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

PPiieennlleemmmmiikkiinn
hheerrkkkkuukkaauuppppaa!!
Pienlemmikin

herkkukauppa!

Mainosta 
sinäkin tässä!

www.lahdenseudunuutiset.fi

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

Lekatie 1, Nastola | www.nkn-yhtiot.fi
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• 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.

KYSY LISÄÄPIIPPUMESTARI.FI

MUISTA 
ÄITIÄ!

Lahden Gospelkuoron ja Bändin kevätkonsertti

Klo 18 Ristinkirkko
johtaa Marjaana Turunen

GospelSisters
Kent Jonasson 
Matti Turunen

Vapaa pääsy. 
Ohjelma 20€

perjantaina 29.4.2022 klo 10.00-14.00
lauantaina 30.4.2022 klo 10.00-14.00

Hollolan Nuorisoseurantalo Kukko,
Vanha Tampereentie 124, Hollola

Tee tilaus ennakkoon 27.4.2022 mennessä 
ja nouda tilaus Kukko-talolta.
hollolan.nuorisoseura@phnet.fihollolan.nuorisoseura@phnet.fi
puh 040-5589755 tai 050-5415572

Hinnasto:

Kotisima 1 ltr 5,00 euroa
Munkit 4 kpl 5,00 euroa
Lihapiirakat 3,00 euroa / kpl
Vaniljapulla 2,50 euroa / kpl

PIKA-ARPAJAISET - KAHVIOPIKA-ARPAJAISET - KAHVIO

Tervetuloa!

sunnuntaina 8.5.2022 klo 13.00-15.00

Hollolan Nuorisoseurantalo Kukko
Vanha Tampereentie 124, Hollola

Maukas menu  38 € / 19 €
Esiintyy Hollolan Viihdekuoro ja 
Hollolan Nuorisoseuran kansantanssijat

Tiedustelut ja pöytävaraukset 4.5.2022 mennessäTiedustelut ja pöytävaraukset 4.5.2022 mennessä
hollolan.nuorisoseura@phnet.fi 

040-5589755

 

Täyden palvelun hautaustoimisto Lahdessa  
ja Nastolassa. Toimistot avoinna arkisin 9-16  

tai sopimuksen mukaan. Päivystys 24/7

Vapaudenkatu 2 LAHTI   p.0440 771122
Rakokiventie 10 NASTOLA   p. 0440 551122

hautaustoimistolahti.fi
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Postiosoite: Riihelänkatu 15, 15810 LAHTI

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, Mytäjäisten kotileipomo 
(Merrasjärven kahvila).
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
Jos haluat olla päivän onnellinen, 

juo itsesi humalaan. 
Jos haluat olla vuoden onnellinen, 

mene naimisiin. 
Jos haluat olla koko elämän onnellinen, 

aloita puutarhanhoito.

Kiinalainen sananlasku

Tähän on nyt tultu, tah-
doimme sitä tai emme. 
Yhteiskuntajärjestys on 
järkkymässä, kun itäinen 
naapurimme yrittää palaut-
taa entistä valta-asemaansa 
Ukrainan kustannuksella. 
Eikä mikään ihme, on-
han Ukraina hallitsijalleen 
melkoinen rahasampo. 
On terästeollisuutta, maa-
taloutta ja uuttera kansa. 
Mikä on tullut selväksi niin 
venäjän johdolle, Putinille, 
vaan ei kuitenkaan Venä-
jän kansalle, joka kulkee 
diktaattorinsa johdolla, tie-
tämättä mistä varsinaisesti 
oikein on kyse?

Mitkään sopimukset 
eivät toimi, eikä niitä nou-
dateta. ”Sota on julmaa ja 
ratsuväki raakaa”, tote-
si aikoinaan Hennalassa 
kouluttajani vuonna 1969 
ja se pitää edelleen paik-
kansa.

Nyt ollaan sitten siinä 
tilanteessa, että hinnat 
nousevat ja kansa maksaa, 
eli varsinkin energia- ja 
elintarvikekustannukset 
hipovat jo pilviä, mutta 
kaupan kannalta ovat ai-
van oikealla markkinata-
louden asettamalla tasolla.

Eläkeläisten eläkkeisiin 
tulee indeksikorotus vuo-
den vaihteessa, ne saavat 
jotka säilyvät hengissä 
sinne asti. Vaan me suo-
malaiset olemme sellaista 
kansaa, joka ei itke, eikä va-
lita turhista. Eikä nytkään...

mutta mitenköhän tä-
män yhteiskunnan käy, jos 
näitä ikääntyneitä ihmisiä 
jatkuvasti potkitaan pää-
hän. Ovathan he sellaista 
porukkaa, joilla on elämän 
opit tallella. Ei joka asiaa 
aina ole ratkaistu kännyllä 
ja netillä.

Raimo Jokinen

Tämän päivän arkea
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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
 

OSTETAAN AUTO
saa olla pikkuvikoja

sekä vikalistalla
040 257 5483

OSTETAAN 
kaiken kuntoiset 

ajoneuvot; uudet/vanhat.
Nopea nouto 

ympäri Suomen.
Maksu käteinen/tilisiirto

Yhteydenotot ma–su

045 114 0058

IITIN MUSIIKKIJUHLAT 
15. -18.6.2022

AULIS SALLINEN • OKKO KAMU • ARJA SAIJONMAA • MONICA GROOP • JUHA KOTILAINEN • 
NICKE LIGNELL • ENESCO-KVARTETTI • MIKKELIN KAUPUNGINORKESTERI • KESÄTUNNELMAA 

HIIDENVUORELLA JA SAUKONKALLIOLLA •  LAPSILLE OMA ELÄINTEN KARNEVAALI • TAIDENÄYTTELYT

www.iittifestival.fi
Liput 20,00-40,50 www.tiketti.fi • 

p. 0600-1-1616 ma-la klo 9(11)-21 (1,78/min + pvm) • Info p. 0400 465 222

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

w w w . l a h d e n t a k k a . f i

MEILTÄ TAKAT JA PIIPUT ASENNUKSINEEN

pentti.pollari@lahdentakka.fiLahdenkatu 47, 15140 LAHTI
P. 0440 714 600

Lahden Seudun Uutiset 7/2021

Viikko 20

• 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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Jari Kotkansalo on koulutet-
tu työfysioterapeutti, kunto-
hoitaja ja personal trainer. 
Hän on pitkän linjan kokenut 
ammattilainen, jonka osaa-
vissa käsissä ja opastuksessa 
ovat monet tuhannet ihmiset 
jo saaneet avun – onpa kyse 
ollut sitten fysioterapiasta, 
erilaisista kivuista ja kolo-
tuksista eroon pääsemisestä 
tai vaikka parempaan ja 
kevyempään kuntoon pää-
semisessä.

Jarilta saat apua esimer-
kiksi painonpudotukseen tai 
kiinteytykseen, lihasmassan 
lisäykseen ja tuki-ja liikun-
taelinvaivojen hoitoon. Ryh-
tiä ja lihastasapainoa voit 
parantaa Jarin laatiman yk-
silöllisen fysioterapeuttisen 
harjoitusohjelman avulla. 
Häneltä löytyy myös keinot 
yleiseen hyvinvointiin ja 
terveyden edistämiseen ja 
tarvittaessa akuuttiohjeet-ja 
hoitoa lihasten, nivelten ja 
muiden kehonosien kipuoi-
reisiin.

Fysioterapia, 
Hieronta, 
Footbalance, 
uutuuksina 
Kuivakuppaus, 
Kuumakivihieronta
Jari tekee päätoimisesti työk-
seen fysioterapiaa, hierontaa, 
Footbalance-pohjallisia ja 
tarjoaa myös personal trai-
ning- ja liikuntapalveluita 
Kuntokeskus Loiston tiloissa 
(Aerodiggarit) Hollolas-
sa sekä Hotelli Tallukassa 
Vääksyssä. Uutuutena hoi-
doissa löytyy hieronnan 
yhteydessä tehtävä kuiva-
kuppaus (piste-ja liukukup-
paus) sekä rentouttava kuu-
makivihieronta. Yksilölliset 
FOOTBALANCE-pohjal-
liset voi hankkia Hollolan 
toimipisteessä. Niistä ovat 
saaneet avun monet alaraaja- 
ja selkävaivoista kärsivät, 
arkiliikkujat ja urheilijat. Nyt 
kun juoksukausi alkaa niin 
tarjolla on myös Sport-poh-
jallisia juoksuun ja Medical 
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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

Jari Kotkansalo on koulutettu 
työfysioterapeutti, kunto-
hoitaja ja personal trainer. 
Hän on pitkän linjan kokenut 
ammattilainen, jonka osaa-
vissa käsissä ja opastuksessa 
ovat monet tuhannet ihmiset 
jo saaneet avun – onpa kyse 
ollut sitten fysioterapiasta, 
erilaisista kivuista ja vaivoista 
eroon pääsemisestä tai vaikka 
parempaan ja kevyempään 
kuntoon pääsemisessä.

Jarilta saat apua esimer-
kiksi painonpudotukseen tai 
kiinteytykseen, lihasmas-
san lisäykseen ja tuki-ja lii-
kuntaelinvaivojen hoitoon. 
Ryhtiä ja lihastasapainoa 
voit parantaa Jarin laatiman 
yksilöllisen fysioterapeutti-
sen harjoitusohjelman avulla. 
Häneltä löytyy myös keinot 
yleiseen hyvinvointiin ja ter-
veyden edistämiseen ja tarvit-
taessa akuuttiohjeet- ja hoitoa 
lihasten, nivelten ja muiden 
kehonosien kipuoireisiin.

Fysioterapia, Hieronta, 
Footbalance-pohjalliset, 
Personal Training

Jari tekee päätoimisesti työk-
seen fysioterapiaa, hierontaa, 
Footbalance-pohjallisia ja 
tarjoaa myös personal trai-
ning- ja liikuntapalveluita 
Kuntokeskus Loiston tiloissa 
(Aerodiggarit) Hollolassa 
sekä Fysikaalisessa Hoitolai-
toksessa Vääksyn keskustas-
sa. Fysioterapia voi sisältää 
ft-tutkimuksen, hierontaa, 
kinesioteippausta, faskiakä-
sittelyitä, fysikaalista hoitoa 
(sähköhoito, ultraääni ym.) 
ja manuaalista käsittelyä 
(nivelmobilisaatio, manuaa-
linen käsittely, traktiohoito) 
ja ryhdin, liikkeen ym. 
liikkumisen arviointia -riip-
puen asiakkaan tilanteesta.  

Milloin tarvitaan yksilölliset 
Footbalance-pohjalliset? 

Pohjallisista ovat saaneet 
avun monet alaraaja- ja sel-
kävaivoista kärsivät, arkiliik-
kujat ja urheilijat. Nyt kun 
juoksukausi alkaa niin tarjolla 
on myös Sport-pohjallisia 
juoksuun ja Medical-pohjalli-
sia sitten tukemaan enemmän 

nilkkaa, jos siihen on tar-
vetta. Jalkojen virheasennot 
vaikuttavat koko kehon lin-
jaukseen ja voivat aiheuttaa 
kiputiloja niin jalkaterissä, 
polvissa, lonkissa kuin seläs-
säkin. Jalan mukaan tehdyt 
pohjalliset ohjaavat jalkoja 
oikeaan asentoon ja näin 
ollen korjaavat kehon linja-
usta. Yksilöllisesti muotoillut 
pohjalliset ja lisäksi fysiote-
rapeutin ohjaamat harjoitteet 
ovat olennainen osa useiden 
jalkavaivojen hoitoa ja en-
naltaehkäisyä. Pohjalliset 
lisäävät myös merkittävästi 
kengän istuvuutta ja käyt-
tömukavuutta. Yksilölliset 
Footbalance-pohjalliset voi 
hankkia Hollolan toimipis-
teessä.

Tarvittaessa voi tietysti 
palkata Jarin Personal Trai-
neriksi kuntosalille ja päästä 
hänen avullaan haluamiinsa 
tuloksiin - jos haluaa enem-
män yksilöllistä ohjausta-am-
mattilaisen ohjauksessa. Asi-
akas voi varata ajan esim. 
fysioterapeuttiseen alkukar-
toitukseen, jos asiakkaalla on 
kipuja tai vaivoja tai vaikkapa 
ryhtiongelmaa, jotka voivat 
vaikuttaa liikunnan aloitta-
miseen ja annosteluun tai 
asettavat muutoin haasteita 
liikunnan toteutukselle. Pit-
kän linjan fysioterapeuttina 
Jarilla on käytännön koke-
musta, monipuolinen osaa-
minen ja ammattitaito laatia 
asiakkaalle sopiva treeni- ja 
kunto-ohjelma eri tilanteisiin 
huomioiden asiakkaan ter-
veydentila ja esim. lääkärin 
ohjeistukset tai lähete fysiote-
rapiaan. Asiakkaat voivat tul-
la Jarin vastaanotolle myös il-
man lääkärin lähetettä, koska 
Jarilla on pitkä työkokemus 
kipupotilaiden vastaanotosta 
aikanaan työterveyshuollossa 
ja terveyskeskuksessa fy-
sioterapeuttina toimiessaan 
yhteensä n.16,5 vuotta.

Painonhallinta- ja pudotus-
ryhmät - Body for Life 
& Weight Trainer-kurssit

Jari on myös koulutettu pai-
nonhallintaryhmän ohjaaja. 
Tarkoituksena on käynnistää 
Weight Trainer-painonpu-

Hyvinvointivalmentaja palveluksessasi

dotusohjelma sekä Body for 
Life- elämäsi kuntoon 12 
viikossa -kurssit piakkoin. 
Kurssien pituudet ovat n. 
3-4kk ja molemmilta kurs-
seilta osallistuja saa hyvät 
tiedot, sisällöt (kirjallinen 
materiaali) ja valmiudet myös 
jatkossa pitää painon kurissa 
omatoimisesti. Kursseihin 
sisältyy kehonkoostumus-
mittaukset, painon ja var-
talomittojen otot säännölli-
sesti tapaamisilla, ruoka- ja 
liikuntapäiväkirjojen täyttöä 
(ohjaaja tsekkaa), ohjaajan 
luennot ja erilliset liikunta/
treenikerrat yhdessä. Osallis-
tuja saa myös kuntosaliohjel-
man ja ohjeet omatoimiseen 
liikkumiseen.

 “Olen tehnyt töitä hiero-
jana, fysioterapeuttrina ja 
työfysioterapeuttina reilut 
25 vuotta, joten kokemusta 
ja osaamista on kertynyt 
vuosien varrella. Koen ole-
vani oikealla alalla auttaessa 
eri-ikäisiä ihmisiä kuntoilun, 
hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisessä- kaikki ovat 
tervetulleita treenaamaan 
kanssani ja myös asiakkaiksi 
fysioterapiaan ja hierontaan!”

HIERONTA -30%  /  PERSONAL TRAINING -30%
(sarjakortti 2,5h)   INTENSIIVI-PAINONPUDOTUS
NYT 112€ (Normi 160€)    

FOOTBALANCE-pohjalliset -20% (pari) 

FYSIOTERAPIA -20% (4+1hoito kaupan päälle, 60min/krt)
KELA-korvaus fysioterapiasta (lääkärin lähetteellä)

TARJOUS VOIMASSA 
VAIN TÄLLÄ ILMOITUKSELLA 28.5.21 ASTI.

SOITA, KYSY LISÄÄ & VARAA AIKA 
Jari Kotkansalo p.041-5077919 
Työfysioterapeutti - Kuntohoitaja -Personal Trainer

TOIMIPISTEET/YHTEYSTIEDOT:                                                                                                                                    
Kuntokeskus Loisto (Aerodiggarit), Keskuskatu 4, Hollola - aerodiggarit.fi -                                                                                                                                                
Vääksyn fysikaalinen hoitolaitos, Maakaupantie 6, Vääksy - tmijarik.simplesite.com 

TULE HOITOON! 
SUPERTARJOUS!

Hyvinvointivalmentaja palveluksessasi
ohjaavat jumppia. Tunti-
valikoimasta löytyy moni-
puolisesti kaikkea....Lavis, 
Spinning, KiinteytysMix 
(potkunyrkkeily, step, ras-
vanpoltto), CORE BOARD 
- TASAPAINOLAUTAT-
REENI - UUTUUS!, Pump 
Up (lihaskestävyys), Hyvä 
Ryhti ja Hulavanne, RVP, 
kuntosalikiertoharjoittelu ja 
uutuutena TBC-tunti, jossa 
koko keho käydään läpi 
monipuolisesti, nostamal-
la sykettä ja treenaamal-
la lihaskuntoa ja vartalon 
hallintaa. Myös senioreille 
löytyy sopivia vaihtoehtoja 
ja ohjaajat huomioivat eri 
kuntoiset treenaajat. Tämän 
kevään kovin UUTUUS on 
kuitenkin Kangoo Power-in-
tervallitunnit, joka on nimen-
sä mukaisesti intervallitunti, 
sykettä nostetaan hypyillä 
ja monipuolisilla treeniliik-
keillä tunnin aikana, kalorit 
kuluvat – jopa 500-900kcal/
tunti, tasapaino kehittyy, 
keskivartalo ja pakarat/reidet 
kehittyvät / kiinteytyvät! 
Kangoo Power-treenillä on 
todella monipuoliset ter-
veysvaikutukset ja hyödyt! 
Kangoota on tarjolla vain 
Hollolassa Turun seudun 
lisäksi. Jokaiselle löytyy 
ryhmäliikunta-tarjonnasta 
varmasti omat suosikkinsa. 
Tarvittaessa voi tietysti pal-
kata Jarin Personal Traine-
riksi ja päästä hänen avullaan 
haluamiinsa tuloksiin - jos 
haluaa enemmän yksilöllistä 
ohjausta-ammattilaisen oh-
jauksessa. Asiakas voi varata 
ajan esim. fysioterapeutti-
seen alkukartoitukseen, jos 
asiakkaalla on kipuja tai 
vaivoja tai vaikkapa ryhtion-
gelmia, jotka voivat vaikut-
taa liikunnan aloittamiseen 
ja annosteluun tai asettavat 
muutoin haasteita liikunnan 
toteutukselle. Pitkän linjan 
fysioterapeuttina Jarilla on 
käytännön kokemusta, mo-
nipuolinen osaaminen ja am-
mattitaito laatia asiakkaalle 
sopiva treeni- ja kunto-ohjel-
ma eri tilanteisiin huomioi-
den asiakkaan terveydentila 

pohjallisia sitten tukemaan 
enemmän nilkkaa, jos siihen 
on tarvetta. Milloin tarvitaan 
yksilölliset FOOTBALAN-
CE-pohjalliset? Jalkojen 
virheasennot vaikuttavat 
koko kehon linjaukseen ja 
voivat aiheuttaa kiputiloja 
niin jalkaterissä, polvissa, 
lonkissa kuin selässäkin. 
Jalan mukaan tehdyt poh-
jalliset ohjaavat jalkoja oi-
keaan asentoon ja näin ollen 
korjaavat kehon linjausta. 
Yksilöllisesti muotoillut 
pohjalliset ja lisäksi fysiote-
rapeutin ohjaamat harjoitteet 
ovat olennainen osa useiden 
jalkavaivojen hoitoa ja en-
naltaehkäisyä. Pohjalliset 
lisäävät myös merkittävästi 
kengän istuvuutta ja käyttö-
mukavuutta.

Lihasvoimaa ja 
keveämpi olemus 
Jarin ohjauksessa
Oma lukunsa ovat Jarin oh-
jaamat ryhmäliikuntatunnit 
ja personal training-palvelut. 
Viikoittain voi Kuntokes-
kus Loiston (Aerodiggarit) 
remontoiduissa ja siisteissä 
tiloissa osallistua ryhmä-
liikunta-tunneille, joita on 
nyt 15h/viikko -jokaiseen 
makuun. Jarin lisäksi on 
sivutoimisia ohjaajia kun-
tokeskuksessa, jotka myös 

TULE HOITOON - NYT SUPEREDULLISESTI!
HIERONTASARJAKORTTI ���������������� -25% 
NYT 120€ (Normi 160€)
(KLASSINEN / MOBILISOIVA) Sis. 2,5 h HIERONTAA -voi jakaa osiin.

HIERONTA & KUIVAKUPPAUS  /   
HIERONTA & KUUMAKIVIHIERONTA  ����� -20% 
NYT VAIN 168€  3 x 1 h hoitosarja. (Normi 210€)

FYSIOTERAPIA ������������������������������������ -20%
4 + 5. HOITO KAUPAN PÄÄLLE!
HUOM! KELA-korvaus -> lääkärin lähete. Hoitoon myös ilman lähetettä.

PERSONAL TRAINING ����������������������� -30%
INTENSIIVI PAINONPUDOTUS - PUDOTA 2-6 kg/kk   

SUPEREDUT VAIN TÄLLÄ ILMOITUKSELLA 23�12�2021 ASTI!          

AMMATTILAINEN PALVELUKSESSASI! 
Tmi Jari Kotkansalo p. 041 507 7919
Työfysioterapeutti - Kuntohoitaja - Personal Trainer
PALVELUT, INFO, HINNAT: tmijarik.simplesite.com

HUOM! OSOITE MUUTTUNUT! UUSI TOIMIPAIKKA! 
HOTELLI TALLUKKA, Tallukantie 1, VÄÄKSY.
KUNTOKESKUS LOISTO, Keskuskatu 4, HOLLOLA.

UUSIA HOITOJA TULOSSA 1/2022 
- MYÖS LAHJAKORTTEJA SAATAVILLA!

Meillä käy hieronta- ja 
liikuntaraha:

Smartum
Epassi

EazyBreak
Edenred
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liikuntaraha:

Smartum
Epassi

EazyBreak
Edenred

TULE HOITOON - NYT SUPEREDULLISESTI!
HIERONTASARJAKORTTI ���������������� -25% 
NYT 120€ (Normi 160€)
(KLASSINEN / MOBILISOIVA) Sis. 2,5 h HIERONTAA -voi jakaa osiin.

HIERONTA & KUIVAKUPPAUS  /   
HIERONTA & KUUMAKIVIHIERONTA  ����� -20% 
NYT VAIN 168€  3 x 1 h hoitosarja. (Normi 210€)

FYSIOTERAPIA ������������������������������������ -20%
4 + 5. HOITO KAUPAN PÄÄLLE!
HUOM! KELA-korvaus -> lääkärin lähete. Hoitoon myös ilman lähetettä.

PERSONAL TRAINING ����������������������� -30%
INTENSIIVI PAINONPUDOTUS - PUDOTA 2-6 kg/kk   

SUPEREDUT VAIN TÄLLÄ ILMOITUKSELLA 23�12�2021 ASTI!          

AMMATTILAINEN PALVELUKSESSASI! 
Tmi Jari Kotkansalo p. 041 507 7919
Työfysioterapeutti - Kuntohoitaja - Personal Trainer
PALVELUT, INFO, HINNAT: tmijarik.simplesite.com

HUOM! OSOITE MUUTTUNUT! UUSI TOIMIPAIKKA! 
HOTELLI TALLUKKA, Tallukantie 1, VÄÄKSY.
KUNTOKESKUS LOISTO, Keskuskatu 4, HOLLOLA.

UUSIA HOITOJA TULOSSA 1/2022 
- MYÖS LAHJAKORTTEJA SAATAVILLA!

Meillä käy hieronta- ja 
liikuntaraha:

Smartum
Epassi

EazyBreak
Edenred

TULE HOITOON - NYT SUPEREDULLISESTI!
HIERONTASARJAKORTTI ���������������� -25% 
NYT 120€ (Normi 160€)
(KLASSINEN / MOBILISOIVA) Sis. 2,5 h HIERONTAA -voi jakaa osiin.

HIERONTA & KUIVAKUPPAUS  /   
HIERONTA & KUUMAKIVIHIERONTA  ����� -20% 
NYT VAIN 168€  3 x 1 h hoitosarja. (Normi 210€)

FYSIOTERAPIA ������������������������������������ -20%
4 + 5. HOITO KAUPAN PÄÄLLE!
HUOM! KELA-korvaus -> lääkärin lähete. Hoitoon myös ilman lähetettä.

PERSONAL TRAINING ����������������������� -30%
INTENSIIVI PAINONPUDOTUS - PUDOTA 2-6 kg/kk   

SUPEREDUT VAIN TÄLLÄ ILMOITUKSELLA 23�12�2021 ASTI!          

AMMATTILAINEN PALVELUKSESSASI! 
Tmi Jari Kotkansalo p. 041 507 7919
Työfysioterapeutti - Kuntohoitaja - Personal Trainer
PALVELUT, INFO, HINNAT: tmijarik.simplesite.com

HUOM! OSOITE MUUTTUNUT! UUSI TOIMIPAIKKA! 
HOTELLI TALLUKKA, Tallukantie 1, VÄÄKSY.
KUNTOKESKUS LOISTO, Keskuskatu 4, HOLLOLA.

UUSIA HOITOJA TULOSSA 1/2022 
- MYÖS LAHJAKORTTEJA SAATAVILLA!

Meillä käy hieronta- ja 
liikuntaraha:

Smartum
Epassi

EazyBreak
EdenredKUNTOKESKUS LOISTO (Aerodiggarit), 

Keskuskatu 4, Hollola - aerodiggarit.fi
HOTELLI TALLUKKA, 
Tallukantie 1, Vääksy - tmijarik.simplesite.com

Meillä käy hieronta- 
ja liikuntaraha:

Smartum
Epassi

Eazypreak
Edenred

UUSIA HOITOJA TULOSSA!
-MYÖS LAHJAKORTTEJA SAATAVILLA!

SUPEREDUT VOIMASSA VAIN RAJOITETUN AJAN! (tällä ilmoituksella)

ja esim. lääkärin ohjeistukset 
tai lähete fysioterapiaan. 
Asiakkaat voivat tulla Jarin 
vastaanotolle myös ilman 
lääkärin lähetettä, koska 
Jarilla on pitkä työkokemus 
kipupotilaiden vastaanotosta 
aikanaan työterveyshuol-
lossa toimiessaan reilut 10 
vuotta ja terveyskeskuksessa 
fysioterapeuttina toimies-
saan 6 vuotta.

Painonhallinta- ja 
pudotusryhmät 
- Body for Life & 
Weight Trainer-kurssit
Jari on myös koulutettu pai-
nonhallintaryhmän ohjaaja. 
Tarkoituksena on käynnistää 
Weight Trainer-painonpu-
dotusohjelma sekä Body for 
Life- elämäsi kuntoon 12 
viikossa -kurssit piakkoin. 
Kurssien pituudet ovat n.3-

4kk ja molemmilta kursseilta 
osallistuja saa hyvät tiedot, 
sisällöt (kirjallinen materiaa-
li) ja valmiudet myös jatkossa 
pitää painon kurissa omatoi-
misesti. Kursseihin sisältyy 
kehonkoostumusmittaukset, 
painon ja vartalomittojen 
otot säännöllisesti tapaami-
silla, ruoka- ja liikuntapäi-
väkirjojen täyttöä (ohjaaja 
tsekkaa), ohjaajan luennot 
ja erilliset liikunta/treeniker-
rat yhdessä. Osallistuja saa 
myös kuntosaliohjelman ja 
ohjeet omatoimiseen liikku-
miseen. Body for Life-kurssi 
kestää 3-4kk riippuen oma-
toimiharjoittelun pituudes-
ta ja asiakkaan asettamista 
tavoitteista. Se on Weight 
Trainer-kurssia enemmän 
sidottu kuntosaliharjoitteluun 
ja tähtää ennen muuta kovaan 
kuntoon. Weight Trainer-pai-
nonpudotuksessa on myös 

henkistä valmennusta ja sen 
ohjenuorana on 4 johtotäh-
teä: Henkinen Valmennus ja 
Ravinto, Liikkuminen, Hyvä 
Energia.

“Olen tehnyt töitä hiero-
jana, fysioterapeuttrina ja 
työfysioterapeuttina reilut 
26 vuotta, joten kokemusta 
ja osaamista on kertynyt 
vuosien varrella. Koen ole-
vani oikealla alalla auttaessa 
eri-ikäisiä ihmisiä kuntoilun, 
hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisessä. Ammatillinen 
osaamiseni (pätevyys) ja 
myös oma pitkä liikuntataus-
tani (k-saliharjoittelu, ryhmä-
liikunnan ohjaus v.92 alk.) 
on eduksi hoitotilanteissa ja 
asiakkaita ohjatessa liikunnan 
ja terveellisten elämäntapojen 
parissa - kaikki ovat tervetul-
leita treenaamaan kanssani ja 
myös asiakkaiksi fysioterapi-
aan ja hierontaan!”

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

Sokkelien korjaukset.

041 728 1817
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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
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Kattoturvallisuustuotteita

Ompelukonemyynti ja -huollot

LAATUKONEET EDULLISESTI
MYYNTI - HUOLTO - KORJAUS 

KAIKKI MERKIT

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

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

Öljysäiliöiden huoltoa

Huhtikuun herkkuja!

Kauppahalli www.lihavuorinen.fiLihaa - laatua - palvelua

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

Kylmäsavuporoa, nautaa ja hevosta. 
Nastolan kotijuustoa.

 Vetikon tilan laidunlihaa. 

11,90
/kg

Maalaiskananmunat
isot XL, Suomi

6,50
/kg

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

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

3,50
/kg

34,90
/kg

Poron lapakäristys
Lumiporo, Suomi

tuore, Suomi

pakaste, GB

Toukokuun tahdotuimmat!

10,90
/kg

29,90
/kg

Rakennus- ja 
saneerauspalvelut

Kylpyhuonelaatoitus- ja 
vesieristystyöt
Ilmainen kartoitus!

Hyödynnä kotitalousvähennys!

Puh. 040 171 3110 / Aho

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

puh. 045 237 8562

Viemärisaneerausta 
omakotitaloihin ja taloyhtiöihin 
sukitusmenetelmällä
Nopeasti, luotettavasti ja asukasystävällisesti!

Tarjoamme myös muita viemäritöitä mm. kuntokartoituksia, kaivojen  
ohituksia, betonointia sekä alihankintapalveluita kumppanien urakoihin.

AMMATTITAIDOLLA 
– PAIKALLISESTI
www.kymensukituspalvelu.fi
044 238 7473 / Mika
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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 
 
 
 

Lahdessa poliitikot ovat 
päättämässä ison työtervey-
sorganisaation, Wellamon 
tulevaisuudesta. Olen toi-
minut 22 vuotta vastaavana 
työterveyslääkärinä monissa 
yrityksissä, ja olen tehnyt 
työterveyshuollosta koulu-
tusaineistoa enemmän kuin 
kukaan. Vuonna 1991 sain 
valtakunnallisen ergonomia-
palkinnon. 

Kokemusta ja tuloksia
Vuonna 1978 huomasin, 
miten työterveyshuollon 
keinoilla nopeasti vähen-
netään työstä aiheutuvia 
sairauksia. Toimin 11 vuotta 
kärköläläisen Koskisen Oy:n 
työterveyslääkärinä. Siinä 
yrityksessä satsattiin edis-
tyksellisesti muun muassa 
ergonomiaan, ja myöhemmin 
Koskisen Oy sai Työminis-
teriön hyvän työnantajan 
palkinnon. 

Vuonna 1979 panin pys-
tyyn rakennusalan työter-
veyshuollon Sysmästä Rii-
himäelle – ensimmäisenä 
alueena Suomessa. Työter-
veydenhuollon piiriin kuului 
yritystä, ja minun urakkaani 
500 terveystarkastusta. Op-
pia hain Bygghälsanista, 

Työterveyshuollon tulevaisuus

joka toimi alueellisesti koko 
Ruotsissa. 

Koulutusvideoni Työpe-
räinen syöpä voitti maail-
manlaajuisen ohjelmakilpai-
lun Sydneyssä vuonna 1987. 

Työterveyslääkärin urani 
päättyi Lahden Medivireen 
yksikönjohtajana 1996-2001. 
Medivire oli tuolloin Suo-
men suurin työterveysorga-
nisaatio, jolla oli 50 yksikköä 
ympäri Suomea. Lahden 
yksikkö oli tutkitusti Suomen 
paras ja sai tulospalkkion 
aina kun se jaettiin. Olin 
saavuttanut oman huippuni, 
ja lähdin psykiatriaan.

Työterveyshuollon 
menestystarina
Työterveyshuollon luoja oli 
Työterveyslaitoksen ja Lää-
kintöhallituksen johtaja Leo 
Noro 1950-luvulla. Suomen 
työterveyshuolto oli ainut-
laatuista maailmassa niin 
kuin oli Arvo Ylpön alulle 
laittama neuvolajärjestelmä 
1940-luvulla.

Työterveyshuollon yksise-
litteinen tavoite oli työperäis-
ten terveyshaittojen ehkäisy. 
Tulokset ovat olleet loista-
via: perinteiset ammattitaudit 

Täysin virheellisesti järjestetty työpiste. Kalusteiden valmistaja on myynyt kovalla hinnalla 
huonot, ja hyvän näköiset kalusteet. Työtuoli jää liian kauaksi kuvaruudusta. Rähmälleen 
joutuneen työntekijän niska alkaa särkeä puolessa tunnissa. 

katosi. Iloisille asiakkaille on 
tarjottu kaikkea mahdollista, 
jopa gynekologin erikois-
lääkärin palveluita, vaikka 
potilaan työpaikka ei ollut 
ilotalo.     

Työterveyshuollon 
vaikuttavuus
Kaikenlaisten palveluiden 
tarjoaminen ei ole toiminut 
alkuperäisen tavoitteen mu-
kaan. Työterveyshuollon piti 
ylläpitää työkykyä. Työky-
vyttömyyden merkittävin 
syy, mielenterveyden häiriöt 
ovat työkyvyttömyyden ti-
lastoissa ykkössijalla. Työ-
terveyshuollon bisnes on 
ajautunut väärille urille. 

Psykiatrina olen jatkuvasti 
tavannut potilaita, joiden sai-
rastumisen syy on työperäi-
nen ja psyykkinen, kohtuuton 
stressi tai työpaikan ihmis-
suhdeongelmat, kelvoton 
johtaminen jne – ja työterve-
yshuolto ei ole tehnyt mitään 
ongelmien hoitamiseksi.  

Ehdottomasti pitää kääntää 
kurssi alkuperäisen tehtävän 
suuntaan.

Jos halutaan järjestää 
työterveyshuolto mahdolli-
simman tehokkaaksi, niin 
1. Toimijan pitää olla melko 
iso.
2. Työterveyshuollon pitää 
tuntea asiakasyritykset ja 
heidän työolonsa. Siihen 
menee vähintään 3-4 vuotta. 
3. Työterveyshuollon tehtävä 
on työperäisten haittojen 
ehkäisy, eikä ensisijaisesti 
tienaaminen. 
4. Palvelun ostajan pitää 
sopia työterveyshuollon 
kanssa siitä, että saadut työ-
terveyspalvelut ovat aidosti 
vaikuttavia. Esimerkiksi, 
suuntaamattomat terveystar-
kastukset on jo 1990-luvulla 
todettu hyödyttömiksi.
5. Jos Työterveys Wellamoa ei 
olisi, se pitäisi perustaa. Wel-
lamolla on erinomaiset edel-
lytykset toteuttaa tuloksellista, 
vaikuttavaa työterveyshuoltoa. 
Jos siihen ei olla tyytyväisiä, 
kannattaa neuvotella. 

Aina on muistettava, että pal-
veluiden laajuudesta päättää 
työnantaja, ei työterveys-
huolto.  

ELOKUUSTA  
2022 ALKAEN

ANKKURIN 
RANTAPUISTON 
LEIKKIPAIKKA, 

LAHTI

WWW.PUISTOTATI.FI
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Automyyntiä

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

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

Polttoöljyä

TALO / MÖKKI MAALTA
Ympärivuotiseen lomakäyttöön.

Sopivasta kauppa heti.

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

Kiinteistöt

Kaihtimia

puh. 03 782 7783

Pelti- ja tiilikattojen
pesut ja maalaukset

RAKENNUSAPU
MARTTINEN

www.rakennusapumarttinen.fi
Puh. 0400-948 260

Kattotöitä

LAADUKASTA SIIRTONURMEA LAMMILTA!

Siirtonurmea

Asennettuna ja tarvikkeenaj

  saumattomat 
sadevesijärjestelmät

  kattosillat
  tikkaat
  lumiesteet
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Kattoturvallisuustuotteita

Ompelukonemyynti ja -huollot

LAATUKONEET EDULLISESTI
MYYNTI - HUOLTO - KORJAUS 

KAIKKI MERKIT

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

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

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

Ostamme
Kaikenlaiset/kuntoiset 

AJONEUVOT 
Koko Suomen alueelta.

Myös vaunut ja
asuntoautot.

Kaikenlaiset huomioidaan.

Jouni
045 221 0842

– Metsänhoitotyöt  – Polttopuiden myynti
– Pihapuiden kaadot – Puutavarakuljetukset

Aholantie 196, 17410 Viitaila
p. 050 466 4122  ··  niko.lehtinen@phnet.fi

www.metsapalveluwoodboss.com

on hävitetty. Rasitusvammat 
ovat vähentyneet. 

Kun aloitin Lahden kau-
pungin työterveyslääkärinä 
1980-luvun alussa, kaupun-
ginsairaalassa 10-20 työnte-
kijää vuosittain sairastui am-
matti-ihottumaan. Kahden 
vuoden kuluttua ei yhtäkään. 
Tuloksellinen toiminta on 
herkkua. 

Fennia vaneritehtaalla 
pahoja ihottumia oli vielä 
enemmän, ja ne loppuivat 
kun laitoin käsien suojauksen 
kuntoon. Kehittämäni suoja-
hanskojen huoltomenetelmä 
levisi kaikkialle Suomeen. 
Tuloksia! Ihanaa!

1990-luvulla alkoi työ-
terveyshuollon painopiste 
siirtyä henkisten ongelmien 
ratkaisemiseen. Medivireen 
asiakaskuntaan kuuluivat 
valtion virastot, verotus, 
työvoima, poliisi jne. Silloin 
muotitauti oli ATK-stressi. 
tietokoneohjelmat olivat 
huonoja ja perehdytys kel-
votonta. 

Työterveyshuollon 
harharetki
2000-luvun alussa työterve-
yshuollon uudet toimijat, ter-
veysalan yritykset hoksasivat 
bisneksen suuret mahdolli-
suudet. Lääkäreitä ja potilaita 
haalittiin terveyskeskuksista, 
jotka joutuivat lääkäripulaan. 
Sehän jatkuu edelleen. 

Työnantajia houkuteltiin 
firmojen asiakkaiksi lupauk-
silla vähentää henkilöstön 
sairastavuutta. Potilaskäyn-
neistä tuli rahasampo, jossa 
parasta tuottoa saatiin labo-
ratoriokokeista. Työtervey-
syksikkö osti laboratorio-
tutkimuksen teettämisen 5 
markalla ja laskutti 30-40 
markkaa. 

Lääkäreitä ei tarvinnut 
suuremmin houkutella siir-
tymään raskaasta ja mutkik-
kaasta terveyskeskustyöstä 
helpon leivän ääreen. Työ-
terveyshuollossa palkka oli 
hyvä, hankalia potilaita ei 
juuri ollenkaan. Lääkärin ei 
tarvinnut raataa öisin eikä 
viikonloppuna päivystyk-
sissä. Työterveyshuollon 
potilaat olivat terveintä ja hy-
väkuntoisinta väestön eliittiä. 

Mutta työterveyshuollon 
perustehtävä, työperäisten 
terveysriskien ehkäiseminen 

LUT-yliopistoon ja LAB-
ammattikorkeakouluun yhteensä 
120 opiskelupaikkaa ukrainalaisille

LUT-yliopisto ja LAB-am-
mattikorkeakoulu tarjoavat 
ukrainalaisille yhteensä 120 
opiskelupaikkaa erilliso-
pintoihin, 60 kumpaankin 
korkeakouluun. Sotaa pa-
koon tulevat ukrainalaiset 
voivat päästä opiskelemaan 
korkeakouluihin erilliso-
pinto-oikeudella, jolloin he 
voivat jatkaa keskeytyneitä 
opintojaan.

– Pystymme tarjoamaan 
kolmenlaisia opintomahdol-
lisuuksia. Yksi on erillisopin-
to-oikeus, jotta Ukrainassa 
keskeytyneet opinnot voisi-
vat jatkua sodan aikana. Toi-
nen vaihtoehto on avoimen 
yliopiston ja ammattikor-
keakoulun tarjonta ja kolmas 
mahdollisuus on hakeutua 
avoimena olevien ja tulevien 
hakujen kautta normaaliksi 
tutkinto-opiskelijaksi, kertoo 
opintoasioiden johtaja Maija 
Kuiri LUT-ylipistosta.

Niin erilliopintoja, avoi-
mia korkeakouluopintoja 

kuin tutkinto-opintojakin 
on tarkoitus tarjota ukrai-
nalaisille ilmaiseksi. Yksi-
tyiskohdat ovat vielä auki ja 
parhaillaan on selvityksessä 
esimerkiksi se, koskisiko 
maksuista vapautus vain Uk-
rainan kansalaisia vai kaikkia 
Ukrainassa opiskelleita sotaa 
pakenevia.

Käytännössä ukrainalai-
set hyödyntäisivät LAB:n 
ja LUT:n englanninkielisiä 
koulutusohjelmia ja opintoja. 
Englanninkielisiä opintoja 
löytyy esimerkiksi teknolo-
gia-alalta, kauppatieteistä ja 
liiketaloudesta.

Opintoasioiden johtajan 
Maija Kuirin mukaan uk-
rainalaisille suunnattavat 
opinnot on tarkoitus koota 
valtakunnallisesti yhdel-
le verkkosivulle, jotta he 
löytäisivät helposti tiedot 
opintomahdollisuuksista 
Suomessa.

Lähde: yle.fi

Ukrainalaisille varataan korkeakouluihin tietty määrä 
paikkoja erillisopinto-oikeudella opiskeluun. Lisäksi 
vaihtoehtoina ovat avoimet korkeakouluopinnot ja 
tutkinto-opiskelijaksi hakeminen. Kaikkien opintojen on 
määrä olla ilmaisia ukrainalaisille.



Viikko 16 / 2022 – 5 –Lahden Seudun Uutiset

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: 
Länsi-Lahden ja Hollolan kotitaloudet

Jakelutelinepaikat:  
Lahti: S-Market Mascot, Kauppahalli, 
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 
Kivimaa, Neste Taukotuuli, Sale Kukkila, 
S-Market Mukkula, K-Supermarket 
Okeroinen, S-Market Villähde, 

Sale Nastola, S-Market Nastola ja 
K-Supermarket Nastola.
Hollola: K-Supermarket Hollola, 
Sale Hollola KK.
Hämeenkoski: Koskikartano ja 
Sale Hämeenkoski.
Kärkölä: FotoLine, Neste oil Huoltamo ja 
S-Market Järvelä.
Orimattila: S-Market, K-Supermarket ja 
Orimattilan kehräämö.
Vääksy: Tallukka, Viipurilainen 
kotileipomo, Route 24 Vesivehmaa, 
S-Market Vääksy ja K-Supermarket 
Vääksy.

Lehti ilmestyy kahden viikon välein.

Lehti ei vastaa epäselvistä käsikirjoi-
tuksista tai puhelimessa sattuneista 
väärinkäsityksistä aiheutuneista virheistä.
Lehden vastuu virheellisistä ilmoituksista 
rajoittuu enintään ilmoituksen hintaan.
Reklamaatiot kahdeksan (8) päivän 
kuluessa.
Ilmoitusten sisäänjättö tiiistaina 
klo 12 mennessä.

ISSN 2490-1105 (painettu)
ISSN 2490-1113 (verkkojulkaisu)

Lahden Seudun Uutiset

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

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

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

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

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

Urheiluseurat ovat joka puolella 
vaikeuksissa, kun ei ole harrastajia.

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

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

Raimo Jokinen

Harrastukset ja hyvinvointi nuorilla

Lasse Koskinen

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

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

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

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

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

Älypyörätien kustannukset 
kaksinkertaistuivat
Tarkastuslautakunta tarttui kohonneeseen hintaan

valotekniikalla pyörätien 
pintaan.

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

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

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

Lahden kaupungin arvi-
ointikertomus 2020 valmistui 
3.5.2021.

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.

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

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.

 

Puskuri rutussa, ruostetta lokareissa tai
rikkinäinen tuulilasi?

POIKKEA MEILLE ILMAISEEN 
VAHINKOTARKASTUKSEEN JA LASKETAAN 
KORJAUSARVIO AJONEUVOLLESI TUOSSA 

TUOKIOSSA.

TEEMME YHTEISTYÖTÄ KAIKKIEN 
VAKUUTUSYHTIÖIDEN KANSSA YLI 65 VUODEN 

KOKEMUKSELLA.

Vanha Messiläntie 2, 15860 Hollola
p. 0400 357 310

www.paakkisenautomaalaamo.com
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259 €
299 €
329 €
415 €

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

www.nastorengas.fi

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

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

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

reuna- ja muurikivet.

Perheniementie 451, 47450 Iitti
GSM 0400-809 095

IITIN GRANIITTI OY

Autohuolto Janne A Tmi
VÄÄKSY (toimialueena Päijät-Häme)

www.autohuoltojanne.fi

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

Rengasmyynti ja -vaihdot 
asiakkaan luona!

p. 0400 467 595 24 h joka päivä!

SeuralaispalveluaSeuralaispalvelua

ÄLÄ OLE YKSIN!
SEURAA TARJOLLA!

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

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

Seksi & parisuhde
Luotet tavaa apua seksi- ja 

parisuhdeasioissa.
2,21€ min+pvm

KAHDEN 
KESKEN
KAHDEN 
KESKEN

0700-416 0600700-416 060

❤

st erc PL 169 TRE 10  2€/min

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Äänestäminen merkit-
see itse äänestäjälle vas-
tuullisuutta kotikuntaansa 

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

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

Erkki Nieminen
Kaupunginvaltuutettu, sd                                                                                                       
Rakennusmestari,
sosiologi, tohtori

Kuntavaalit ovella, 
kannattaako äänestää?

Lasse Koskinen

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

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

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

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

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

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

Lahti on kerännyt 
oikeusviranomaisten huomautuksia

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

pungin toimien laillisuuden. 

Lahden kaupungin tar-
kastuslautakunnan arvioin-
tikertomus 2020, julkaistu 
3.5.2021.
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Tilausajoa pikkubusseilla
ilmastoiduilla 1+16h busseilla

puh 0400 352 215

Bussipalvelu M. Nieminen Oy

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

*AUTOJEN KORJAUKSET JA HUOLLOT
*PYÖRÄSUUNTAUKSET

TUO AUTOSI 
MEILLE HUOLTOON!

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

HINAUKSET

Autohuolto Janne A Tmi
VÄÄKSY (toimialueena Päijät-Häme)

www.autohuoltojanne.fi

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

Rengasmyynti ja -vaihdot 
asiakkaan luona!

p. 0400 467 595 24 h joka päivä!

SeuralaispalveluaSeuralaispalvelua

ÄLÄ OLE YKSIN!
SEURAA TARJOLLA!

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

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

Seksi & parisuhde
Luotet tavaa apua seksi- ja 

parisuhdeasioissa.
2,21€ min+pvm

KAHDEN 
KESKEN
KAHDEN 
KESKEN

0700-416 0600700-416 060

❤

st erc PL 169 TRE 10  2€/min

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

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

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

Naiset ovat valmiimpia 

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

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

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

Aikuisista mallia

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

myös lapsi.
Muista itse noudattaa niitä 

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

Ohjeet turvalliseen 
pyöräilyyn

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

Aikuisen tulee huolehtia 
sekä omista että lapsen tur-
vavarusteista.

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

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

Turvallinen pyöräily lasten kanssa

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

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

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

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

Mökkiläiset ovat monella 
paikkakunnalla tärkeä lisä 

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

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

15 % vastaajista.
”Mökkeily muuttuu yhä 

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

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

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

Taukoja tarpeen mukaan

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

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

Kertaa sääntötuntemus

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

FORD

* AUTOJEN KORJAUKSET 
JA HUOLLOT

* PYÖRÄSUUNTAUKSET

* PPG-MAALIT/  
TARVIKKEET

* ILMASTOINTIHUOLLOT

* FORD-VARAOSAT

* ECOBOOST. 
MOOTTORIT

* OBD-MITTAUKSET

* RENGASMYYNTI JA 
-ASENNUKSET
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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

259 €
299 €
329 €
415 €

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

www.nastorengas.fi

MAANSIIRTOA-MULTAA-SORAA
• PERUSTUS- JA PIHATYÖT, KIVEYKSET
• RANTARAKENTAMINEN, PUUNKORJUU
• SALAOJITUKSET, JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT

KAIVURIT 2tn, 5tn+Engcon JA 14tn, MYÖS VUOKRAUS

JUVITEK.fi

RAUS

0400-127127

IKKUNANPESUT

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

Ilmastointihuollot R134

Työterveyshuollon tulevaisuus
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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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www.hakevuori.fi

OSTAMME PUUTA
- Nuoren metsän kunnostukset

- Harvennukset
- Päätehakkuut

LISÄKSI SUORITAMME 
ERIKOISHAKKUITA 

- Teollisuuskohteet
- Pellonreunat 

- Tienvarret yms.

KYSY TARJOUS
Tuomo Oksanen

p. 044 077 8877 
tuomo.oksanen@hakevuori.fi

Kokonaisvaltaiset
PUUNKAATO-

PALVELUT
Puiden kaato, karsinta

ja katkominen
Polttopuut 

tehokkaalla 
klapikoneella

Kantojen 
poistaminen

Haketuspalvelu
Risujen ja roskien 

pois vienti!

Monipuoliset muut
palvelumme:

KAIVUU-, MAAN-
RAKENNUS- JA 

MAANSIIRTOTYÖT
myös isojen kivien 

poistot tonteilta sekä
pihojen ja rantojen 

tasaukset!
MAA- JA KIVIAINEKSET

murskeet, sorat, 
hiekat ja sepelit

KIRVESMIESTYÖT
mm. laiturit, terassit, 

patiot, grillikatokset, ym.
KUIVAJÄÄPUHALLUS
hirsi- ja puuseinille

KYSY TARJOUSTA!
pauli.kuokkanen@patemi.fi

0400-828 070
www.patemi.fi

PATEMI OY
TÄYDEN PALVELUN

AUTOTALO KÄRKÖLÄSSÄ
KATSASTUSPALVELUT HUOLTOPALVELUT

ILMASTOINTIHUOLTO

AUTOPESUT

79 €
NOUTOPALVELU 19 €

alk. 49 €

      45 €
MYÖS AUTON SISÄPESUT

LIUOTIN- JA VAHAPESU
KÄSIN

TEEMME 
AUTOHUOLLOT

KAIKKIIN
AUTOMERKKEIHIN

HUOLLAMME
MYÖS

MATKAILUAUTOJA

ISO NOSTIN
KÄYTÖSSÄ

AVOINNA ARKISIN KLO 8 - 17

MATKAILU- JA HENKILÖAUTOJEN MAAHANTUONTI,
MYYNTI JA VUOKRAUS. RÄÄTÄLÖITY PALVELU.

KOUKUNTIE 4  -  KÄRKÖLÄ  -  044 773 1053

Lue lehti netistä!
www.lahdenseudunuutiset.fi 
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NIINAN NIKSIT Niina Ojansivu
Keittiöpäällikkö

Benedictin munat
Uppomunat, sen olin jo aivan unohtanut. Lomalla ei ollut kiirettä mihinkään ja aamiaisetkin venyivät 
hieman myöhäisemmäksi, joten oli aikaa värkätä vähän ruokaisampi aamiainen tai miksei kevyempi 
lounas. Uppomunat vaativat hieman harjoittelua, mutta kannattaa ehdottomasti kokeilla. Kananmuna 
kuuluu jättää löysäksi jolloin keltuainen toimii myös kastikkeena. Uppomunien kanssa voit syödä ihan 
mitä vaan, paahdettua leipää, parsaa, hollandaisekastiketta, pekonia tai ilmakuivattua kinkkua. 

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

Munat Benedict
4 kanamunaa , 
huoneenlämpöisiä
1½ l vettä
3 rkl etikkaa
ripaus suolaa ja 
mustapippuria

Kiehauta vesi laakeassa 
kattilassa, lisää etikka 
ja vähennä lämpöä. 
Riko muna kerrallaan 
kahvikuppiin tai kauhaan.  
Pyöräytä vesi liikkeelle, 
aivan kuin torpedo pyörisi 
ja laske munat varovasti 
veteen. Kypsennä yksi 
uppomuna kerrallaan 

hiljalleen kiehuvassa 
vedessä 4 minuuttia ja nosta 
kattilasta reikäkauhalla. 
(4 minuutin jälkeen 
keltuainen jää löysäksi. 
Jatka kypsennystä pari 
minuuttia, jos haluat siitä 
kiinteämmän.) Laita valmiit 
munat lämpimään veteen 
odottamaan tarjoilua.

Paahda leipä ja valmista 
pekonit/ parsat tai mitä 
nyt oletkaan valinnut 
munien seuraksi. Kokoa 
päällekkäin ja rouhi hieman 
mustapippuria päälle.

Kauden 2021-2022 Radan-
varsisarja päättyi finaaliin 
11.4.2022 Lahden Keilahal-
lissa. Kauden aikana kilpail-
tiin Riihimäen, Hyvinkään, 
Tikkurilan, Tuusulan, Jär-
venpään ja Lahden keila-
halleissa. Osallistujia oli 
yhteensä 130 ja 24 parasta 
jatkoi loppukilpailuun. 

Keilailu-uutisia

Radanvarsisarja huipentui 
finaaliin Lahdessa

Markus Keskiruokanen, Jesse Kallio ja Kari Onnila

              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

Finaalissa keilattiin 8 
sarjaa amerikkalaisittain. 
Huikealla 254 pisteen kes-
kiarvolla (2034) keilannut 
TPS:n Jesse Kallio oli omaa 
luokkaansa ja vei voiton 
ennen Sinisten Markus Kes-
kiruokasta (1941). Kolma-
neksi kiri Starmenin Kari 
Onnila (1855). KATTOTYÖT

KATTOJEN
pesut, maalaukset 

 ja pinnoitukset 
vartti-, pelti- ja tiilikatot

Kattoremontit 
(myös pienemmät kohteet)

Kattoturvatuotteet  
ja vesikourujen  

asennukset
 myös saaristossa

ilmainen arviointi!
Joustava rahoitus!

040 6633 377
Y: 2016815-0

AMMATTITAIDOLLA
100% suomalainen

kattomaalauslahti.fi

Sunnuntaina 17.4. kilpailtiin 
Tapio Lehdon muistokilpai-
lun voitosta. Loppukilpai-
luun selviytyi yhteensä 21 
keilaajaa. Finaalissa keilat-
tiin 7 sarjaa amerikkalai-
sittain. 

Finaalin voittajaa jännitet-
tiin aina viimeiseen sarjaan 
ja ruutuun saakka. Lopulta 

Tapio Lehdon muisto- 
kilpailun voitto Käyhkölle

Jesse Kallio, Tomas Käyhkö ja Santtu Tahvanainen

Mainareiden Tomas Käyh-
kö nappasi voiton ainoastaan 
10 pisteellä ennen TPS:n 
Jesse Kalliota (1639-1629). 
Kolmanneksi sijoittui Bay:n 
Santtu Tahvanainen pistein 
1612. 

Teksti ja kuvat: 
Niina Leskinen
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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
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Kattoturvallisuustuotteita

Ompelukonemyynti ja -huollot

LAATUKONEET EDULLISESTI
MYYNTI - HUOLTO - KORJAUS 

KAIKKI MERKIT

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

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

Öljysäiliöiden huoltoa

Huhtikuun herkkuja!

Kauppahalli www.lihavuorinen.fiLihaa - laatua - palvelua

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

Kylmäsavuporoa, nautaa ja hevosta. 
Nastolan kotijuustoa.

 Vetikon tilan laidunlihaa. 

11,90
/kg

Maalaiskananmunat
isot XL, Suomi

6,50
/kg

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

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

3,50
/kg

34,90
/kg

Poron lapakäristys
Lumiporo, Suomi

tuore, Suomi

pakaste, GB

Toukokuun tahdotuimmat!

10,90
/kg

29,90
/kg

Rakennus- ja 
saneerauspalvelut

Kylpyhuonelaatoitus- ja 
vesieristystyöt
Ilmainen kartoitus!

Hyödynnä kotitalousvähennys!

Puh. 040 171 3110 / Aho

MYYDÄÄN POLTTOPUUTA
Tuoretta koivuklapia 6 irtokuution kuormissa, 

toimitettuna Lahden seudulle 390 euroa.
Kysy lisää p. 040 5200 782

Klapitalo Jokinen – klapitalo.fi

·· Uusien hirsirakennusten 
veistot myös asiakkaiden 
puista!

·· Käsityönä sekä konetyönä

·· Vanhojen hirsirakennusten 
kunnostaminen

·· Alahirsien vaihdot

Toimipaikka Tuulos  p. 045 221 4925

OITIN HIRSIRAKENTAJAT
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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

Viikko 20 / 2021– 6 – Lahden Seudun Uutiset

Niinan niksitNiinan niksit Niina Ojansivu
Keittiöpäällikkö

Raparperijuustokakku

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

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

VARAA OMA 
MYYTIPAIKKASI

Ahtialantie 37, 15170 Lahti

www.lanttila.fi

Nyt on kevät-
siivouksen aika

Muista, meillä 
kauppa käy!

Hiustenleikkaus
13 - 17 €

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

To 18.00 Miesten ryhmä
Kauppakatu 2 A, LAHTI

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

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

Palvelevaa taimikauppaa Lahdessa, vuodesta 1967
Meiltä laadukkaat kesäkukat, 

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

Joukossa paljon erikoisuuksia 
ja harvinaisuuksia!

 

Päijät-Hämeen
Lokapalvelu Ky
puh. 0400 352 762

Lappilainen näkijä, parantaja

jo kolmannessa polvessa

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

0700-512411
Katariina

2,59€

 ★ Aito ★ Varma ★ Näkijä ★

2,34/min + pvm

Jenny
0700-51014

Myös luotettavat rakkaustulkinnat
2,59/min+pvm

Selvänäkijä
Stiina Sahari
0700-9-3009

2,95€/min.+pvm. pl50 hki 25

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

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

te. Paista 150 astetta tunti, ota 
jäähtymään tunniksi ennen 

kuin avaat irtopohjavuoan. 
laita jääkaappiin ja tarjoile 

seuraavana päivänä.

SISUSTUSSUUNNITTELU – Inge Uotila

inge.uotila@insinooritoimistopeltomaki.fi

kodit, vapaa-ajan asunnot 
 ja julkiset tilat

p. 040-3518991

eduskunta-avustaja
kaupunginvaltuutettu

- tervettä järkeä 
päätöksentekoon

Maarit 
Tuomi 

444

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

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

RoundRobin-peleissä näh-

Keilailu-uutinen

Niko Oksaselle voitto 
IV Lahden Autolasikeskus Openista

Jesse Kallio, Niko Oksanen ja Jouni Helminen.

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

pisteen sarjan. 

Teksti: Niina Leskinen
Kuva: Pekka Mitikka

EnnustajiaEnnustajia

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

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

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

Romanttinen puutarha ym.  

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

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

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

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

Lomonosovin eläimiä.  Ja paljon muuta! 

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

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

Puuaskartelutarvikkeita:  Palloja, helmiä, pyöriä, tappeja ym. 

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

VANHAN TAVARAN KAUPPA 

OSTAMME KUOLINPESIÄ JA MUUTTOIRTAINTA! Valaisimia 

Arabian kahvikuppeja 

Lomonosovin eläimiä 

Arabian seinälautasia

Arabian astioita 

Riihimäen lasia

Lappilainen näkijä, parantaja

jo kolmannessa polvessa

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

0700-512411
Katariina

2,59€

 ★ Aito ★ Varma ★ Näkijä ★

2,34/min + pvm

Jenny
0700-51014

Myös luotettavat rakkaustulkinnat
2,59/min+pvm

Selvänäkijä
Stiina Sahari
0700-9-3009

2,95€/min.+pvm. pl50 hki 25

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

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

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

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

Perinteitä ja pitkän linjan 
kehitystyötä

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

-Olen ollut Salpausselkä 

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

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

Hollolan sunnuntairasteilla tutustutaan 
Salpausselkä Geopark -alueen geologiaan

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

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

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

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

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

Nostalgiaa huokuvia 
teemoja musiikin 
genrevinkkauksessa 

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

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

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

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

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

Näyttelyn julisteet/tekstit: 
Sauli Hirvonen

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

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

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

turahasto.

Kuvausrastin kautta 
sertifioidun 
savusaunan löylyihin

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

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

Varma näkijä

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

1,98 €/min.+pvm, roy, PL 52, Tre

Iiris

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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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

Juhlanäyttelyn avajaisissa oli runsaasti LHS:n punapaitoja.

Lottien kisakahvipannu 
näyttelyssä

HIIHTOMUSEO. Lahden 
Hiihtoseura ry täytti 100 
vuotta juuri sopivasti hiihto-
kauden aikana. Seura aloitti 
toimintansa vuonna 1922, 
ja jo seuraavana vuonna 
alkoi edelleen voimissaan 
oleva Salpausselän kisape-
rinne, joka on kuulunut jo 
kymmeniä vuosia maailman 
hiihtokisojen kärkeen. Juh-
lavuoden kunniaksi Lahden 
hiihtomuseo avasi juhla-
näyttelyn. 

- Ensimmäisissä kisoissa 
yksi hiihdon osanottajista 
putosi susikuoppaan reitin 
varrella, kertoi Lahden Hiih-
toseuran puheenjohtaja Juha 
Kolu avajaissanoissaan. 

Ensimmäisissä Salpaus-
selän kisoissa vuonna 1923 
voitto tuli järjestävälle seu-
ralle, kun 50 kilometrin hiih-
don voitti Tapani Niku ajalla 
4.24,10. Naisten sarjoja ei 

vielä siihen aikaan järjestetty 
näissä kisoissa, vaikka naiset 
ottivat jo osaa hiihtokilpai-
luihin. Lahden mäkihyppää-
jät ja yhdistetyn kilpailijat 
ovat voittaneet olympia- ja 
MM-hiihtokisoissa yhteensä 
110 mitalia.

Lahden Hiihtoseura oli 
aloitteellinen myös hiihto-
museon saamisessa Lahteen. 
Seuran veteraanit aloittivat 
vuonna 1959 esineistön ke-
räämisen. Lahden kaupun-
ginmuseo otti huostakseen 
museohankkeen eteenpäin 
viemisen vuonna 1974. Hiih-
toseuraa esittelevä erikois-
näyttely on hiihtomuseon 2. 
kerroksessa 1. huhtikuusta 
alkaen aina 29. syyskuuta 
2024 saakka. Näyttelyssä on 
muun muassa kuparinen lot-
tien kahvipannu, joka palveli 
kisoissa vuodet 1931-1949. 

Lasse Koskinen

Kun viime elokuussa seisoin 
Hennalan Komentajanpuis-
tossa ja katsoin vastapaljas-
tettua evakkopatsasta olin 
monestakin syystä tyyty-
väinen.

Me, jotka olimme jou-
tuneet jättämään kotimme 
sodan vuoksi olimme saaneet 
muistomerkin, joka omalta 
osaltaan kertoi myös toivos-
ta, kuvasihan se evakkoäitiä 
kahden lapsensa kanssa me-
nossa pitäjäjuhliin rauhan jo 
tultua.

Samalla tunsin kiitolli-
suutta siitä, ettei ainakaan 
Euroopassa ollut syitä, että 
nykyiset sukupolvet joutuisi-
vat kärsimään saman kuin me 
olimme joutuneet kokemaan.

Miten valitettavan vääräs-
sä olinkaan! Kun Venäjän 
24. helmikuuta aloittaman 
brutaalin ja täysin epäoikeu-
denmukaisen hyökkäyksen 
ensi tiedot tulivat, kuulin 
että sotapakolaisten aika 
ei ole ohi, vaan alkamassa 
isossa mittakaavassa. Va-
jaat kaksi kuukautta olem-
me saaneet seurata naisten 
ja lasten vaellusta turvaan 
sodan kauhuilta. Kuvat ja 
kertomukset ovat nostaneet 
esiin omia lapsuusmuistoja 
matkalla turvaan menetetys-
tä Karjalasta. Mutta se on 
herättänyt myös uudenlaista 

kiinnostusta Karjalan evak-
kojen kokemuksiin. Useita 
kertoja olen viime viikkojen 
aikana keskustellut minua 
nuorempien suomalaisten 
kanssa omien kokemusteni 
suhteutumisesta ukrainalais-
ten kohtaloon. Toivottavasti 
osaamme tehdä oikeita joh-
topäätöksiä ja tekoja turval-
lisessa suomessamme, tämän 
arvaamattoman naapurin 
kanssa .

En käy vertailemaan koh-
taloita keskenään, sillä jokai-
selle se yksilöllinen. Kodin 
jättäminen vain välttämät-
tömät tavarat käsissä vailla 
tietoa matkan päämäärästä 
tai paluun mahdollisuudesta 
on aina tragedia. Jokaiselle 
täydellinen.

Vuodet ja vuosisadat vie-
rivät, mutta ihmisiä tappava 
ja pakoon ajava valtio on 
sama Venäjä vaikka välillä 
esiintyisikin muulla nimellä. 
Miksi me rauhaa rakastavat 
kansat emme saa pidettyä 
yhtä roistovaltiota kurissa, 
vaan annamme sen aiheuttaa 
kärsimyksiä säännöllisin 
väliajoin?

Raimo Koukonen
Evakko

Vuoden Lahtelainen
Lahden Karjalaseuran ry:n 

kunniapuheenjohtaja

Koettua jonka ei 
toivonut uusiutuvan
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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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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

Kristiina 
Knuutila,
kiinteistö- 
sihteeri

Sirpa 
Laine,
kirjanpitäjä

Tiina
Vatanen, 
vuokravälitys
p. 050 476 2911

Eeva 
Hagberg,
kirjanpitäjä

Niina
Pusila,
asiakas-
palvelu

Antti 
Karkkonen 
IAT
isännöitsijä

Harri 
Vinkka,
IAT, IEAT
isännöitsijä

Juha 
Huovinen,
LKV, LVV, KiAT
p. 050 438 3290

Tuomas 
Kulhua, tj 
YKV, LKV,  
LVV, IAT, 
kaupanvahvistaja
p. 044 762 4090

Petter 
Kulhua, 
LKV, LVV
p. 041 441 1961

LAHDEN KAUPUNKISEUDUN JA PÄIJÄT-HÄMEEN ASIANTUNTEMUSTA JA OSAAMISTA JO 38 VUOTTA

NKN-Yhtiöissä olemme keskittäneet osaamisemme 

Päijät-Hämeen ympäristössä maatilojen, omakotitalojen, asunto-osakkeiden, teollisuus- ja liike-
tilojen sekä vapaa-ajan asuntojen välitykseen, vuokraukseen ja arviokirjojen laatimiseen.

Lahdessa, Nastolassa, Asikkalassa ja Kouvolassa olemme vastanneet kiinteistö- ja asunto-osake- 
yhtiöiden isännöinnistä vuodesta 1985. Lisäksi hoidamme puolestanne kaikki notariaattipalvelut, 
perunkirjoitukset ja testamentit. 

KIINTEISTÖNVÄLITYS | KAUPANVAHVISTUS | VUOKRAVÄLITYS | ARVIOKIRJAT | ISÄNNÖINTI

 Lekatie 1, 
 Nastola

 NKN-Yhtiöt

 nkn_yhtiot

Puh. (03) 873 910

www.nkn-yhtiot.fi

e-mail: toimisto@nkn-yhtiot.fi

etunimi.sukunimi@nkn-yhtiot.fi

www.etuovi.com 

www.oikotie .fi Lekatie 1, 15550 Nastola, p. +358 3 873 910

Nastola, Nastola kk.  73,0 m2 
3h+k+s+autok. Luonnon keskellä, ulkoilu-
maastojen, kauppojen ja koulujen lähellä 
oleva avoimella pohjalla toteutettu valoisa 
yhden tason v. 2008 rakennettu rivita-
lokoti kahdella makuuhuoneella. EL=E.  
Vh. 138.000 €. Aurinkolantie 7 B 2. 16366164

Nastola, Rakokivi 104,0 m2 
4h+k+khh+kph+s+var.+at. Hyvä ja 
valoisa kolmen makuuhuoneen yksita-
soinen v. -86 rakennettu talo luonnonti-
laisella kulmatontilla. Katto ja ikkunare-
montti tehtynä. Heti vapaa. Ei lain edel-
lyttämää energiatodistusta. Vh. 128.000 €.  
Leikkitie 5.  70025528

Nastola, Nastola kk 291,0 m2 
Isot ikkunat kadun suuntaan, paikoitus-
tilat huoneiston edessä, erillinen varasto 
ja lastauslaituri kruunaavat tämän tilavan 
katutason liike/myymälätilan. Bussipysäkit 
ja lähikauppa vieressä! EL=D. Vh. 87.300 €. 
Kukkastie 24 lh 1 ja lh 2.  70026445

Nastola, Nastonharju 30,5 m2
1h+kk+p. Nätti ja siisti täydellisellä poh-
jalla varustettu hissitalon ylimmän ker-
roksen yksiö lasitetulla eteläparvek-
keella. Remontoitu kylpyhuone, jossa 
iso tila pesukoneelle! Linja-autopysäkit 
lähellä. Heti vapaa. Vuokra 390,00 €/kk.  
Kausantie 26 A 16.  16537825

Nastola, Nastola kk 96,5 m2
4h+k+s+p+autot. Kaksikerroksisen rivita-
lon ylemmän kerroksen yksitasoinen, kodi-
kas ja hyväpohjainen rivitaloneliö. Tämän 
kodin varusteluun kuuluu myös sauna, 
parveke ja autotalli. EL=E. Vh. 144.000 €. 
Immiläntie 11 as. 8.  70026524

Nastola, Nastonharju 55,0 m2
Katutason liike-/toimistotila. Isoilla ikku-
noilla, korkealla huonekorkeudella ja 
omalla sisäänkäynnillä asuinkerrosta-
lon pohjakerroksessa. Varustelussa myös 
wc ja keittonurkkaus. Edullinen vaihto-
ehto vuokratilalle. EL=D.  Vh. 16.500 €.  
Kausantie 34 L1.   70021435 

Nastola, Nastola kk 54,0 m2
2h+k+p. Parvekkeellinen ylimmän kerrok-
sen nätti ja remontoitu kulmakaksio jossa 
myös vaatehuone. Siisti paketti, jonka kyl-
pyhuone myös remontoitu ja pesukoneval-
mius löytyy. Heti vapaa. Vuokra 530,00 €/
kk. Aurantie 9 as. 19.  16228169

Nastola, Rakokivi, Liikekeskus 411,5 m2 
Sijoittajalle tai jatkojalostajalle pitkäaikai-
sen vuokralaisen ”asuttama” suuri liiketila 
katutasossa Nastolan Rakokiven liikekes-
kuksessa. Vuokratuotto tällä hetkellä n. 8,2 
%. Myydään vuokrattuna. Ei lain ed. e-tod. 
Vh. 160.000 €. Muurarintie 4 lh 8.  7965615

MYYTÄVÄNÄ LIIKEHUONEISTOJA:

MYYTÄVÄNÄ RIVITALOHUONEISTOJA: MYYTÄVÄNÄ OMAKOTITALO: VUOKRATTAVANA KERROSTALOHUONEISTOJA:

RIVITALOUUSTUOTANTOA LAHDEN NASTOLAN RAKOKIVEEN:

ENNAKKOMARKKINOINNISSA tulevaa Raken-
nusliike Olavi Järvinen Oy:n rivitalouustuo-
tantoa Lahden Nastolan Rakokiveen, hyvien 
urheilu- ja ulkoilumahdollisuuksien äärelle sekä 
lähelle liikekeskuksen palveluja! 
Tämä tuleva RS-kohde on kahdeksan huoneiston yhteen 
tasoon rakennettava rivitalo vuokratontilla. Materiaaliva-
linnat ja muutokset ovat mahdollisia rakennusvaiheessa. 
Huoneistokohtaiset autopaikat tulevat erilliseen autoka-
tokseen. Hv.- arvio n. 3,20 €/m2/kk (sis. kaukolämpökulut), 
rv.-arvio n. 7,20 €/m2/kk. Talon rakentaminen aloitetaan 
keväällä v. 2022 ja arvioitu valmistumisaika on syksyllä  
v. 2022. Kohteen osoite: Uimarintie 5, 15550 Nastola. 

Huoneistoja tulee 8 kpl seuraavasti:
A 1 4h+k+s = 83,5 m2 mh. 89.225 €– vh. 227.000 € VARATTU
A 2 3h+k+s = 72,5 m2 mh. 83.375 €– vh. 203.000 € 
A 3 3h+k+s = 72,5 m2 mh. 83.375 €– vh. 203.000 € VARATTU
A 4 2h+k+s = 60,5 m2 mh. 73.175 €– vh. 173.000 € 
A 5 2h+k+s = 60,5 m2 mh. 73.175 €– vh. 173.000 € VARATTU
A 6 3h+k+s = 72,5 m2 mh. 83.375 €– vh. 203.000 € VARATTU
A 7 3h+k+s = 72,5 m2 mh. 83.375 €– vh. 203.000 € VARATTU
A 8 4h+k+s = 93,5 m2 mh. 91.725 €– vh. 246.000 € VARATTU

Kristiina 
Knuutila,
kiinteistö- 
sihteeri

Sirpa 
Laine,
kirjanpitäjä

Tiina
Vatanen, 
vuokravälitys
p. 050 476 2911

Eeva 
Hagberg,
kirjanpitäjä

Niina
Pusila,
asiakas-
palvelu

Antti 
Karkkonen 
IAT
isännöitsijä

Harri 
Vinkka,
IAT, IEAT
isännöitsijä

Juha 
Huovinen,
LKV, LVV, KiAT
p. 050 438 3290

Tuomas 
Kulhua, tj 
YKV, LKV,  
LVV, IAT, 
kaupanvahvistaja
p. 044 762 4090

Petter 
Kulhua, 
LKV, LVV
p. 041 441 1961
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NKN-Yhtiöissä olemme keskittäneet osaamisemme 

Päijät-Hämeen ympäristössä maatilojen, omakotitalojen, asunto-osakkeiden, teollisuus- ja liike-
tilojen sekä vapaa-ajan asuntojen välitykseen, vuokraukseen ja arviokirjojen laatimiseen.

Lahdessa, Nastolassa, Asikkalassa ja Kouvolassa olemme vastanneet kiinteistö- ja asunto-osake- 
yhtiöiden isännöinnistä vuodesta 1985. Lisäksi hoidamme puolestanne kaikki notariaattipalvelut, 
perunkirjoitukset ja testamentit. 

KIINTEISTÖNVÄLITYS | KAUPANVAHVISTUS | VUOKRAVÄLITYS | ARVIOKIRJAT | ISÄNNÖINTI

 Lekatie 1, 
 Nastola

 NKN-Yhtiöt

 nkn_yhtiot

Puh. (03) 873 910

www.nkn-yhtiot.fi

e-mail: toimisto@nkn-yhtiot.fi

etunimi.sukunimi@nkn-yhtiot.fi

www.etuovi.com 

www.oikotie .fi Lekatie 1, 15550 Nastola, p. +358 3 873 910

Nastola, Nastola kk.  73,0 m2 
3h+k+s+autok. Luonnon keskellä, ulkoilu-
maastojen, kauppojen ja koulujen lähellä 
oleva avoimella pohjalla toteutettu valoisa 
yhden tason v. 2008 rakennettu rivita-
lokoti kahdella makuuhuoneella. EL=E.  
Vh. 138.000 €. Aurinkolantie 7 B 2. 16366164

Nastola, Rakokivi 104,0 m2 
4h+k+khh+kph+s+var.+at. Hyvä ja 
valoisa kolmen makuuhuoneen yksita-
soinen v. -86 rakennettu talo luonnonti-
laisella kulmatontilla. Katto ja ikkunare-
montti tehtynä. Heti vapaa. Ei lain edel-
lyttämää energiatodistusta. Vh. 128.000 €.  
Leikkitie 5.  70025528

Nastola, Nastola kk 291,0 m2 
Isot ikkunat kadun suuntaan, paikoitus-
tilat huoneiston edessä, erillinen varasto 
ja lastauslaituri kruunaavat tämän tilavan 
katutason liike/myymälätilan. Bussipysäkit 
ja lähikauppa vieressä! EL=D. Vh. 87.300 €. 
Kukkastie 24 lh 1 ja lh 2.  70026445

Nastola, Nastonharju 30,5 m2
1h+kk+p. Nätti ja siisti täydellisellä poh-
jalla varustettu hissitalon ylimmän ker-
roksen yksiö lasitetulla eteläparvek-
keella. Remontoitu kylpyhuone, jossa 
iso tila pesukoneelle! Linja-autopysäkit 
lähellä. Heti vapaa. Vuokra 390,00 €/kk.  
Kausantie 26 A 16.  16537825

Nastola, Nastola kk 96,5 m2
4h+k+s+p+autot. Kaksikerroksisen rivita-
lon ylemmän kerroksen yksitasoinen, kodi-
kas ja hyväpohjainen rivitaloneliö. Tämän 
kodin varusteluun kuuluu myös sauna, 
parveke ja autotalli. EL=E. Vh. 144.000 €. 
Immiläntie 11 as. 8.  70026524

Nastola, Nastonharju 55,0 m2
Katutason liike-/toimistotila. Isoilla ikku-
noilla, korkealla huonekorkeudella ja 
omalla sisäänkäynnillä asuinkerrosta-
lon pohjakerroksessa. Varustelussa myös 
wc ja keittonurkkaus. Edullinen vaihto-
ehto vuokratilalle. EL=D.  Vh. 16.500 €.  
Kausantie 34 L1.   70021435 

Nastola, Nastola kk 54,0 m2
2h+k+p. Parvekkeellinen ylimmän kerrok-
sen nätti ja remontoitu kulmakaksio jossa 
myös vaatehuone. Siisti paketti, jonka kyl-
pyhuone myös remontoitu ja pesukoneval-
mius löytyy. Heti vapaa. Vuokra 530,00 €/
kk. Aurantie 9 as. 19.  16228169

Nastola, Rakokivi, Liikekeskus 411,5 m2 
Sijoittajalle tai jatkojalostajalle pitkäaikai-
sen vuokralaisen ”asuttama” suuri liiketila 
katutasossa Nastolan Rakokiven liikekes-
kuksessa. Vuokratuotto tällä hetkellä n. 8,2 
%. Myydään vuokrattuna. Ei lain ed. e-tod. 
Vh. 160.000 €. Muurarintie 4 lh 8.  7965615

MYYTÄVÄNÄ LIIKEHUONEISTOJA:

MYYTÄVÄNÄ RIVITALOHUONEISTOJA: MYYTÄVÄNÄ OMAKOTITALO: VUOKRATTAVANA KERROSTALOHUONEISTOJA:

RIVITALOUUSTUOTANTOA LAHDEN NASTOLAN RAKOKIVEEN:

ENNAKKOMARKKINOINNISSA tulevaa Raken-
nusliike Olavi Järvinen Oy:n rivitalouustuo-
tantoa Lahden Nastolan Rakokiveen, hyvien 
urheilu- ja ulkoilumahdollisuuksien äärelle sekä 
lähelle liikekeskuksen palveluja! 
Tämä tuleva RS-kohde on kahdeksan huoneiston yhteen 
tasoon rakennettava rivitalo vuokratontilla. Materiaaliva-
linnat ja muutokset ovat mahdollisia rakennusvaiheessa. 
Huoneistokohtaiset autopaikat tulevat erilliseen autoka-
tokseen. Hv.- arvio n. 3,20 €/m2/kk (sis. kaukolämpökulut), 
rv.-arvio n. 7,20 €/m2/kk. Talon rakentaminen aloitetaan 
keväällä v. 2022 ja arvioitu valmistumisaika on syksyllä  
v. 2022. Kohteen osoite: Uimarintie 5, 15550 Nastola. 

Huoneistoja tulee 8 kpl seuraavasti:
A 1 4h+k+s = 83,5 m2 mh. 89.225 €– vh. 227.000 € VARATTU
A 2 3h+k+s = 72,5 m2 mh. 83.375 €– vh. 203.000 € 
A 3 3h+k+s = 72,5 m2 mh. 83.375 €– vh. 203.000 € VARATTU
A 4 2h+k+s = 60,5 m2 mh. 73.175 €– vh. 173.000 € 
A 5 2h+k+s = 60,5 m2 mh. 73.175 €– vh. 173.000 € VARATTU
A 6 3h+k+s = 72,5 m2 mh. 83.375 €– vh. 203.000 € VARATTU
A 7 3h+k+s = 72,5 m2 mh. 83.375 €– vh. 203.000 € VARATTU
A 8 4h+k+s = 93,5 m2 mh. 91.725 €– vh. 246.000 € VARATTU
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Huoneistoja tulee 8 kpl seuraavasti:
A 1 4h+k+s = 83,5 m2 mh. 89.225 €– vh. 227.000 € VARATTU
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Kaikki kattotyöt samasta
osoitteesta ammattitaidolla

Asennus Helén

 Konesaumakatot 
 Kattosaneeraustyöt 
 Rakennuspeltityöt 

 ja muut kattotyöt 
 Piipun pellitykset 
 Profiilikatot 
 Kattoturvatuotteet 

 sekä sadevesijärjestelmät

Juha Helén 0400 494 395 
Anssi Helén 040 778 9335 

www.asennushelen.fi

t

tteellllllmmmääääääätttttt

- tuotteiden  
myynti ja  asennuspalvelu 

ti ja to klo 16-19 ja sop. mukaan 
Messinkitie 9,  

Orimattila

Kokonaisvaltaiset
PUUNKAATO-

PALVELUT
Puiden kaato, karsinta

ja katkominen
Polttopuut 

tehokkaalla 
klapikoneella

Kantojen 
poistaminen

Haketuspalvelu
Risujen ja roskien 

pois vienti!

Monipuoliset muut
palvelumme:

KAIVUU-, MAAN-
RAKENNUS- JA 

MAANSIIRTOTYÖT
myös isojen kivien 

poistot tonteilta sekä
pihojen ja rantojen 

tasaukset!
MAA- JA KIVIAINEKSET

murskeet, sorat, 
hiekat ja sepelit

KIRVESMIESTYÖT
mm. laiturit, terassit, 

patiot, grillikatokset, ym.
KUIVAJÄÄPUHALLUS
hirsi- ja puuseinille

KYSY TARJOUSTA!
pauli.kuokkanen@patemi.fi

0400-828 070
www.patemi.fi

PATEMI OY

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

Kunta-
vaali-

ehdokas!
Varaa 

ajoissa 
itsellesi 

tai 
puolueellesi 

parhaat 
paikat 
vaali-

ilmoitukselle.
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