maksu käteinen/tilisiirto

Yhteydenotot ma–su

045 114 0058

Elämme nyt niin epävar-
massa maailmantilantees-
sa, ettei sellaista ole toisen 
maailmansodan jälkeen 
aiemmin nähty.

Kotimaassa on parhail-
laan menossa kaksi isoa 
lakkoa, joista ensin alkoi 
paperiliiton lakko, joka on 
jo kestänyt kuukausikau-
palla. Palkka jota he kes-
kimäärin nauttivat, on n. 5 
tuhatta euroa kuussa. Työ 
on pääsääntöisesti koneen 
toiminnan valvontaa, siis 
ei mitään rakettitiedettä. 
Paperiteollisuus oli maal-
lemme aikoinaan kantava 
vientiartikkeli, joka piti 
Suomen talouden pystyssä.

Kautta aikojen ovat pa-
perityöntekijät Suomessa 
ansainneet saman kuin 
huippuinsinöörit esim. 
metallialalla. Mutta kun 
ruokahalu kasvaa syödes-
sä, vaaditaan palkkaa ja 
etuisuuksia lisää.

Kun olen seurannut alan 
kehitystä on suomesta 
lähtenyt/siirretty nyt jo 
ainakin 40 tehdasta halpa-
tuontimaihin tai lopetettu 
kokonaan kannattamatto-
mana. Nyt nämä vanhan 
ajan "Ahoslaiset" ovat taas 
olleet lakossa jo n. 6 viik-
koa. Ettei vaan lähde pian 
loputkin tehtaat muualle?

Johan meiltä on mennyt 
viime aikoina ainakin pari 
isoa investointia ohi suun, 
yhtenä syynä epävarmuus-
tekijät.

Nyttemmin on alkanut 
myöskin sairaanhoitajien 
työtaistelu, alan työtilanne 
ja -olosuhteet ovat saaneet 
jo vuosikausia kansan myö-
tätunnon. Sairaanhoitajien 
työ on vaativaa ja palkka 
siitä on täysin alimitoitettu 
työn ja sen tuoman vastuun 
suhteen. Ei hoitaja voi val-
voa osastoa pelkästään val-
vontakameroista ja pyyhkiä 
väliin milloin persausta mil-
loin nenää huonokuntoiselta 
potilaalta. Hoitajien työhön 
kuuluu monenlaisia erilaisia 
vastuullisia työtehtäviä. 
Hoitajan on myöskin pok-
kuroitava lääkäreitä. Esim. 
potilaskierrolla lääkärillä 
on vähintään kaksi hoitajaa 
kertomassa potilaiden vai-
voista ja lääkäriä muutenkin 
avustamassa. Olisi kiva 
nähdä, miten nämä lääkärit 
pärjäävät nyt, kun ei ole 
ketä pomputella! Todella 
mahdoton hierarkia vallit-
see sairaaloissa. Tällaista 
lääkärien toimintamallia 
ei kylläkään ole havaittu 
yksityisellä puolella.

Kun hoitajia ja heidän 
työtään ei ole riittävästi ar-

vostettu, on poistuma alalta 
lisääntynyt huolestuttavas-
ti. Ei ole auttanut filippiini-
läistenkään hoitajien tuonti 
Suomeen riittävästi, mutta 
saatiinhan silläkin sentään 
palkankorotus vaatimukset 
hiljenemään edes hetkeksi. 
Nyt kun on tiukka tilanne 
edessä, tunkevat vastuun-
kantajat pään pensaaseen, 
leikkauksia perutaan, sekä 
muitakin ns. vähemmän 
tärkeitä toimia. Mutta kuka 
voi määritellä mikä on ja 
kenelle potilaalle enem-
män tai vähemmän tärkeä 
hoitoa tarvitseva vaiva ja 
mihin se johtaa jatkuessaan 
hoitamattomana ja että 
paljonko aiheuttavat hoi-
tojen siirrot yhteiskunnalle 
lisäkuluja!?

Meillä Suomessa ovat 
tällä hetkellä myöskin ko-
ronatartuntaluvut kaikkein 
korkeimmalla tasolla koko 
epidemian aikana, vaan ei 
niistä nyt liikoja huudella, 
kun kaikki muukin on sai-
raanhoidossa rempallaan.

Nyt odotetaan päättäjiltä 
hoitajien lakon suhteen 
järkeviä päätöksiä ja rat-
kaisuja. Palkkavaje muihin 
aloihin nähden, kasvoi 
liian suureksi jo ajat sitten!

Raimo Jokinen

Lakot, sodat ja muut 
epävarmuustekijät vuonna 2022
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SOTAVETERAANIT. Lah-
den Sotaveteraanit ry järjesti 
vuosikokouksensa. Järjestön 
puheenjohtaja vaihtui. Viisi 
vuotta puheenjohtajana toi-
minut Juhani Vilo luovutti 
tehtävän seuraajalleen Kari 
Siljanderille, jonka vuosi-
kokous valitsi yksimielisesti 
uudeksi puheenjohtajaksi. 
Siljander toimi aiemmin va-
rapuheenjohtajana järjestön 
hallituksessa.

- Järjestömme toiminta 
alkaa palata normitilantee-
seen, kun koronan varo-
ajat on vähitellen sopeutettu 
normaalielämään. Monen 
veteraanitoimijan elämä pyö-
rii pitkälti veteraanityön 
avustustoiminnassa, joka 
nyt alkaa päästä entiseen toi-

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

Sotaveteraanien puheenjohtajaksi Kari Siljander
Vakaa talous ja avustukset takaavat kuntoutuksen jatkumisen

kan testamenttilahjoituksen 
turvin. Lisäksi järjestö hankkii 
lisätukea Jouluviesti-lehden 
mainostuloilla. Yritysmaa-
ilma on tukenut veteraani-
toimintaa näiden mainosten 
avulla. Lisäksi yleiskuluja 
katetaan jäsenmaksutuloista. 

Veteraanien jäsenmää-
rän vuoksi tuloja pyritään 
käyttämään tiiviisti heidän 
hyväkseen, joten järjestön 
tämän vuoden talousarviossa 
alijäämäennuste kohoaa jo 
lähes 80 000 euroon. Lahden 
Sotaveteraanit ry tarjoaa ve-
teraanijäsenilleen kotipalve-
lua, siivousapua, hoitotukea, 
hierontaa ja vesivoimistelua.

Lahden Sotaveteraanien 
muut jäsenet ovat puheenjoh-
taja Kari Siljanderin lisäksi 
Juhani Vilo, Leena Tuurmo, 
Heli Eräkorpi, Leena Mattila 
(uusi), Aki Harju, Simo Hii-
lamo, Erkki Hokkanen, Risto 
Kajaste, Hannu Rantala, Ris-
to Korkka, Hannu Sorjonen 
ja Erik Starckjohann. Hal-
lituksen kunniapuheenjoh-
taja on Juhani Honkaniemi. 
Vuosikokouksen puheenjoh-
tajana toimi Risto Korkka ja 
sihteerinä Heli Eräkorpi.

Lahden Sotaveteraanit pal-
kitsivat ansioituneita toimi-
joitaan Sotaveteraaniliiton 
ansiomitaleilla. Saajia oli 
kaikkiaan yli 20. Kultainen 
ansioristi myönnettiin Hannu 
Koskiselle ja Veli Lehtiselle.

Lasse Koskinen

mintamalliin, Vilo mainitsi 
avauspuheenvuorossaan. 

Vilo totesi sotien veteraa-
nien ja heidän puolisoittensa 
sekä leskien poistuneen vii-
me 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. Kokonaisjäsen-
määrä 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 vete-
raaniliitto on avannut kum-
mitoiminnan, joka aktivoi 
tukihenkilöitä toimintaan. 
Tämän kummitoiminnan 
piirissä on 91 veteraania ja 
heidän lähimpänä tukenaan 
toimivia kummeja on 98. 
Kummitoiminnan kustan-
nukset maksoi Suomen val-
tio vuoteen 2020 asti. Nyt 
tämä rahoitus on loppunut ja 
Lahden Sotaveteraanit ry ra-
hoittaa toiminnan jatkamista 
omin voimin.

Lahden Sotaveteraanit ry:n 
talous on vakaalla pohjalla 
edesmenneen Kauko Taali-

Viikko 20 / 2021– 2 – Lahden Seudun Uutiset

Postiosoite: Riihelänkatu 15, 15810 LAHTI

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

toimitus@jns-mediajakelut.com
Ilmoitusaineisto-osoite:  
ilmoitukset@jns-mediajakelut.com
 
Kustantaja: J.N.S. Company Oy, 
Y-tunnus: 0665979-7 
Painopaikka: Lehtisepät Oy
Painos: 25 000 kpl

Ilmoitusmarkkinointi:  

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

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

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

Jakelualue: 
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Messilä camping, Messilän Kartano-
hotelli, PHKS, Prisma Laune, Ravintola 
Nosturi, Keijukirppis, Kotipokki Hennala, 
ABC Renkomäki, ABC Holma, CM Laune, 
CM Paavola,, Sokos keskusta, S-Market 
Metsäkangas, S-Market Jalkaranta, ABC 
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- 65 vuoden kokemuksella
  automaalausalan töitä
- Muoviosien korjaukset
- Myös kolarityöt 
  ja vahinkotarkastukset

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

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

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

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

Urheiluseurat ovat joka puolella 
vaikeuksissa, kun ei ole harrastajia.

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

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

Raimo Jokinen

Harrastukset ja hyvinvointi nuorilla

Lasse Koskinen

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

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

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

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

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

Älypyörätien kustannukset 
kaksinkertaistuivat
Tarkastuslautakunta tarttui kohonneeseen hintaan

valotekniikalla pyörätien 
pintaan.

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

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

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

Lahden kaupungin arvi-
ointikertomus 2020 valmistui 
3.5.2021.
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PALVELUHAKEMISTOPALVELUHAKEMISTO

Automyyntiä

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

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

Polttoöljyä

TALO / MÖKKI MAALTA
Ympärivuotiseen lomakäyttöön.

Sopivasta kauppa heti.

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

Kiinteistöt

Kaihtimia

puh. 03 782 7783

Pelti- ja tiilikattojen
pesut ja maalaukset

RAKENNUSAPU
MARTTINEN

www.rakennusapumarttinen.fi
Puh. 0400-948 260

Kattotöitä

LAADUKASTA SIIRTONURMEA LAMMILTA!

Siirtonurmea

Asennettuna ja tarvikkeenaj

  saumattomat 
sadevesijärjestelmät

  kattosillat
  tikkaat
  lumiesteet
KKKKKKKKKKouKouKouKou ttttttrut ttttuot OOOOOe Oy

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

Kattoturvallisuustuotteita

Ompelukonemyynti ja -huollot

LAATUKONEET EDULLISESTI
MYYNTI - HUOLTO - KORJAUS 

KAIKKI MERKIT

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

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

Öljysäiliöiden huoltoa

Huhtikuun herkkuja!

Kauppahalli www.lihavuorinen.fiLihaa - laatua - palvelua

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

Kylmäsavuporoa, nautaa ja hevosta. 
Nastolan kotijuustoa.

 Vetikon tilan laidunlihaa. 

11,90
/kg

Maalaiskananmunat
isot XL, Suomi

6,50
/kg

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

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

3,50
/kg

34,90
/kg

Poron lapakäristys
Lumiporo, Suomi

tuore, Suomi

pakaste, GB

Toukokuun tahdotuimmat!

10,90
/kg

29,90
/kg

Rakennus- ja 
saneerauspalvelut

Kylpyhuonelaatoitus- ja 
vesieristystyöt
Ilmainen kartoitus!

Hyödynnä kotitalousvähennys!

Puh. 040 171 3110 / Aho

SISÄ-/ULKOMAALAUKSET
Tapetoinnit, Laminaattien asennukset,  
ym. kodin remontit. Ulkomaalaukset ja  

Sokkelien korjaukset.

041 728 1817

KONSERTTI. Hollolan 
Mieskuoro on toiminut 47 
vuotta. Se toimii Wella-
mo-kansalaisopiston alai-
suudessa. Kuoro järjesti puo-
litoista vuotta sitten konsertin 
Lahden aikuiskoulutuskes-
kuksessa. Sama konsertti oli 
tarkoitus esittää Hollolassa 
keväällä 2021. Korona-aalto 
tuli kuitenkin väliin, ja tämä 
konsertti peruuntui. Äskettäin 
se toteutui Lahden Tiilikan-
kaan koulun salissa.

Laulajat ikääntyvät ja 
vähenevät kuoroissa, joten 
Hollolan Mieskuorokin sai 
konserttiinsa vahvistuksia 
Vääksyn Laulu-Veikoista ja 
Hämeenkosken Mieskuoros-

Ukrainaa muistettiin laulaen

Mieskuoron konsertin yleisö kuunteli seisaaltaan  
Ukrainalle omistetun kappaleen.

Orimattilan Haitariyhtye esiintyi tauon aikana.

ta. Konsertissa solisteja toimi 
kaikista kolmesta kuorosta. 

Konsertin ensimmäisel-
lä puoliajalla kuoro esitti 
sota-ajan lauluja. Toinen 
puoliaika täyttyi uudemmista 
iskelmistä ja viihdekappa-
leista. Konsertin väliajalla 
esiintyi kahvion tuntumassa 
Orimattilan Haitariyhtye. 
Senkin konsertti muodostui 
sota-ajan sävelmistä. 

Konsertin lopussa muis-
tettiin Ukrainan kansaa sen 
puolustussodassa. Mies-
kuoro esitti ylimääräisenä 
kappaleena ukrainalaisen 
kansansävelmän Hiljainen 
tienoo. Yleisö nousi kuunte-
lemaan tätä esitystä seisaal-
taan kunnioituksena ukrai-
nalaisille.

Kuoron säestyksestä huo-
lehti 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. 

Lasse Koskinen

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

Meiltä saat koirallesi mm:
• hoidon päivän ajaksi tai 

osaksi päivää
• turkin- ja 

kynsienhoitopalvelut
• pentutreffit 

Olemme avoinna ma-pe 7.00 – 18.00.
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Niinan niksitNiinan niksit Niina Ojansivu
Keittiöpäällikkö

Raparperijuustokakku

Onko sinulla joku mieliresepti, jonka haluat jakaa lukijoille? 
Lähetä se minulle, niin kokeilen sitä ja maukkaimmat niistä julkaistaan 
lehdessämme. s-posti: niina@jns-mediajakelut.com

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

VARAA OMA 
MYYTIPAIKKASI

Ahtialantie 37, 15170 Lahti

www.lanttila.fi

Nyt on kevät-
siivouksen aika

Muista, meillä 
kauppa käy!

Hiustenleikkaus
13 - 17 €

Painonpudotusta arkiruoalla!
Ti 10.00, Ke 11.00, To 16.00 ja La 10.00

To 18.00 Miesten ryhmä
Kauppakatu 2 A, LAHTI

puh. 044-515 4414, painonpudottajat.fi
posti@painonpudottajat.fi

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

Palvelevaa taimikauppaa Lahdessa, vuodesta 1967
Meiltä laadukkaat kesäkukat, 

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

Joukossa paljon erikoisuuksia 
ja harvinaisuuksia!

 

Päijät-Hämeen
Lokapalvelu Ky
puh. 0400 352 762

Lappilainen näkijä, parantaja

jo kolmannessa polvessa

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

0700-512411
Katariina

2,59€

 ★ Aito ★ Varma ★ Näkijä ★

2,34/min + pvm

Jenny
0700-51014

Myös luotettavat rakkaustulkinnat
2,59/min+pvm

Selvänäkijä
Stiina Sahari
0700-9-3009

2,95€/min.+pvm. pl50 hki 25

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

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

te. Paista 150 astetta tunti, ota 
jäähtymään tunniksi ennen 

kuin avaat irtopohjavuoan. 
laita jääkaappiin ja tarjoile 

seuraavana päivänä.

SISUSTUSSUUNNITTELU – Inge Uotila

inge.uotila@insinooritoimistopeltomaki.fi

kodit, vapaa-ajan asunnot 
 ja julkiset tilat

p. 040-3518991

eduskunta-avustaja
kaupunginvaltuutettu

- tervettä järkeä 
päätöksentekoon

Maarit 
Tuomi 

444

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

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

RoundRobin-peleissä näh-

Keilailu-uutinen

Niko Oksaselle voitto 
IV Lahden Autolasikeskus Openista

Jesse Kallio, Niko Oksanen ja Jouni Helminen.

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

pisteen sarjan. 

Teksti: Niina Leskinen
Kuva: Pekka Mitikka

EnnustajiaEnnustajia

- Ruoanlaitto ja leivontaa
- Asiointiapua ja seuranpitoa
- Pienet koti- tai pihatyöt

40€ / tunti | 150€ / 4 tuntia
(muista kotitalousvähennys) 

www.keittajakotiin.fi
Puh. 050 917 8931

Keittäjä kotiin
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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, mil-
loin palkka kuuluu saada ja 
miten virpoja saa pukeutua?

Oikeaoppisuudesta väitel-
lessä on hyvä muistaa, että 
palmusunnuntain virpomis-
perinne on yhdistelmä itää, 
länttä ja pakanallisuutta. Pe-
rinne on elänyt ja muuttunut 
vuosien varrella usein.

Keräsimme muutamia fak-
toja virpomiseen liittyen.

1. Virpomisen juuret 
ovat pakanallisessa 
perinteessä
Virpomisen juuret ovat 
muinaisessa pakanallisessa 
tavassa karkoittaa oksan 
heilautuksella pahoja henkiä. 
Erityisesti kotieläimet oli 
tapana saattaa keväällä ensi 
kertaa laitumelle huiskimal-
la niitä karjaonnea tuovilla 
vitsoilla.

Kristinuskon levitessä vit-
sat siirtyivät kuvaamaan 
palmunoksia, joilla kansa 
tervehti Jerusalemiin ratsas-
tavaa Jeesusta. Pohjoisilla 
levysasteilla paju oli varhai-
sen kukintonsa vuoksi sopiva 
palmun korvike.

Virpominen on toiminut 
siunauksena, terveyden tuo-
jana ja kuin pahan karkotta-
janakin.

2. Ortodoksien vitsat 
siunataan kirkossa
Kristillisen tradition mukaan 
virpovitsat kuuluu siunata 
palmusunnuntaita edeltävän 
Lasaruksen lauantain iltaju-
malanpalveluksissa. Vihki-
vedellä siunaamisen mukana 
oksiin siirtyy tämän näke-
myksen mukaan "Jeesuksen 
väkeä" aina Jerusalemin 
palmunlehvätervehdyksen 
ajoilta.

Nykyisin siunaaminen 
kuuluu meillä enää orto-

doksiseen perinteeseen, sillä 
protestanttisen kirkon pii-
rissä siunaaminen kiellettiin 
"katollisena tapana" Örebron 
kirkolliskokouksessa 1529.

Esimerkiksi Uuden Vala-
mon luostarissa Heinävedel-
lä talkootyöläiset valmistavat 
ennen Palmusunnuntaita 
satoja vitsoja, jotka sitten 
jaetaan kirkkokansalle.

3. Oikeaoppinen vitsa 
on kolmihaarainen
Ihanteellisessa pajunoksassa 
on kolme haaraa, joihin kiin-
nitetään hellyydellä tehdyt 
kolme paperista kukkaa.

Luku kolme symboloi Isää, 
Poikaa ja Pyhää Henkeä.

Materiaalina voidaan käyt-
tää mitä tahansa paperia. 
Aikoinaan tarkoitukseen 
säästettiin karamellipape-
reita, pula-aikana jopa sano-
malehdistä leikatut suikaleet 
ovat kelvanneet.

Nykyään käytetään lähin-
nä 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 iko-
nin taakse ja säilyttää koko 
pääsiäiskauden eli helators-
taihin saakka.

Sen jälkeen se kuuluisi 
hävittää polttamalla.

4. Pikkunoidat 
alkoivat saada 
palkkaa 1800-luvulla
Koko Suomeen levinnyttä 
läntistä perinnettä edustavat 
meillä palmusunnuntaina 
kiertelevät pikku noidat.

Tapa sai alkunsa vanhasta 
uskomuksesta, jonka mukaan 
pääsiäisen aluspäivinä Kris-
tuksen levätessä haudassa, 
pääsevät pahat voimat rie-
humaan ja noidat ja trullit 
tekevät tihutöitä ja lentävät 
paholaisen juhliin Kyöpe-
linvuorelle.

Virpomisvitsoja Valamon luostarissa Kuva: Jari Pussinen

Tästä syntyi Ruotsissa 
1800-luvun alussa muun 
muassa kirjailija Selma La-
gerlöfin kuvaama perinne, 
jossa pikkutytöt kiertelivät 
kaupungeissa pitkissä ha-
meissa, huivit päässä, kasvot 
maalattuina ja kahvipannut 
käsissä toivottamassa hyvää 
pääsiäistä.

Pikkunoitaperinne rantau-
tui tuoreeltaan myös Poh-
janmaan ruotsinkielisille 
alueille ja on nykyisin osin 
sulautunut yhteen karja-
lais-ortodoksisen virpomis-
perinteen kanssa. Kaikki 
ortodoksit eivät ole tästä 
kovinkaan mielissään.

Virpojat saivat palkkan-
sa 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 va-
paasti 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

Asikkalaan esitetyn vaki-
tuisen pelastusaseman hen-
kilöstövahvuus olisi ympäri 
vuorokauden yksi ruisku-
mestari ja kolme palomiestä.

"Pelastusasema tukisi to-
teutuessaan samalla huomat-
tavasti Padasjoen, Sysmän 
sekä Heinolan toimintaval-
miutta ja laajemmassa mie-
lessä myös koko Päijät-Hä-
meen toimintavalmiutta", 
Päijät-Hämeen pelastuslai-
toksen pelastusjohtaja Jari 
Hyvärinen sanoo.

Vakinaisen aseman tarvit-
sema kalusto on jo olemassa, 
ja tarvittavat majoitustilat 
on mahdollista toteuttaa ra-
kenteilla olevan Asikkalan 
pelastusaseman yhteyteen 
vielä kuluvan vuoden aikana. 
Asema nostaisi henkilöstö-
kustannuksia noin 900 000 
euroa vuodessa.

Toimintavalmius 
ei nykymallilla 
asikkalassa täyty
Asikkalassa toimii henki-
lökohtaiseen sopimukseen 
perustuva palokunta. Pelas-
tustoiminnan toimintavalmius 
on järjestetty henkilökohtaisen 
sopimuksen pelastuslaitoksen 
kanssa tehneiden sopimuspa-
lokuntalaisten toimesta. He 
ovat lähteneet alueensa häly-
tyksiin sopimustensa mukai-
sesti. Toimintaan on liittynyt 
myös virka-ajan ulkopuolinen 
varallaolo, jota varten on ni-
metty erikseen hälytysryhmät.

Sopimuspalokuntalaisten 
määrä on Asikkalassa kui-

Päijät-Hämeen pelastuslaitos esittää vakinaisen 
pelastusaseman perustamista Asikkalaan

tenkin vähentynyt, eikä uusia 
jäseniä ole yrityksistä huoli-
matta saatu riittävästi. Tilanne 
on vaikeutunut vuoden 2019 
jälkeen, ja vuosina 2020 ja 
2021 ei pelastustoiminnan 
toimintavalmiutta ole nyky-
sopimuksilla enää pystytty 
varmistamaan lainsäädännön 
ja voimassa olevan palve-
lutasopäätöksen 2021-2024 
velvoitteiden mukaisesti.

Poikkeusjärjestelyjä 
on jo tehty
Pelastuslaitos on tehnyt syk-
systä 2020 alkaen poikkeus-
järjestelyjä pelastustoiminnan 
toimintavalmiuden varmis-
tamiseksi mm. siirtämällä 
Asikkalaan päiväpalomesta-
rin sekä kohdentamalla kalus-
tonhoitajan työpanosta Asik-
kalaan. Tehdyt toimenpiteet 
ovat helpottaneet virka-ajan 
toimintavalmiuden varmista-
mista, mutta virka-ajan ulko-
puoliseen toimintavalmiuteen 
tällä ei ole ollut vaikutusta.

Hälytysvasteita on lisäksi 
muutettu niin, että Asikka-
lan hälytyksiin on hälytetty 
Asikkalan puolivakinaisen 
palokunnan lisäksi toinen 
yksikkö varmistamaan avun 
saanti. Kauempaa tuleva 
pelastusyksikkö ei kuiten-
kaan pääse paikalle yhtä 
nopeasti.

Asikkalassa on huomat-
tava määrä erityisriskejä, 
ja hälytystehtävien määrä 
korkea sopimushenkilös-
tön hoidettavaksi. Riskejä 
nostavat mm. laajat pohja-
vesialueet, kanavat, sillat ja 
runsas veneliikenne, Vesi-
vehmaan lentokenttä, hotelli 
Tallukka, teollisuus sekä 
laaja metsäalue.

Vuonna 2021 palveluta-
sopäätöksen mukainen toi-
mintavalmius toteutui Asik-
kalassa vain 61 prosentissa 
hälytyksistä. Vakituisen pe-
lastusaseman avulla alueen 
turvallisuutta ja toimintaval-
miusaikoja saataisiin paran-
nettua merkittävästi.

Joh. 1:5 "Valo loistaa 
pimeydessä, pimeys ei  
ole saanut sitä valtaansa"
Lahden kristillinen koulu on 
toiminut neljätoista vuot-
ta. Toiminta-ajatuksena on 
tukea perheitä kristillisessä 
kasvatuksessa. Koulua ei pe-
rustettu siksi, että lapsille ei 
ollut riittävästi kouluja tarjol-
la, vaan koska missään muus-
sa koulussa toiminta-ajatus 
ei keskity kristillisyyteen. 
Vaihtoehtoisia kouluja on 
tärkeää olla tarjolla. Stei-
ner-kouluissa kaikki toiminta 
on eurytmiikan värittämää. 
Kristillisessä koulussa on 
puolestaan toimintakulttuuri, 
jossa kristillisyys läpäisee 
kaiken toiminnan. 

Kristillisyys näkyy esimer-
kiksi hengellisinä päivänava-
uksina, kristillisten arvojen 
laajana esilläpitona sekä 
arvojen mukaisesta käytök-
sestä 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 kristillisyy-
den esilläpidon.

Oppilashakemuksessa hy-
väksytään esimerkiksi seu-
raava periaate: "Kristilliset 
arvot ja Raamatun ihmiskuva 
ovat mukana kaikessa kasva-
tus- 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 yrittäjyy-
dessä pärjää vahvalla arvo-
pohjalla. Esimerkiksi luotet-
tavuus-arvomme ei linkity 
valvontaan. Jokainen ajaa 
nätisti, kun poliisiauto ajaa 
takana, mutta luotettava ei 
tarvitse poliisia näköpiiriin-
sä. Muuten, milloin viimeksi 
poliisi on ryöstänyt sinut rat-
siassa? Rajan itäpuolella se 
on arkea. Väitän suomalaisen 
erilaisen arvopohjan selittä-
vän poliisin(kin) asiallisen 
toiminnan, poliisin sisäinen 
valvonta ei riitä selityksek-
si. Rohkeus-arvo kiteyttää 
kuinka jokainen hyvä ajatus 
jää pelkäksi aikomukseksi, 
mikäli puuttuu rohkeus to-
teuttaa se käytännössä. 

Kouluissa opitut tiedot 
ja taidot eivät itsessään ole 
hyviä. Arvopohja sanelee 
mihin taitojaan käyttää, ku-
ten lukkojen huoltamiseen 
päivällä vai lukkojen tiirikoi-
miseen yöllä. Sama taito, eri 
lopputulos.

On selvää, ettei kiinteistö, 
tietotekniikka tai edes oppi-

materiaali toteuta kristillistä 
kasvatusta, vaan meidän hen-
kilökunta tekee sen käytän-
nössä. Olen kerran mitätöinyt 
koko opettajarekrytoinnin, 
eli hylännyt jokaisen hakijan 
ja aloittanut rekrytoinnin 
alusta, koska en arvioinut 
kenenkään heistä kykenevän 
edistämään kristillistä toi-
minta-ajatustamme. En vielä 
ole nähnyt Apple-myyjän pu-
huvan Android-puhelimeen.

Kristillinen koulu on mak-
suton ja opettaa kaikki ope-
tussuunnitelman perustei-
den sisällöt. Myös arviointi 
tehdään yhdenmukaisesti, 
joten meiltä lähtevät oppilaat 
ovat siirtyneet toisen asteen 
opintoihin sujuvasti. Olet 
tervetullut tutustumaan, sovi 
asiasta rehtorin kanssa. 
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www.konepalveluparha.fi
Urakoimme kivenkeruuta 

Kivi-Pekalla

Kaivinkonetyöt - Raivausjyrsintä 

Kalle Pärhä 040-5817394
Hans Pärhä 040-5610729

Kati Tuominen, tuolloin vielä 
Mononen, teki 2000-luvun 
alussa kesätöitä ja sijaisuuk-
sia Torin Wanhassa Hau-
taustoimistossa omien maan-
tieteen opintojensa ohessa. 
Valmistuttuaan Joensuun 
yliopistosta Katin työt suun-
tautuivat omalle alalle, mut-
ta ajatus hautaustoimialan 
yrittäjyydestä jäi kytemään 
taustalle.

-  Jo tuolloin tuntui hyvältä, 
kun huomasin, että omaisella 
oli helpottunut olo toimistos-
ta lähtiessään, muistelee Kati 
Tuominen.

Kati kävi miehensä Rikun 
kanssa kuusi vuotta sitten 
kysymässä entiseltä yrittä-
jältä myisikö hän yrityksen 
heille, mutta asia ei ollut 
silloin myyjän osalta vielä 
ajankohtainen eikä keskus-
telu johtanut kuulumisten 
vaihtoa pidemmälle.

Viime vuoden keväällä 
tapahtui kuitenkin merkit-
tävä käänne, kun Katin isä 
menehtyi äkillisesti ja hän 
halusi hoitaa hautajaisjärjes-
telyt tutussa hautaustoimis-
tossa. Asioinnin yhteydessä 
tuli esille, että entinen yrit-
täjä haaveili siirtymisestä 
eläkkeelle, joten tällä kertaa 
keskustelu yrityskaupasta 
sai tuulta purjeisiin. Ja jo 
lokakuussa 2020 hautaustoi-
misto sai Katista ja Rikusta 
uudet omistajat. He ovat nyt 
järjestyksessään viidennet 
yrittäjät kyseisessä hautaus-
toimistossa.

- Yrityskaupan myötä Riku 
vaihtoi 20 vuoden myyjän 
uransa hautaustoimialan 
yrittäjyyteen. Meillä yri-
tyskaupan valmisteluvaihe, 
ensineuvottelusta kaupan 
toteutukseen kesti puoli vuot-
ta. Tämä tapahtui siis melko 
nopeasti sillä yleisemmin 
yrityksen myyntiprosessi 
kestää noin 10 kuukautta, 
mutta hyvin usein se venyy 
yli vuoden mittaiseksi, Kati 
kertoo.

Arki nyt ja roolit yrityksessä

Riku toimii päätoimisena 
yrittäjänä hautaustoimistos-
sa ja hän vastaa toiminnan 
pyörittämisestä yrityksessä. 
Kati on ”tarvittaessa töihin 
kutsuttava” eli antaa tukea 
Rikulle taustalta ja osallistuu 
toimiston töihin vain tarvit-
taessa omien päätöiden niin 
salliessa. Lomilla ja vapaa-ai-
kana Kati auttaa miestään 
niin paljon kuin mahdollista 
lähinnä hallinnollisissa töis-
sä, vainajien arkkuun asetta-
misessa ja asiakaspalvelussa 
toimistolla.

Käytännössä Rikun työ-
päivä koostuu asiakas-
palvelutöistä ja vainajien 
kuljettamisista. Asiakaspal-

Torin Wanha Hautaustoimisto 
sai uudet yrittäjät 

velutöissä autetaan lähei-
sensä menettäneitä omaisia 
hautajaisjärjestelyissä, kuten 
asiakirjojen toimittamisessa 
viranomaisille, siunaus- tai 
saattotilaisuuden varauksis-
sa, sovitaan pappi tai muu 
puhuja tilaisuuteen, varataan 
hautapaikka ja järjestellään 
muut hautaamiseen, hauta-
jaisiin ja muistotilaisuuteen 
liittyvät yksityiskohdat, leh-
ti-ilmoitukset, hautakivet ja 
hautakivityöt sekä perunkir-
joitus. Omaiset valitsevat toi-
mistossa arkun ja tarvittaessa 
uurnan ja sovitaan myös vai-
najan kuljetukset ja mm. se, 
että haluavatko omaiset tulla 
saattokuljetukseen mukaan.

Hautaustoimiston henki-
lökunnan toimesta vainaja 
asetetaan arkkuun eli vainaja 
vaatetetaan joko omiin tai 
hautaustoimistolta saataviin 
vaatteisiin, siistitään ja kul-
jetetaan arkussa sairaalasta 
kappeliin tai kirkkoon. Vai-
naja voidaan kuljettaa arkussa 
viimeisellä matkallaan koti-
kadun, työpaikan, vapaa-ajan 
asunnon tai muun tärkeän 
paikan kautta ja omainen voi 
olla halutessaan tällä mat-
kalla mukana. Omainen voi 
myös pyytää hautaustoimis-
toa laittamaan arkun sisälle 
muistoksi jonkun vainajalle 
tärkeän esineen tai muiston 
esim. piirustuksia, käsityön 
tai kuvan. Hautaustoimialaan 
kuuluu siis myös aika paljon 
logistiikkaa, mitä ei aina tule 
ajatelleeksi.

Vapaa-aika on Tuomisen 
perheessä vähentynyt.

- Tunne siitä, että tekee 
työtä, jolla on merkitystä, 
sanoo Riku Tuominen suo-
raan.

- Toki tuo näkyy myös 
meidän arjessa hyväntuu-
lisuutena, yrittäjyys tuntuu 
hyvältä, sanovat Kati ja Riku 
melkein yhteen ääneen.

Torin Wanhassa Hautaus-
toimistossa Riku toimii pää-

toimisena yrittäjänä, eli hän 
on tällä hetkellä ainoa koko-
aikainen työntekijä. Hänen 
lisäksi kuljetustehtävissä on 
7 henkilöä, jotka toimivat 
osa-aikaisesti. Hautaustoi-
miston toimintaan liittyy 
ympärivuorokautista päi-
vystystoimintaa, siksi tarve 
osa-aikaisille työntekijöille 
on noinkin merkittävä määrä. 

Jotain uutta ja jotain vanhaa

Yrityskaupan jälkeen Tuo-
miset uudistivat toimiston 
tehden remontin raikasta-
malla toimiston ilmettä, jotta 
asiakaspalvelukokemus ja 
tunnelma olisi miellyttäväm-
pi. Yrityksellä ei myöskään 
ollut aiemmin verkkosivuja, 
joten nekin olivat listan kär-
jessä. He kokosivat asioita 
ja ohjeita, joita ajattelivat 
asiakkaiden kaipaavan näi-
den asioiden hoitamisessa. 
He tekivät uudistuksen myös 
asiakaspalvelun ajankoh-
taan, eli laajensivat sen 24/7 
-tyyppiseksi. Tämän tarkoi-
tus on, että asiakkailla on 
mahdollisuus hoitaa ja sopia 
hautajaisjärjestelyt mihin 
vuorokaudenaikaan tahansa 
puhelimitse tai vaikkapa koti-
käynnillä. Tällä Tuomiset ha-
luavat myös panostaa palve-
lun laatuun, sen saatavuuteen 
ja palvelun yksityisyyteen.

- Suomessa yksi ihminen 
järjestää keskimäärin 1,5 
hautajaiset elämänsä aikana, 
joten suuri osa asiakkaistam-
me on ensimmäistä kertaa 
asian äärellä eikä heillä ole 
tietoa siitä mitä kaikkea tulee 
tehdä ja huolehtia. Surutyön 
keskellä asioiden hoito on 
jo sinällään raskasta ja it-
selle vieraiden käytäntöjen 
selvittäminen ja järjestelyt 
vaativat voimia. Ohjaamme 
ja neuvomme kaikissa asiois-
sa, jotka liittyvät läheisen 
hautaamiseen ja kuolinpesän 
järjestelyihin, aina perunkir-
joituksiin saakka. Kauttam-
me saa myös testamentit ja 
edunvalvontavaltuutukset.
Tästä kokonaisvaltaisesta 
palvelusta ja uudistuksista 
on tullut paljon positiivista 
palautetta asiakkailta, Kati 
jatkaa.

Jokainen hautaustoimisto-
yrittäjä on jättänyt oman lei-
mansa yrityksen historiaan. 
Nurmen hautaustoimiston 
ajalta on edelleen käytössä 
vuosimallin 1951 Chrysler 
Windsor -hautausauto, joka 
tunnettiin aikoinaan maa-
kunnan ykköshautausautona.

Hautaustoimistossakin 
on ajan trendit näkyvissä

Torin Wanhassa Hautaustoi-
mistossa on aina ollut laaja 
valikoima puuarkkuja. Puu-
arkkujen taitavasti veistetyt 
yksityiskohdat ja luonnon 
pinta ovat suomalaista kä-
dentaitoa parhaimmillaan. 
Tämän vuoksi myös Tuomi-
set haluavat pitää kiinni kat-
tavasta puuarkkujen valikoi-
masta. Tällä tavalla he myös 
jatkavat toimiston vahvaa 
puuarkkujen perinnettä. 

- Kun vuonna 1939 tälle 
liikepaikalle, Lahden Va-
paudenkadulle, perustettiin 
hautaustoimisto, siellä tehtiin 
puuarkut itse, Riku kertoo.

Vaikka hautaustoimiala on 
perinteitä kunnioittava, niin 
tälläkin alalla ajan trendit 
ovat näkyvissä. Ekologisuus 
näkyy vain luonnonaineilla 
käsiteltyjen arkkujen kysyn-
tänä (eko-arkku -sarja) sekä 
muun muassa kukkalaitteiden 
ekologisena sitomisena ja 
lähikukkien esim. niittykuk-
kien käyttämisenä arkkulait-
teissa. Myös yksilöllisyyttä 
korostetaan. Monesti halu-
taan järjestää vainajan näköi-
set ja yksilölliset hautajaiset.

Tärkeä työ

Kysyttäessä Rikulta, mikä 
on tärkeintä yrityskaupan 
jälkeisessä liiketoiminnan 
pyörittämisessä, tulee vastaus 
kuin apteekin hyllyltä: ”Hen-
kilöstö on aina keskeisessä 
roolissa yrityksen menes-
tykselle ja sitten se kaikkien 
tärkein, hienovarainen ja asi-
akkaan tunteita kunnioittava 
asiakaspalvelu. Haluamme 
edelleen huomata sen, että 
asiakkaalla on helpottunut 
olo, kun hän lähtee toimis-
tosta pois. Silloin tiedämme, 
että olemme onnistuneet 
työssämme.”

Kuvat: Torin Wanha Hau-
taustoimisto ja Niina Leskinen
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NASTO-RENGAS
Tiilitie 2, Nastola • Puh. (03) 7625 635

www.nastorengas.fi

MAANSIIRTOA-MULTAA-SORAA
• PERUSTUS- JA PIHATYÖT, KIVEYKSET
• RANTARAKENTAMINEN, PUUNKORJUU
• SALAOJITUKSET, JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT
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0400-127127
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SIIVOUSTYÖT, KOTISIIVOUKSET

PUUTARHATYÖT

PUHELIN 0405 958 900  
Sähköposti: kjavikainen@gmail.com

www.kja.fi

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

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

Puskuri rutussa, ruostetta lokareissa tai
rikkinäinen tuulilasi?

POIKKEA MEILLE ILMAISEEN 
VAHINKOTARKASTUKSEEN JA LASKETAAN 
KORJAUSARVIO AJONEUVOLLESI TUOSSA 

TUOKIOSSA.

TEEMME YHTEISTYÖTÄ KAIKKIEN 
VAKUUTUSYHTIÖIDEN KANSSA YLI 65 VUODEN 

KOKEMUKSELLA.

Vanha Messiläntie 2, 15860 Hollola
p. 0400 357 310

www.paakkisenautomaalaamo.com

Ilmastointihuollot R134
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 M-Lasi     Kun autosi tuulilasi
pitää uusia niin käänny puoleemme. 
Teemme sen nopeasti ja edullisesti. 
Soita 0400 836213 tai tule käymään.

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

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

reuna- ja muurikivet.

Perheniementie 451, 47450 Iitti
GSM 0400-809 095

IITIN GRANIITTI OY

Autohuolto Janne A Tmi
VÄÄKSY (toimialueena Päijät-Häme)

www.autohuoltojanne.fi

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

Rengasmyynti ja -vaihdot 
asiakkaan luona!

p. 0400 467 595 24 h joka päivä!

SeuralaispalveluaSeuralaispalvelua

ÄLÄ OLE YKSIN!
SEURAA TARJOLLA!

LIVE 0700-4116001,92 min+pvm. ST EROTIC PL169 TRE 10

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

Seksi & parisuhde
Luotet tavaa apua seksi- ja 

parisuhdeasioissa.
2,21€ min+pvm

KAHDEN 
KESKEN
KAHDEN 
KESKEN

0700-416 0600700-416 060

❤

st erc PL 169 TRE 10  2€/min

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Äänestäminen merkit-
see itse äänestäjälle vas-
tuullisuutta kotikuntaansa 

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

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

Erkki Nieminen
Kaupunginvaltuutettu, sd                                                                                                       
Rakennusmestari,
sosiologi, tohtori

Kuntavaalit ovella, 
kannattaako äänestää?

Lasse Koskinen

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

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

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

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

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

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

Lahti on kerännyt 
oikeusviranomaisten huomautuksia

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

pungin toimien laillisuuden. 

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

 

www.nastorengas.fi

175/65 R14……225€
195/65 R15……239€
205/55 R16……279€
205/60 R16……299€
225/45 R17……345€
225/40 R18……415€
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Kyntömiehentie 18, Orimattila
(Peltolan alue)

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

Reipas palvelu,
tarvittaessa nouto ja palautus.

Takuutyö.

Kellohuolto ja -korjaamo
KELLO-HARA

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

Yrittäjä, haluatko avuksesi pienen
ja ammattitaitoisen tilitoimiston?

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

Tarjoamme kirjanpitoa
ja taloushallintopalveluja

aina ajantasaisesti!

Jyrkänmäentie 4, 15880 Hollola

(bensa- ja dieselautot)
Jarrujenkorjaukset, rengastyöt

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

(norm. 24 eur)
Tarjous voimassa kesäkuun 

loppuun asti.
12€

TEHOPESU

Tervetuloa pesettämään uudella autonpesukoneellamme

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

Verhoomo Jyrki Nurmisto
0500 530 043

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

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

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

- Suomessa on eletty viime 

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

sohvaa, Vuorio kertoo. 

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

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

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

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

Askon sohvatehdas laajeni Lahdessa
Työpaikkoja tuli muutama lisää

Lasse Koskinen

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

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

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

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

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

Portaikkoja käytetään erilai-
seen askelkuntoiluun.

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

Lanun taidetyöt olivat 

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

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

Kuva: Lasse Koskinen.

Ryteiköille kirpeää palautetta liikkujilta ja ulkoilijoilta

Lahden Kariniemen laelle 
toivotaan kesäravintolaa
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Kyntömiehentie 18, Orimattila
(Peltolan alue)

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

Reipas palvelu,
tarvittaessa nouto ja palautus.

Takuutyö.

Kellohuolto ja -korjaamo
KELLO-HARA

Autohuolto Janne A Tmi
VÄÄKSY (toimialueena Päijät-Häme)

www.autohuoltojanne.fi

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

Rengasmyynti ja -vaihdot 
asiakkaan luona!

p. 0400 467 595 24 h joka päivä!

URAKOINTI
JUHA TÄHKÄNEN OY

LOUHINTATYÖT
- talojen pohjat ja viemärityöt
- yksityisteiden ja kivien louhinta

0400 938 151 • www.juhaurakoi.com

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

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

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

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

Lahden liikuntatoimen-
johtaja Tommi Lanki on 

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

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

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

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

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

Euroopan jokivesistöissä 
on tutkimusten mukaan yli 

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

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

Taimenten istutus 
alkaa jo keväällä 

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

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

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

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

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

Kunnostus voi aiheuttaa 
häiriötä liikenteelle

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

aiheuttaa tilapäistä häiriötä 
Ruuhijärventien liikenteelle 
myllyn alueella. 

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

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

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

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

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

- Sisävesikannat napapiirin 
eteläpuolella ovat erittäin 
uhanalaisia.

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

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

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

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

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

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

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

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

Lahti on Euroopan ym-
päristöpääkaupunki 2021 
ensimmäisenä suomalaisena 

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

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

Tehopesu
12 €(norm. 24 eur)

Tarjous voimassa 
huhtikuun loppuun asti.
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PALVELUHAKEMISTOPALVELUHAKEMISTO

Automyyntiä

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

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

Polttoöljyä

TALO / MÖKKI MAALTA
Ympärivuotiseen lomakäyttöön.

Sopivasta kauppa heti.

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

Kiinteistöt

Kaihtimia

puh. 03 782 7783

Pelti- ja tiilikattojen
pesut ja maalaukset

RAKENNUSAPU
MARTTINEN

www.rakennusapumarttinen.fi
Puh. 0400-948 260

Kattotöitä

LAADUKASTA SIIRTONURMEA LAMMILTA!

Siirtonurmea

Asennettuna ja tarvikkeenaj

  saumattomat 
sadevesijärjestelmät

  kattosillat
  tikkaat
  lumiesteet
KKKKKKKKKKouKouKouKou ttttttrut ttttuot OOOOOe Oy

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

Kattoturvallisuustuotteita

Ompelukonemyynti ja -huollot

LAATUKONEET EDULLISESTI
MYYNTI - HUOLTO - KORJAUS 

KAIKKI MERKIT

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

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

Laulumaa on lahtelainen, 
100 %:sti suomalainen per-
heyritys. Laulumaa-nimeä 
kantavilla huonekaluilla on 
pitkät perinteet. Oulaisista 
lähtöisin olevan suvun miehet 
veistivät kalusteita suoma-
laiskoteihin jo 1800-luvulla. 
Reino Laulumaa, s. 1917, k. 
2010, perusti vuonna 1956 
Raaheen puuseppätehtaan. 
Poika Rauno Laulumaa pe-

rusti Laulumaa Huonekalut 
Oy:n vuonna 1988. Toimin-
nan perustana on ollut alusta 
lähtien oma tuotesuunnittelu 
sekä valmistus ja tukkukaup-
patoiminta.
Vuonna 2016 toiminta siirtyi 
Aki Aleniukselle, joka jatkaa 
Laulumaan tarinaa kehit-
täen toimintaa ja mallistoa 
edelleen alati muuttuvien 
kulutustottumusten ja ajan 

Laulumaa avasi myymälän 
Sopenkorpeen

hengen mukaan. Laulumaa 
työllistää useita alihank-
kijayrityksiä sekä lisäksi 
kauppiaiden kautta yli 100 
henkilöä kautta Suomen.

Laulumaa on koko ole-
massaolonsa ajan toiminut 
Lahdessa Sopenkorvessa 
osoitteessa Takojankatu 5. 
Kiinteistö on arvokas ja kult-
tuurihistoriallisesti merkit-
tävä suojelukohde ja sen on 
suunnitellut kaupunginarkki-
tehti Kaarlo Könönen vuonna 
1939. Alun perin kiinteis-
tössä toimi Esko Järvisen 
suksitehdas. Nyt Laulumaa 
on avannut kiinteistöön oman 
huonekaluliikkeen.

- Mielestämme laaduk-
kaan huonekalun lähtökohta 
on ajaton arjessa toimiva 
muotoilu ja korkealaatuiset 
materiaalit, jotka kestävät 
aikaa. Laatumme on korkeaa, 
mutta hinnat kohtuulliset, 
sillä vuosien työllä ja koke-
muksella olemme löytäneet 
valmistukseen oikeat kump-
panit ja teemme tuotteita aina 
isomman erän keskusvaras-
toomme Lahteen, mikä osal-
taan laskee hintoja. Tarkkaan 
valitut ja testatut materiaalit, 
jatkuva laadunvalvonta ja 
tuotekehitys takaavat kulut-
tajalle turvalliset, kestävät 
kalusteet. Valmistuksessa 
keskeinen lähtökohta on ka-
lusteen pitkä käyttöikä sekä 
tuotteiden vähäinen ympä-
ristörasitus koko elinkaaren 
ajan, kertoo Aki Alenius.

Öljysäiliöiden huoltoa

Huhtikuun herkkuja!

Kauppahalli www.lihavuorinen.fiLihaa - laatua - palvelua

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

Kylmäsavuporoa, nautaa ja hevosta. 
Nastolan kotijuustoa.

 Vetikon tilan laidunlihaa. 

11,90
/kg

Maalaiskananmunat
isot XL, Suomi

6,50
/kg

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

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

3,50
/kg

34,90
/kg

Poron lapakäristys
Lumiporo, Suomi

tuore, Suomi

pakaste, GB

Toukokuun tahdotuimmat!

10,90
/kg

29,90
/kg

              100% kotimaista työtä.

    www.HORMIC.fi
Meiltä myös:

           - Savupiippujen kunnostukset
           - Hormikuvaukset ja kartoitukset
           - Piipunhatut - Tikkaat

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

      Ammattitaidolla vuodesta 1989

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

            Katso lisää kotisivuiltamme

ELOKUUSTA  
2022 ALKAEN

ANKKURIN 
RANTAPUISTON 
LEIKKIPAIKKA, 

LAHTI

WWW.PUISTOTATI.FI
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PALVELUHAKEMISTO

Öljysäiliöiden huoltoa

Automyyntiä

AUTOMYYNTI IMONE
n. 40 kpl hyväkuntoisia edullisia henkilöautoja

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

Polttoöljyä

Ilmalämpöpumppujen huoltoa

169

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

Ostetaan asuntoauto

Seuralaispalvelua

ÄLÄ OLE YKSIN!
SEURAA TARJOLLA!

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

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

Seksi & parisuhde
Luotet tavaa apua seksi- ja 

parisuhdeasioissa.
2,21€ min+pvm

KAHDEN 
KESKEN
KAHDEN 
KESKEN

0700-416 0600700-416 060

❤

st erc PL 169 TRE 10  2€/min

Kaihtimia

puh. 03 782 7783

Metsänhoito & kotipalvelu

NIITTYLÄ

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

* siivoukset, kodinhoito
* puutarhatyöt
* mökkitalkkarintyöt
* metsänhoitopalvelut

Metsänhoitoa&
kotipalvelua

LAADUKASTA SIIRTONURMEA LAMMILTA!

www.lamminsiirtonurmi.fi • info@lamminsiirtonurmi.fi

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

Uutiset 
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Perunkirjoitukset, testamentit ja
edunvalvontavaltakirjat ammattitaidolla

Perunkirjoitus
Varpu  Välimaa  Oy

puh. 045 343 1888
Rauhankatu 17 B,  15110  Lahti

varpu.valimaa@perunkirjoitukset.fi

Hyödynnä 
kotitalousvähennys.

NYT PORAKAIVOPUHDISTUKSET 
TALVIETU HINTAAN

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

* Puhdistukset ja huollot
* Porakaivopumppujen myynti

LAMMINRANTA
PORAKAIVOJEN HUOLTOLIIKE

Asiakaspalvelusivuillamme voit hoitaa asioita juuri silloin, 
kun sinulle sopii:

Asiakaspalvelusivumme löydät verkkopalvelumme 
oikeasta yläreunasta Asiakas-valikon alta.

ASIAKASPALVELUPISTEEMME 
OVAT TOISTAISEKSI SULJETTUINA 
Noudatamme maan hallituksen ohjeistusta. 

Palvelemme normaalisti verkkopalvelussa ja puhelimitse.

ASIAKASPALVELUA ILMAN JONOJA 24/7 OTA YHTEYTTÄ

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

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

▶ Kuluttajailmoitukset
▶  Jakelupalautteet
▶  Juttuvinkit

▶  Noutopisteet
▶  Yhteystiedot

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

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

MYÖS RENKAIDEN
KAUSISÄILYTYS

Seutu4

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

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

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

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

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

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

4H-YHDISTYSTEN ja nuor-

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

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

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

kalliseen K-Supermarkettiin.
– Olen saanut rohkeut-

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

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

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

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

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

”Nuorena 
hankittu 

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

”Halusin kesä-
töihin, jotta 

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

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

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

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

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

heihin kärsivällisesti.
Ymmärrä kokemattomam-

paa kuljettajaa
Kohdatessaan ajo-opissa 

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

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

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

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

Älä yllätä opetusajoneuvoa

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

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

Kokenut kuljettaja, 
näytä mallia

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

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

Muistatko itse, miltä tuntui 
harjoitella ajamaan muun 
liikenteen seassa?

Kohtaa harjoitteleva kuski 
ymmärtäväisesti
 

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

wellamo-opisto.fi  

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

wellamo-opisto.fi  

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

www.WELLAMO-OPISTO.FI

Virkeyttä kevääseen 
lyhytkursseilta! 

 
- Tutustu bodypercussioniin 9.-30.5.  
  (011101307) tai 4.-25.5. (011101308) 
- Lastentanssi 4-5 v., 4.-25.5. (018301200) 
- Lastentanssi 5-6 v., 9.-30.5. (018301207) 
- Showjazztanssi 16+, 3.-24.5. (018301218) 
- Luontotanssi 4.-25.5. (018301246) 
- Asahin kesäkurssi verkossa 7.6.-15.8.  
  (308301339) 
- Metsästäjäkurssi 9.-18.5. (01710164)

Kurssitiedot ja ilmoittautuminen  
www.opistopalvelut.fi/wellamo-opisto 
 

 Puh. 0440 187 459
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NIINAN NIKSIT Niina Ojansivu
Keittiöpäällikkö

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.

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

Pasha 
150 g voita
1,5 dl sokeria
1 kananmuna
500g rahkaa
2 dl kermaa
1 dl appelsiini- 
marmeladia
1 dl mantelirouhetta
1 sitruunanmehu
2 tl vaniljasokeria

1. Vatkaa voi ja 
sokeri vaahdoksi. 
Lisää rahka, muna, 
mausteet ja vaahdoksi 

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.

Keilailu-uutisia
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Kattojen 
maalaukset / pesut

Vesikourujen 
uusimiset,

kattoturvatuotteet 
asennettuna

Tilaa meiltä ilmainen 
arviointi kohteellesi!

SADEVESI- JA 
SALAOJAREMONTIT

www.0502205.fi

Meiltä saat joustavan rahoituksen edullisella korolla!

26.03.2012 – 11 –

Hautaustoimistoja

Autonosturipalveluja

PARHAAT PALVELUT AMMATTITAIDOLLA

Ompelukoneita/-huoltoa

Hammasteknikkoja

Järjestyksen valvontaa

Äitiysneuvola

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

Kaikki alan 
palvelut

ammattitaidolla

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

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

Kaihtimia

Isännöinti-
toimistoja

Takseja

Kalustemaalaamoja

Sähkötöitä

�����������������������
��������������
�������������

�������������������������������
������������
���������� ���������� ��������������

�������������

��������������

�������������
�������������� �����������


P. 734 4449
0400 769 632

HUOLTO KORJAUS
KAIKKI MERKIT

www.pfaff.com
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Ammattilaatua
vain Pfaf  lta

RAUHANKADUN JA 
VAPARIN KULMARAUHANK. 18

Ikkunoita
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Lääkäreitä

Veneistä pienkoneisiin

Hierontaa

Maalaustöitä

Painonpudotusta

Pankkipalvelut

www.lamminop.fi

Kun on aika kasvaa
Ota yhteyttä meihin.

Lammin Osuuspankki on turvallisen kasvun paikka.

Aleksanterinkatu 7, Lahti, puh. 010 548 6020

Taloustutkim
us

O
y

/
Kansallinen

asiakaspalvelupalautetutk imus 2001-2007 ja 2009

Rengasliikkeitä

Autokouluja

Aleksanterinkatu 37
P. 782 7017

www.scandiarent.fi
lahti@scandiarent.fi

Autovuokraamoja

Putkiurakointia

Autoilijoita

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

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

Polttoöljyä/Dieseliä

Puunkaatoa ja 
raivausta

869

Remontteja

Kärkkäisen
kauppakeskus

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

Apteekkeja

Lämmöneristeet

UUSI EKOLOGINEN
LEVYERISTE!

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

Nyt rautakaupoissa kautta maan.
Kysy myös puhallettavana.

HTK Oy
Energiatehokkaat puu-/alumiinirakenteiset

ikkunat korjaus- ja uudisrakentamiseen.
Myös kesämökkeihin!

Heinolan Työkeskus Oy

Ikkunoita ja ovia

FORD varaosat ja huollot

Laaksotie 55
Heinola

Puh. (03) 715 2800, 040 585 7431

FORD varaosat ja huollot

Laaksotie 55
Heinola

Puh. (03) 715 2800, 040 585 7431

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

*AUTOJEN KORJAUKSET JA HUOLLOT
*PYÖRÄSUUNTAUKSET

TUO AUTOSI 
MEILLE HUOLTOON!

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

HINAUKSET

 Matit ja Maijat 

Tanssittaa syyslukukaudella 2020
Harjoitukset Hollolan Uimahallin Monitoimisalissa, 

Terveystie 8

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

*Pikkuruiset n. 4-7 v.
Ma ja to *Midit n. 8-13 v. *Juniorit 14 v.-

*Harha nuoret aikuiset, 
sovitusti viikonloppuina

FolkJam - RIEMUKAS 
TANSSILIIKUNTAMUOTO

torstaisin klo 18.15-19.15

TULE HAUSKAAN, LUOVAAN 
JA LIIKUNNALLISEEN HARRASTUKSEEN

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

*040 588 0058 
*facebook.com/matitjamaijat/

Päijät-
Hämeen 

Automaalaus
Mestarinkatu 24, Lahti

Puh. 050 5511 330

Henkilö- ja 
pakettiautojen 

kolarityöt, 
muovikorjaukset, 
peltioikaisut ja 

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

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

LOPPUKESÄN HERKKUJA!

Vanhan-
ajan
suomi-
makkara
Hakala
Suomi

10,90
/kg

Viljapossun 
kassler
myös pihveinä
tuore, Suomi

8,90
/kg

Possun
savupotka
hernesoppaan
tuore
Suomi

6,90
/kg

7,90
/kg

Possun 
babyribs
myös 
maustettuna
Suomi

11,90
/kg

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

8,90
/kg

Hevosen
kulma-
paisti
tuore, Suomi

6,50
/kg

Possun
juhlafile
makurasvalla
tuoresuolattu
Suomi

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

8,90
/kg

19,90
/kg

Kivikylän
maalais-
palvi
myös siivuina
Suomi

Lahden yhteinen kirkkoval-
tuusto hyväksyi torstaina 
Lahden seurakuntayhtymän 
tilinpäätöksen vuodelta 
2021. Vuosi osoittautui lo-
pulta taloudellisesti vakaak-
si, vaikka koronapandemia 
aiheuttikin runsaasti epävar-
muustekijöitä. Alkuvuoden 
aikana kirkollisverotuloja 
kertyi selvästi edellisvuotta 
enemmän. Jako-osuuden 
muutos kuitenkin tasoit-
ti 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 ta-
lousarviossa arvioitiin.

Vuosikate oli 5,5 miljoo-
naa euroa ja se kattoi lainojen 
lyhennykset 687 500 euroa 
sekä investoinnit 3,1 miljoo-
naa euroa. Investoinneista 
noin miljoona euroa käytet-
tiin Vanhan hautausmaan ki-
vimuurin hätäkorjaukseen ja 
toinen miljoona Ristinkirkon 
kunnostamiseen. Tilikauden 
ylijäämä oli 276 000 euroa. 
Lainoja oli vuodenvaihteessa 
1,7 miljoonaa euroa. Seura-
kuntayhtymän jäsenmäärä 
oli vuoden päätteeksi 76 033 

Lahden yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi  
0,3 miljoonaa ylijäämäisen tilinpäätöksen

henkilöä, ja lahtelaisista kirk-
koon kuului 63,3 prosenttia. 
Henkilöstöä oli kaikkiaan 
302, ja sen keski-ikä oli 50 
vuotta.

”Tulevaisuudessa haasteita 
seurakuntataloudelle aiheut-
tavat muun muassa Ukrainan 
kriisin taloudelliset vaiku-
tukset, sijoituksien arvon 
kehitys, energian kulutus ja 
hinnanmuutokset, yleinen 
kustannusten nousu sekä 
väestörakenteen muutokset”, 
arvioi tilinpäätöksen esitellyt 
Lahden seurakuntayhtymän 
talouspäällikkö Pinja Halme.

Valtuustossa kiiteltiin 

Lahden vahvaa seurakunta-
taloutta. Keskustelua herätti 
muun muassa, minkälainen 
hallintorakenne palvelisi 
parhaiten seurakuntien toi-
mintaa tulevaisuudessa. Sel-
vittämiselle on varattu rahaa 
vuoden 2022 talousarviossa, 
mutta sitä ei toistaiseksi ole 
käynnistetty.

”Olemme odottaneet, että 
aloite tulisi paikallisseura-
kunnista, jotka kuitenkin 
lopullisen päätöksen tekevät. 
Tähän ovat vaikuttaneet ko-
kemukset Lappeenrannasta, 
jossa rakenneselvitys tehtiin, 
mutta yhteistä tahtoa yhty-

märakenteen muuttamiseen 
ei löytynyt. Meillä on mui-
takin työkaluja, kuten yh-
teisten virkojen lisääminen. 
Yhteistyö voisi lisääntyä 
ja sitä kautta ymmärrys, 
ettei seurakuntarajoilla niin 
olekaan väliä”, perusteli 
hallintojohtaja Pasi Mäkelä.

Rakenneselvityksen ti-
lanne luvattiin tuoda myö-
hemmin keväällä Lahden 
yhteisen kirkkoneuvoston 
käsiteltäväksi.

Kokouksen alussa kun-
nioitettiin Ukrainassa käyn-
nissä olevan sodan uhreja 
yhteisellä hiljaisella hetkellä.

Kirkkovaltuusto oli koolla Liipolan seurakuntakeskuksessa. Kuva: Markus Luukkonen

VARAA OMA 
MYYTIPAIKKASI

Ahtialantie 37, 15170 Lahti

www.lanttila.fi

No eihän siitä niin 
paljon puhuta, 

mutta on se Lanttila 
lapsiperheiden paras 

ostopaikka.

Kesä tekee tuloaan ja 
kannattaa kierrättää 

kesäisiä tavaroita.
Varaa heti oma 
myyntipöytäsi.

Sunnuntaina 3.4.2022 kei-
latt i in Golf-Keilaajien 
50-vuotisjuhlakisan finaa-
lin voitosta. Viikon kestänyt 
kilpailu toi Lahteen yhteensä 
noin 200 kilpailijaa.  Palkin-
tosumma oli yhteensä peräti 
10 500 euroa. 

Loppukilpailuun selviytyi 
32 alkukilpailuerien parasta 
keilaajaa. Finaalissa keilat-
tiin ensin 8 sarjaa amerik-
kalaisittain, jonka jälkeen 8 
parasta jatkoivat round robin 
-peleihin.

Viidennen Lahden 
Autolasikeskus Openin  
voitto Kalliolle
Sunnuntaina 27.3.2022 kei-
lattiin V Autolasikeskus 
Openin finaali Lahden Kei-
lahallissa. Loppukilpailuun 
selviytyi alkukilpailujen pe-
rusteella 28 parasta keilaajaa. 
Finaalissa keilattiin 7 sarjaa 
amerikkalaisittain.

Ylivoimaiseen voittoon 
keilasi itsensä TPS:n Jesse 

Jouni Helminen, Jesse Kallio ja Niki Järvinen

Kallio yhteispistein 1759. 
Toiseksi sijoittui SBF:n 
Jouni Helminen jääden 
Kalliosta 77 pistettä (1682). 
Kolmannen sijan nappasi 
Valtti B.E.T:n Niki Järvi-
nen pistein 1617. 

Teksti ja kuva: 
Niina Leskinen

Joonas Jähi nappasi 
Golf-Keilaajien 
50-vuotisjuhlakisan voiton

Voitto ratkesi vasta viimei-
sessä round robin -ottelussa, 
kun GB:n Joonas Jähi voitti 
All Starsin Rami Mukkulan. 
Jähi nappasi siis voiton yh-
teispistein 3395. GB:n Leevi 
Saikkala kiri toiseksi pistein 
3339 ja kolmanneksi sijoittui 
All Starsin Rami Mukkula, 
jääden Saikkalasta vain 10 
pistettä (3329).

Teksti: Niina Leskinen
Kuva: Pekka Mitikka

Leevi Saikkala, Joonas Jähi ja Rami Mukkula
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• Katon- ja piipunkorjaustyöt
• Piipun hatut ja pellitykset
• Rännit ja kattoturvatuotteet
• Mm. kerrostalojen painovoimaisen    
   ilmanvaihdon parannukset

Sadehatut asennettuna
Päijät-Hämeessä ja
lähiympäristössä
TARJOUSHINTAAN alkaen

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

129€
Ovh. 180-250€

KYSY LISÄÄ

Kaikkien kotisi katolla
tehtävien töiden mestari

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

Koronasta huolimatta ulkona 
tehtävät työt voidaan tehdä!

KAJALON SORAKAJALON SORA
– ORIMATTILA – NASTOLA – VILLÄHDE – LAHTI

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

PARHAAT KALLIO- JA KIVIMURSKEET 
PARHAAT SEULOTUT KIVIAINEKSET

...JA PARAS PALVELU

kajalonsora.fi    040 501 5771

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

AAkkvvaarriioo--
hhaarrrraassttaajjaallllee!!

Akvario-
harrastajalle!

Akvaariot ja akvaariopaketit
Akvaariokalat ja -kasvit
Kaikki tarvikkeet ja ruoat

Täyden palvelun hautaustoimisto Lahdessa
Toimisto avoinna ma-pe 9-16

Muina aikoina puhelimitse 0440 771122
Myös kotikäynnit

RÄYSTÄSKOURUA
NOUTOHINTAAN alk. 2€/m.

Palotikkaita alk. 75€/kpl
AINOASTAAN TIISTAISIN KLO 10-18

II-laatu räystäskourua alk. 1€/m.
Lumiesteitä, kattosiltoja ja edullisia alastuloja!

Hepolammintie 135, puh. 0400-452 187

Simolanmutka 1 (ABC Renkomäki) 
15680 Lahti

Avoinna arkisin 9-18 
ja lauantaisin 10-15

Iloista ja laadukasta 
apteekkipalvelua

Renkomäen
ABC -liikenneasemalla, 
lämpimästi tervetuloa! 

Meiltä saat lääkkeet myös 
kätevästi kotiin kuljetettuina 

tai parkkipaikalta noudettuina. 

Tilaukset puhelimitse 
p. 03-734 1188

ERKKI NIEMINEN

SENIORIVÄESTÖ
EI OLE JÄTE-ERÄ
- SE ON YHTEISKUNNAN 
TUKIJALKA

TOHTORI

325
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≤ PALVELUHAKEMISTO
OMPELUKONEMYYNTI JA -HUOLLOT
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PALVELUHAKEMISTOPALVELUHAKEMISTO

Automyyntiä

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

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

Polttoöljyä

TALO / MÖKKI MAALTA
Ympärivuotiseen lomakäyttöön.

Sopivasta kauppa heti.

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

Kiinteistöt

Kaihtimia

puh. 03 782 7783

Pelti- ja tiilikattojen
pesut ja maalaukset

RAKENNUSAPU
MARTTINEN

www.rakennusapumarttinen.fi
Puh. 0400-948 260

Kattotöitä

LAADUKASTA SIIRTONURMEA LAMMILTA!

Siirtonurmea

Asennettuna ja tarvikkeenaj

  saumattomat 
sadevesijärjestelmät

  kattosillat
  tikkaat
  lumiesteet
KKKKKKKKKKouKouKouKou ttttttrut ttttuot OOOOOe Oy

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

Kattoturvallisuustuotteita

Ompelukonemyynti ja -huollot

LAATUKONEET EDULLISESTI
MYYNTI - HUOLTO - KORJAUS 

KAIKKI MERKIT

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

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

Öljysäiliöiden huoltoa

Huhtikuun herkkuja!

Kauppahalli www.lihavuorinen.fiLihaa - laatua - palvelua

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

Kylmäsavuporoa, nautaa ja hevosta. 
Nastolan kotijuustoa.

 Vetikon tilan laidunlihaa. 

11,90
/kg

Maalaiskananmunat
isot XL, Suomi

6,50
/kg

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

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

3,50
/kg

34,90
/kg

Poron lapakäristys
Lumiporo, Suomi

tuore, Suomi

pakaste, GB

Toukokuun tahdotuimmat!

10,90
/kg

29,90
/kg

Rakennus- ja 
saneerauspalvelut

Kylpyhuonelaatoitus- ja 
vesieristystyöt
Ilmainen kartoitus!

Hyödynnä kotitalousvähennys!

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

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

Reipas palvelu,
tarvittaessa nouto ja palautus.

Takuutyö.

Kellohuolto ja -korjaamo
KELLO-HARA

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

Yrittäjä, haluatko avuksesi pienen
ja ammattitaitoisen tilitoimiston?

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

Tarjoamme kirjanpitoa
ja taloushallintopalveluja

aina ajantasaisesti!

Jyrkänmäentie 4, 15880 Hollola

(bensa- ja dieselautot)
Jarrujenkorjaukset, rengastyöt

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

(norm. 24 eur)
Tarjous voimassa kesäkuun 

loppuun asti.
12€

TEHOPESU

Tervetuloa pesettämään uudella autonpesukoneellamme

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

Verhoomo Jyrki Nurmisto
0500 530 043

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

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

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

- Suomessa on eletty viime 

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

sohvaa, Vuorio kertoo. 

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

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

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

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

Askon sohvatehdas laajeni Lahdessa
Työpaikkoja tuli muutama lisää

Lasse Koskinen

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

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

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

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

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

Portaikkoja käytetään erilai-
seen askelkuntoiluun.

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

Lanun taidetyöt olivat 

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

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

Kuva: Lasse Koskinen.

Ryteiköille kirpeää palautetta liikkujilta ja ulkoilijoilta

Lahden Kariniemen laelle 
toivotaan kesäravintolaa

TILITOIMISTO
SALEJÄRVI KY

Puotikatu 7,
15700 Lahti

050 599 3283
www.salejarvi.fi

TILITOIMISTOJA
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Niinan niksitNiinan niksit Niina Ojansivu
Keittiöpäällikkö

Raparperijuustokakku

Onko sinulla joku mieliresepti, jonka haluat jakaa lukijoille? 
Lähetä se minulle, niin kokeilen sitä ja maukkaimmat niistä julkaistaan 
lehdessämme. s-posti: niina@jns-mediajakelut.com

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

VARAA OMA 
MYYTIPAIKKASI

Ahtialantie 37, 15170 Lahti

www.lanttila.fi

Nyt on kevät-
siivouksen aika

Muista, meillä 
kauppa käy!

Hiustenleikkaus
13 - 17 €

Painonpudotusta arkiruoalla!
Ti 10.00, Ke 11.00, To 16.00 ja La 10.00

To 18.00 Miesten ryhmä
Kauppakatu 2 A, LAHTI

puh. 044-515 4414, painonpudottajat.fi
posti@painonpudottajat.fi

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

Palvelevaa taimikauppaa Lahdessa, vuodesta 1967
Meiltä laadukkaat kesäkukat, 

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

Joukossa paljon erikoisuuksia 
ja harvinaisuuksia!

 

Päijät-Hämeen
Lokapalvelu Ky
puh. 0400 352 762

Lappilainen näkijä, parantaja

jo kolmannessa polvessa

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

0700-512411
Katariina

2,59€

 ★ Aito ★ Varma ★ Näkijä ★

2,34/min + pvm

Jenny
0700-51014

Myös luotettavat rakkaustulkinnat
2,59/min+pvm

Selvänäkijä
Stiina Sahari
0700-9-3009

2,95€/min.+pvm. pl50 hki 25

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

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

te. Paista 150 astetta tunti, ota 
jäähtymään tunniksi ennen 

kuin avaat irtopohjavuoan. 
laita jääkaappiin ja tarjoile 

seuraavana päivänä.

SISUSTUSSUUNNITTELU – Inge Uotila

inge.uotila@insinooritoimistopeltomaki.fi

kodit, vapaa-ajan asunnot 
 ja julkiset tilat

p. 040-3518991

eduskunta-avustaja
kaupunginvaltuutettu

- tervettä järkeä 
päätöksentekoon

Maarit 
Tuomi 

444

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

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

RoundRobin-peleissä näh-

Keilailu-uutinen

Niko Oksaselle voitto 
IV Lahden Autolasikeskus Openista

Jesse Kallio, Niko Oksanen ja Jouni Helminen.

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

pisteen sarjan. 

Teksti: Niina Leskinen
Kuva: Pekka Mitikka

EnnustajiaEnnustajia
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ARABIAN ASTIOITA: 
Valencia, Sointu, Krokus, Faenza, Kirsikka, Gardenia, Kastanja, Ali, Myrna, Signapore, 

Maisema, Kesäkukka, Suomenkukka, Kilta, Maire, Kultakoriste, Raija, Pitsi, Leena, Kimmel, 
Uhtua, Ruija, Kosmos, Pirtti, Otso, Meri, Saara, Kaira, Taika, Anemone, Airisto, Harlekin, 

24H jne.! Maitokannuja, hillo- ja maustepurkkeja, voipyttyjä…! Seinälautasia: Kalevala, 
Tomula, Alariesto, Von Wright, Heljä Liukko-Sundström, Vuosilautasia, Joululautasia, 

Romanttinen puutarha ym.  

IITTALAN LASEJA: 
Kekkerit, Niva, Festivo, Asklak, Kalinka, Pisaranrengas, Jäänsärkijä, Helminauha, Vellamo, 

Tsaikka ( kulta, lila), Kastehelmi, i-lasi, Pioni, Apila, Herttua ym.  

PALJON VANHAA- JA KERÄILYTAVARAA: 
Huonekaluja, Valaisimia, lampunkupuja, valaisinkristalleja, aterimia, avaimia, 

naulakoita, ryijyjä, Riihimäen lasin maljakoita ja laseja, lasipurkkeja, Savitorppa, koulun 
opetustauluja, emaliastioita, patoja, peltikahvipurkkeja, kuparipannuja, mortteleita, 

Lomonosovin eläimiä.  Ja paljon muuta! 

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

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

Puuaskartelutarvikkeita:  Palloja, helmiä, pyöriä, tappeja ym. 

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

VANHAN TAVARAN KAUPPA 

OSTAMME KUOLINPESIÄ JA MUUTTOIRTAINTA! Valaisimia 

Arabian kahvikuppeja 

Lomonosovin eläimiä 

Arabian seinälautasia

Arabian astioita 

Riihimäen lasia

Lappilainen näkijä, parantaja

jo kolmannessa polvessa

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

0700-512411
Katariina

2,59€

 ★ Aito ★ Varma ★ Näkijä ★

2,34/min + pvm

Jenny
0700-51014

Myös luotettavat rakkaustulkinnat
2,59/min+pvm

Selvänäkijä
Stiina Sahari
0700-9-3009

2,95€/min.+pvm. pl50 hki 25

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

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

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

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

Perinteitä ja pitkän linjan 
kehitystyötä

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

-Olen ollut Salpausselkä 

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

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

Hollolan sunnuntairasteilla tutustutaan 
Salpausselkä Geopark -alueen geologiaan

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

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

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

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

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

Nostalgiaa huokuvia 
teemoja musiikin 
genrevinkkauksessa 

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

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

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

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

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

Näyttelyn julisteet/tekstit: 
Sauli Hirvonen

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

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

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

turahasto.

Kuvausrastin kautta 
sertifioidun 
savusaunan löylyihin

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

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

Varma näkijä

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

1,98 €/min.+pvm, roy, PL 52, Tre

Iiris

Palveleva paikallinen 
monimerkkiautohuolto Launeella 
Cittarin ja Prisman välissä

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

• määräaikaishuollot
• korjaukset
• Vianmääritykset

• ilmastointihuollot
• renkaat ja vanteet
• nelipyöräsuuntaukset

AUTOHUOLTOJA

HIERONTAA

TUOMON HIERONTAPALVELU
∙  Urheiluhierontaa  ∙  Klassinen hieronta

∙  Kuumakivihieronta
P. 050 435 8370

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

Onko sinulla joku mieliresepti, jonka haluat jakaa lukijoille? 
Lähetä se minulle, niin kokeilen sitä ja maukkaimmat niistä julkaistaan 
lehdessämme. s-posti: niina@jns-mediajakelut.com

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

VARAA OMA 
MYYTIPAIKKASI

Ahtialantie 37, 15170 Lahti

www.lanttila.fi

Nyt on kevät-
siivouksen aika

Muista, meillä 
kauppa käy!

Hiustenleikkaus
13 - 17 €

Painonpudotusta arkiruoalla!
Ti 10.00, Ke 11.00, To 16.00 ja La 10.00

To 18.00 Miesten ryhmä
Kauppakatu 2 A, LAHTI

puh. 044-515 4414, painonpudottajat.fi
posti@painonpudottajat.fi

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

Palvelevaa taimikauppaa Lahdessa, vuodesta 1967
Meiltä laadukkaat kesäkukat, 

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

Joukossa paljon erikoisuuksia 
ja harvinaisuuksia!

 

Päijät-Hämeen
Lokapalvelu Ky
puh. 0400 352 762

Lappilainen näkijä, parantaja

jo kolmannessa polvessa

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

0700-512411
Katariina

2,59€

 ★ Aito ★ Varma ★ Näkijä ★

2,34/min + pvm

Jenny
0700-51014

Myös luotettavat rakkaustulkinnat
2,59/min+pvm

Selvänäkijä
Stiina Sahari
0700-9-3009

2,95€/min.+pvm. pl50 hki 25

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

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

te. Paista 150 astetta tunti, ota 
jäähtymään tunniksi ennen 

kuin avaat irtopohjavuoan. 
laita jääkaappiin ja tarjoile 

seuraavana päivänä.

SISUSTUSSUUNNITTELU – Inge Uotila

inge.uotila@insinooritoimistopeltomaki.fi

kodit, vapaa-ajan asunnot 
 ja julkiset tilat

p. 040-3518991

eduskunta-avustaja
kaupunginvaltuutettu

- tervettä järkeä 
päätöksentekoon

Maarit 
Tuomi 

444

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

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

RoundRobin-peleissä näh-

Keilailu-uutinen

Niko Oksaselle voitto 
IV Lahden Autolasikeskus Openista

Jesse Kallio, Niko Oksanen ja Jouni Helminen.

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

pisteen sarjan. 

Teksti: Niina Leskinen
Kuva: Pekka Mitikka

EnnustajiaEnnustajia

 
 
 
 
 
 
 
ETSIMME ASIAKKAILLEMME 
RANTAHUVILAA/TALOA RANNALTA 
n. 150 km säteeltä H:gista  
Asumiseen sekä vapaa-aikaan. 
Luotettavaa välitystä yli 30v. kokemuksella. 

 
Vihdintie 4, 00350 Helsinki 
p.09- 2418498. www.tuomontupa.fi 
 
 
 
MYYDÄÄN POLTTOPUUTA
Kuivurikuivattua koivuklapia. Myös tuoretta 

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

Klapitalo Jokinen – klapitalo.fi

Viikko 22 / 2020 – 9 –Lahden Seudun Uutiset

Tilausajoa pikkubusseilla
ilmastoiduilla 1+16h busseilla

puh 0400 352 215

Bussipalvelu M. Nieminen Oy

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

*AUTOJEN KORJAUKSET JA HUOLLOT
*PYÖRÄSUUNTAUKSET

TUO AUTOSI 
MEILLE HUOLTOON!

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

HINAUKSET

Autohuolto Janne A Tmi
VÄÄKSY (toimialueena Päijät-Häme)

www.autohuoltojanne.fi

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

Rengasmyynti ja -vaihdot 
asiakkaan luona!

p. 0400 467 595 24 h joka päivä!

SeuralaispalveluaSeuralaispalvelua

ÄLÄ OLE YKSIN!
SEURAA TARJOLLA!

LIVE 0700-4116001,92 min+pvm. ST EROTIC PL169 TRE 10

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

Seksi & parisuhde
Luotet tavaa apua seksi- ja 

parisuhdeasioissa.
2,21€ min+pvm

KAHDEN 
KESKEN
KAHDEN 
KESKEN

0700-416 0600700-416 060

❤

st erc PL 169 TRE 10  2€/min

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

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

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

Naiset ovat valmiimpia 

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

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

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

Aikuisista mallia

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

myös lapsi.
Muista itse noudattaa niitä 

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

Ohjeet turvalliseen 
pyöräilyyn

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

Aikuisen tulee huolehtia 
sekä omista että lapsen tur-
vavarusteista.

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

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

Turvallinen pyöräily lasten kanssa

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

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

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

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

Mökkiläiset ovat monella 
paikkakunnalla tärkeä lisä 

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

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

15 % vastaajista.
”Mökkeily muuttuu yhä 

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

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

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

Taukoja tarpeen mukaan

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

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

Kertaa sääntötuntemus

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

FORD

* AUTOJEN KORJAUKSET 
JA HUOLLOT

* PYÖRÄSUUNTAUKSET

* PPG-MAALIT/  
TARVIKKEET

* ILMASTOINTIHUOLLOT

* FORD-VARAOSAT

* PCOB.MOOTTORIT

* OBD-MITTAUKSET

* RENGASMYYNTI JA 
-ASENNUKSET
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• Katon- ja piipunkorjaustyöt
• Piipun hatut ja pellitykset
• Rännit ja kattoturvatuotteet
• Mm. kerrostalojen painovoimaisen    
   ilmanvaihdon parannukset

Sadehatut asennettuna
Päijät-Hämeessä ja
lähiympäristössä
TARJOUSHINTAAN alkaen

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

129€
Ovh. 180-250€

KYSY LISÄÄ

Kaikkien kotisi katolla
tehtävien töiden mestari

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

Koronasta huolimatta ulkona 
tehtävät työt voidaan tehdä!

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

www.hollolanrengasjaautokorjaamo.fi

- Renkaat ja vanteet
- Rengastyöt

- Renkaiden kausisäilytys
- Auton huollot ja korjaukset

- Ilmastointihuollot

Painonpudotusta arkiruoalla!
Ti 10.00, Ke 11.00, To 16.00 ja La 10.00

To 18.00 Miesten ryhmä
Kauppakatu 2 A, LAHTI

puh. 044-515 4414, painonpudottajat.fi
posti@painonpudottajat.fi

KAJALON SORAKAJALON SORA
– ORIMATTILA – NASTOLA – VILLÄHDE – LAHTI

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

PARHAAT KALLIO- JA KIVIMURSKEET 
PARHAAT SEULOTUT KIVIAINEKSET

...JA PARAS PALVELU

kajalonsora.fi    040 501 5771

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

RRaakkkkaauuddeessttaa
eellääiimmiiiinn!!RRaakkkkaauuddeessttaa
eellääiimmiiiinn!!

KATTOTYÖT
AMMATTITAIDOLLA   100% suomalainen
• Kattojen uudistukset

• Vartti- ja tiilikattojen 
 pinnoitukset

• Peltikattojen maalaukset

• Kattojen pesut ja 
 suojakäsittelyt

• Kattoturvatuotteet

• Vesikourujen uusiminen 
 ja asennus

• Kattotyöt myös 
 saaristossa 
 kokonaisurakointina

ilmainen arviointi!
Joustava rahoitus!

0502205
www.katonmaalauslahti.fi

Y: 2016815-0

Kuntavaaliehdokas!

Jakelutyötä tarjolla Hollolassa 
Hedelmätarhan alueella
SOITA 0400-816 340

raimo.jokinen@jns-mediajakelut.com

Lahden Seudun Uutiset

Varaa ajoissa itsellesi 
tai puolueellesi parhaat 

paikat vaali-ilmoitukselle.
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Huhtikuun herkkuja!

Kauppahalli www.lihavuorinen.fiLihaa - laatua - palvelua

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

Kylmäsavuporoa, nautaa ja hevosta. 
Nastolan kotijuustoa.

 Vetikon tilan laidunlihaa. 

12,95
/kg

Maalaiskananmunat
isot XL, Suomi

7,45
/kg

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

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

3,60
/kg

39,95
/kg

Poron lapakäristys
Lumiporo, Suomi
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www.lahdenseudunuutiset.fi 

Ilmaiset  
 soitinkokeilut!!

LAHDEN MUSIIKKIOPISTON HUIKEA KEVÄTKAMPANJA:

Tule kokeilemaan eri soittimia tai laulua ammatti-
taitoisten opettajien ohjauksessa ilmaiseksi,
ilman sitoutumista. 

Valittavanasi on yli 20 eri oppiainetta, joista löytyy 
varmasti jokaiselle mieluinen. Voit kokeilla jopa 
kolmea eri soitinta! Yksittäisen kokeilutunnin pituus 
on 15 minuuttia. Myös aikuiset, tervetuloa kokeilemaan.

Käy täyttämässä verkossa lomake ja opettaja ottaa sinuun 
yhteyttä soittotunnin ajankohdan sopimiseksi. 
Kampanja on voimassa 18.5. asti.

Haku  
oppilaaksi alkaa
Hak
opp

 

• soitin- ja lauluopinnot
• muskarit ja kerhot
• soitinvalmennus
• tanssilinja 3 v. alkaen
• bändisoittimet
• kuorot ja orkesterit 

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.

Kari Savolainen
Lip-Lap Lahti

040 589 6276
Suomen Koti & Mökkikeskus  
Okeroistentie 1, 15800 Lahti

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

laiturit º pylväs º muoviponttoni º betoniponttoni 
raskasbetoniponttoni º jetti º mittatilaus º lisävarusteet º tarvikkeet

Tule käymään!

Katsotaan yhdessä paras 

laituri sinun rantaasi.

www.lip-lap.fi

Vipusenkatu 19, 15230 LAHTIVipusenkatu 1, Lahti

Konevuokraus Thelén 
Lasitie 17, 15820 Lahti - p. 044 999 0014

konevuokrausthelen@gmail.com
@konevuokrausthelen

Vuokrakoneet kevään pihatöihin ja remontteihin:
Kaivinkone Kubota 2,5ton 150€/päivä

Maantiivistäjä 80/110kg                                 30€/päivä

Akkunaulaimet viimeistely/runko 20€/päivä

Yli päivän vuokrauksissa alle 10km kuljetus veloituksetta.
Kysy tarjous pidemmistä vuokra-ajoista.

Noudot ja kuljetukset myös iltaisin ja viikonloppuisin.
Katso muu tarjonta konevuokrausthelen.com

Rakennus- ja 
saneerauspalvelut

Kylpyhuonelaatoitus- ja 
vesieristystyöt
Ilmainen kartoitus!

Hyödynnä kotitalousvähennys!

Puh. 040 171 3110 / Aho


