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Toimitusjohtaja

herkkukauppa!
herkkukauppa!
KAJALON
SORA

Julkinen kaupanvahvistaja, kiinteistövälitys, arviokirjat.

!

Puh. 044 762 4090

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

PARHAAT KALLIO- JA KIVIMURSKEET
PARHAAT SEULOTUT KIVIAINEKSET
...JA PARAS PALVELU Faunatar Lahti

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

Launeen Prisma 2. krs
Puh.ja040-1630
s Kallio- ja kivimurskeet, sepelit, kivituhkat, sorat
hiekat 630
Ark. 9-19, la 9-17
www.faunatar.ﬁ
kajalonsora.fi 040 501 5771

Lahden Seudun Uutiset
Lahden Gospelkuoron ja Bändin kevätkonsertti

Kuntavaaliehdokas!

Varaa ajoissa itsellesi
tai puolueellesi parhaat
Klo 18 Ristinkirkko
paikat vaali-ilmoitukselle.
johtaa Marjaana Turunen
GospelSisters
Kent Jonasson
Matti Turunen

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

5/2021
8/2022
Viikko
Viikko 16

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

Vapaa pääsy.
Ohjelma 20€

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

Mainosta
sinäkin tässä!

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

www.lahdenseudunuutiset.fi

Jakelutyötä tarjolla Hollolassa
Hedelmätarhan alueella

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

SOITA 0400-816 340

Kaikkien kotisi katolla
tehtävien töiden mestari

Koronasta huolimatta ulkona
tehtävät työt voidaan tehdä!

• KatonKaton-jaja
piipunkorjaustyöt
piipunkorjaustyöt
ja ja
pellitykset
• Piipun
Piipunhatut
hatut
pellitykset
• Rännit
Rännitjajakattoturvatuotteet
kattoturvatuotteet
kerrostalojen painovoimaisen
• Mm.
Kattoremontit/pellinvaihdot
ilmanvaihdon parannukset
• Ulkovuoraukset
Sadehatut asennettuna
Päijät-Hämeessä ja
lähiympäristössä
TARJOUSHINTAAN alkaen
Miika Niemikorpi
044 750 9441
miika@piippumestari.ﬁ
Kivisojantie 18, 16600 Järvelä
PIIPPUMESTARI.FI
www.piippumestari.ﬁ

129€
Ovh. 180-250€

KYSY LISÄÄ

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

Lahden Seudun Uutiset
Hinnasto:

raimo.jokinen@jns-mediajakelut.com

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

KATTOTYÖT
Tervetuloa!

AMMATTITAIDOLLA 100% suomalainen
• sunnuntaina
Kattojen uudistukset
8.5.2022 klo 13.00-15.00• Kattoturvatuotteet
• Hollolan
Vartti- Nuorisoseurantalo
ja tiilikattojen Kukko • Vesikourujen uusiminen
pinnoitukset
ja asennus
Vanha Tampereentie 124, Hollola
• Maukas
Peltikattojen
menu 38 maalaukset
€ / 19 €

• Kattotyöt myös
Esiintyy Hollolan Viihdekuoro ja
saaristossa
• Hollolan
Kattojen
pesut ja kansantanssijatkokonaisurakointina
Nuorisoseuran
suojakäsittelyt
Tiedustelut ja pöytävaraukset 4.5.2022 mennessä
hollolan.nuorisoseura@phnet.fi

KYSY LISÄÄ

ilmainen arviointi!
040-5589755
Joustava
rahoitus!

0502205

www.katonmaalauslahti.fi
Y: 2016815-0

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

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

– 2 – Lahden Seudun Uutiset
Iloista ja laadukasta
NIEMINEN
Kaihtimia
Polttoöljyä

5

apteekkipalvelua
Renkomäen
ABC -liikenneasemalla,
puh.
03
782
7783
Tähän on nyt tultu, tahNyt ollaan
sitten siinä
lämpimästi
tervetuloa!
doimme sitä tai emme. tilanteessa, että hinnat

Tämän päivän arkea
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Perunkirjoitukset ammattitaidolla
ja kirjanpitäjän tarkkuudella

Runonurkka

≤

Yhteiskuntajärjestys on nousevat ja kansa maksaa,
järkkymässä, kun itäinen eli varsinkin energia- ja
Ostetaan
asuntoauto
Meiltä saat lääkkeet myös
naapurimme
yrittää palautelintarvikekustannukset
taa entistä valta-asemaansa hipovat
jo pilviä, mutta
kätevästi
kotiin kuljetettuina
Ostan
asuntoauton.
Vuosimallilla
väliä, ovat aiUkrainan
kustannuksella.
kaupaneikannalta
myös
pikkuvikaiset.
oikealla
markkinataEikä
mikään ihme, on- vantai
parkkipaikalta
noudettuina.
Nopea
haku, soita
ja tarjoa. louden asettamalla tasolla.
han Ukraina
hallitsijalleen
P. 0400
- 533 255
melkoinen
rahasampo.
Eläkeläisten eläkkeisiin
On terästeollisuutta, maa- tulee indeksikorotus
vuo- puhelimitse
Tilaukset
taloutta ja uuttera kansa. den vaihteessa, ne saavat
Mikä on tullut selväksi niin jotka säilyvät hengissä
p. 03-734 1188
venäjän johdolle, Putinille, sinne asti. Vaan me suovaan ei kuitenkaan Venä- malaiset olemme sellaista
jän kansalle, joka kulkee kansaa, joka ei itke, eikä vadiktaattorinsa johdolla, tie- lita turhista. Eikä nytkään...
tämättä mistä varsinaisesti
mutta mitenköhän täkaiken kuntoiset
män yhteiskunnan käy, jos
oikein on kyse?
ajoneuvot; uudet/vanhat.
Mitkään sopimukset näitä ikääntyneitä ihmisiä
Simolanmutka
Nopea nouto
potkitaan pää- 1 (ABC Renkomäki)
eivät toimi, eikä niitä nou- jatkuvasti
dateta. ”Sota on julmaa ja hän. Ovathan he sellaista
15680 Lahtiympäri Suomen.
ratsuväki raakaa”, tote- porukkaa, joilla on elämän
Maksu käteinen/tilisiirto
9-18 ma–su
si aikoinaan Hennalassa opit tallella. EiAvoinna
joka asiaa arkisin
Yhteydenotot
kouluttajani vuonna 1969 aina ole ratkaistu
kännyllä
ja lauantaisin 10-15
ODKWL¿ ja se pitää edelleen paik- ja netillä.
kansa.
Raimo Jokinen

Jos haluat olla päivän onnellinen,
juo itsesi
humalaan.
Täyden palvelun
hautaustoimisto
Lahdessa
Jos
haluat
olla
vuoden
onnellinen,
Toimisto avoinna ma-pe
9-16
naimisiin. 0440 771122
Muina aikoinamene
puhelimitse
kotikäynnit
Jos haluatMyös
olla koko
elämän onnellinen,
ZZZKDXWDXVWRLPLVWRODKWL¿
aloita puutarhanhoito.

- perunkirjoitukset - testamentit
- edunvalvontavaltakirjat

Janne: 044 560 0004

janne.valimaa@perunkirjoitukset.fi

Varpu: 045 343 1888

Kiinalainen sananlasku

varpu.valimaa@perunkirjoitukset.fi

OSTETAAN

ÄESTÖ
TE-ERÄ
HTEISKUNNAN
A

Perunkirjoitus
Varpu Välimaa Oy

Rauhankatu 17 B, 15110 Lahti
www.perunkirjoitukset.fi

OSTETAAN AUTO

saa olla pikkuvikoja
sekä vikalistalla

040 257 5483

045 114 0058

MEILTÄ TAKAT JA PIIPUT ASENNUKSINEEN

Kaikkien kotisi katolla
tehtävien
töiden
Lahdenkatu
47, 15140mestari
LAHTI

0440 714 600ulkona
KoronastaP.huolimatta

tehtävät työt voidaan tehdä!

pentti.pollari@lahdentakka.fi
www.lahdentakka.fi

IITIN MUSIIKKIJUHLAT
-aja
piipunkorjaustyöt
piipunkorjaustyöt
hatut
ja ja
pellitykset
hatut
pellitykset 15. -18.6.2022
AULIS SALLINEN • OKKO KAMU • ARJA SAIJONMAA • MONICA GROOP • JUHA KOTILAINEN •
ajakattoturvatuotteet
kattoturvatuotteet
NICKE LIGNELL • ENESCO-KVARTETTI • MIKKELIN KAUPUNGINORKESTERI • KESÄTUNNELMAA
HIIDENVUORELLA
JA SAUKONKALLIOLLA • LAPSILLE OMA ELÄINTEN KARNEVAALI • TAIDENÄYTTELYT
rostalojen
painovoimaisen
emontit/pellinvaihdot
aihdon parannukset
uoraukset

asennettuna
eessä ja
tössä
NTAAN alkaen

129€

ikorpi
441
pumestari.ﬁ
e 18, 16600 Järvelä
umestari.ﬁ

Ovh. 180-250€

KYSY LISÄÄ
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

Lahden Seudun Uutiset
Postiosoite: Riihelänkatu 15, 15810 LAHTI

Ilmoitusmarkkinointi:

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

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

toimitus@jns-mediajakelut.com

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

Kustantaja: J.N.S. Company Oy,
Y-tunnus: 0665979-7
Painopaikka: Lehtisepät Oy
Painos: 25 000 kpl

VUOKRATAAN

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

-PERÄKÄRRYT
-KYLPYTYNNYRIT
-MUUTTOLAATIKOT
-CADILLAC LIMOUSINE

-KAIVURIT
-KUORMAAJAT
-MAANTIIVISTÄJÄT
-VAIHTOLAVAT

VOLTTIHUOLTO Oy
Mika Virtanen
Puh. 0500 769 190

Hirsimetsäntie 22
15200 Lahti
www.volttihuolto.fi

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)
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Rakennus- ja
saneerauspalvelut
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Hyvinvointivalmentaja palveluksessasi
Lahden Seudun Uutiset
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Hyvinvointivalmentaja palveluksessasi

Jari Kotkansalo on koulutettu nilkkaa, jos siihen on tarJari
Kotkansalo
työfysioterapeutti,
kunto- on
vetta.koulutetJalkojen virheasennot
ja personal trainer. vaikuttavat koko kehon linHän
on pitkän linjan kokenut jaukseen ja
voivat aiheuttaa
tu hoitaja
työfysioterapeutti,
kuntoammattilainen, jonka osaa- kiputiloja niin jalkaterissä,
vissa käsissäja
ja opastuksessa
polvissa,trainer.
lonkissa kuin seläshoitaja
personal
ovat monet tuhannet ihmiset säkin. Jalan mukaan tehdyt
jo saaneet
– onpa kyse
pohjalliset
ohjaavat jalkoja
Hän
on avun
pitkän
linjan
kokenut
ollut sitten fysioterapiasta, oikeaan asentoon ja näin
erilaisista kivuista ja vaivoista jonka
ollen korjaavat
kehon linjaammattilainen,
osaaeroon pääsemisestä tai vaikka usta. Yksilöllisesti muotoillut
parempaan ja kevyempään pohjalliset ja lisäksi fysiotevissa
kuntoonkäsissä
pääsemisessä. ja opastuksessa
rapeutin ohjaamat harjoitteet
Jarilta saat apua esimer- ovat olennainen osa useiden
ovat
tuhannet
ihmiset
kiksi monet
painonpudotukseen
tai jalkavaivojen
hoitoa ja enlihasmas- naltaehkäisyä. Pohjalliset
jo kiinteytykseen,
saaneet
onpa
san
lisäykseen ja avun
tuki-ja lii- –lisäävät
myöskyse
merkittävästi
kuntaelinvaivojen hoitoon. kengän istuvuutta ja käytRyhtiä sitten
ja lihastasapainoa
tömukavuutta. Yksilölliset
ollut
fysioterapiasta,
voit parantaa Jarin laatiman Footbalance-pohjalliset voi
yksilöllisen fysioterapeuttihankkia
toimipiserilaisista
kivuista
jaHollolan
kolosen harjoitusohjelman avulla. teessä.
Häneltä löytyy
myös keinotpääsemisestä
Tarvittaessa voi tietysti
tuksista
eroon
yleiseen hyvinvointiin ja ter- palkata Jarin Personal Traiedistämiseen ja parempaan
tarvit- neriksi kuntosalille ja
ja päästä
taiveyden
vaikka
taessa akuuttiohjeet- ja hoitoa hänen avullaan haluamiinsa
lihasten, nivelten ja muiden tuloksiin - jos haluaa enemkevyempään
kehonosien kipuoireisiin. kuntoon
män yksilöllistäpääohjausta-ammattilaisen ohjauksessa. Asisemisessä.
Fysioterapia, Hieronta,
akas voi varata ajan esim.
Footbalance-pohjalliset,
fysioterapeuttiseen alkukarJarilta
saat apua
esimerPersonal
Training
toitukseen,
jos asiakkaalla on
kipuja tai vaivoja tai vaikkapa
Jari tekee
päätoimisesti työk- ryhtiongelmaa, jotka
kiksi
painonpudotukseen
taivoivat
seen fysioterapiaa, hierontaa, vaikuttaa liikunnan aloittaFootbalance-pohjallisia ja lihasmassan
miseen ja annosteluun tai
kiinteytykseen,
tarjoaa myös personal trai- asettavat muutoin haasteita
ning- ja liikuntapalveluita
liikunnan liikuntoteutukselle. Pitlisäykseen
ja tuki-ja
Kuntokeskus Loiston tiloissa kän linjan fysioterapeuttina
(Aerodiggarit) Hollolassa
Jarilla on käytännön
taelinvaivojen
hoitoon.
Ryh-kokesekä Fysikaalisessa Hoitolai- musta, monipuolinen osaakeskustas- minen ja ammattitaito laatia
tiätoksessa
ja Vääksyn
lihastasapainoa
voit
sa. Fysioterapia
voi sisältää asiakkaalle sopiva
treeni- ja
ft-tutkimuksen, hierontaa, kunto-ohjelma eri tilanteisiin
parantaa
Jarin
yk- terkinesioteippausta,
faskiakä-laatiman
huomioiden asiakkaan
sittelyitä, fysikaalista hoitoa veydentila ja esim. lääkärin
silöllisen
fysioterapeuttisen
(sähköhoito, ultraääni
ym.) ohjeistukset tai lähete fysioteja manuaalista käsittelyä rapiaan. Asiakkaat voivat tulharjoitusohjelman
avulla.
(nivelmobilisaatio, manuaa- la Jarin vastaanotolle
myös illinen käsittely, traktiohoito) man lääkärin lähetettä, koska
ja ryhdin, liikkeen
ym. myös
Jarilla on pitkä
työkokemus
Häneltä
löytyy
keinot
liikkumisen arviointia -riip- kipupotilaiden vastaanotosta
puen asiakkaan tilanteesta.
aikanaan työterveyshuollossa
yleiseen
hyvinvointiin
ja
ja terveyskeskuksessa fyMilloin tarvitaan yksilölliset
sioterapeuttina toimiessaan
terveyden
edistämiseen
ja
Footbalance-pohjalliset?
yhteensä n.16,5 vuotta.
tarvittaessa
akuuttiohjeet-ja
Pohjallisista ovat saaneet
Painonhallinta- ja pudotusavun monet alaraaja- ja sel- ryhmät - Body for Life
hoitoa
nivelten
ja
Weight Trainer-kurssit
kävaivoistalihasten,
kärsivät, arkiliik- &
kujat ja urheilijat. Nyt kun
muiden
kehonosien
kipuoikoulutettu paijuoksukausi alkaa
niin tarjolla Jari on myös
on myös Sport-pohjallisia nonhallintaryhmän ohjaaja.
reisiin.
juoksuun ja Medical-pohjalli- Tarkoituksena on käynnistää
sia sitten tukemaan enemmän Weight Trainer-painonpu-
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ohjaavat jumppia. Tunti- ja esim. lääkärin ohjeistukset 4kk ja molemmilta kursseilta henkistä valmennusta ja sen
valikoimasta löytyy moni- tai lähete fysioterapiaan. osallistuja saa hyvät tiedot, ohjenuorana on 4 johtotähpuolisesti kaikkea....Lavis, Asiakkaat voivat tulla Jarin sisällöt (kirjallinen materiaa- teä: Henkinen Valmennus ja
Spinning, KiinteytysMix vastaanotolle myös ilman li) ja valmiudet myös jatkossa Ravinto, Liikkuminen, Hyvä
(potkunyrkkeily, step, ras- lääkärin lähetettä, koska pitää painon kurissa omatoi- Energia.
vanpoltto), CORE BOARD Jarilla on pitkä työkokemus misesti. Kursseihin sisältyy
“Olen tehnyt töitä hierojana, fysioterapeuttrina ja
- TASAPAINOLAUTAT- kipupotilaiden vastaanotosta kehonkoostumusmittaukset,
REENI - UUTUUS!, Pump aikanaan työterveyshuol- painon ja vartalomittojen työfysioterapeuttina reilut
Up (lihaskestävyys), Hyvä lossa toimiessaan reilut 10 otot säännöllisesti tapaami- 26 vuotta, joten kokemusta
Ryhti ja Hulavanne, RVP, vuotta ja terveyskeskuksessa silla, ruoka- ja liikuntapäi- ja osaamista on kertynyt
kuntosalikiertoharjoittelu ja fysioterapeuttina toimies- väkirjojen täyttöä (ohjaaja vuosien varrella. Koen oletsekkaa), ohjaajan luennot vani oikealla alalla auttaessa
uutuutena TBC-tunti, jossa saan 6 vuotta.
ja erilliset liikunta/treeniker- eri-ikäisiä ihmisiä kuntoilun,
koko keho käydään läpi
rat yhdessä. Osallistuja saa hyvinvoinnin ja terveyden
monipuolisesti, nostamal- Painonhallinta- ja
URAKOINTI
la sykettä ja treenaamalmyös kuntosaliohjelman ja edistämisessä. Ammatillinen
pudotusryhmät
JUHA
TÄHKÄNEN
OY
la lihaskuntoa
ja vartalon
ohjeet omatoimiseen liikku- osaamiseni (pätevyys) ja
LOUHINTATYÖT
miseen. Body for Life-kurssi myös oma pitkä liikuntataushallintaa.
Myös senioreille - Body for Life &
- talojen pohjat ja viemärityöt
ryhmäkestää 3-4kk riippuen oma- tani (k-saliharjoittelu,
löytyy
sopivia vaihtoehtoja Weight Trainer-kurssit
- yksityisteiden ja kivien louhinta
Lahden
Kauppaha
ja ohjaajat huomioivat eri Jari on myös koulutettu pai- toimiharjoittelun pituudes- liikunnan ohjaus v.92 alk.)
✆ 0400 938 151 • www.juhaurakoi.com
kuntoiset treenaajat. Tämän nonhallintaryhmän ohjaaja. ta ja asiakkaan asettamista on eduksi hoitotilanteissa ja
kevään kovin UUTUUS on Tarkoituksena on käynnistää tavoitteista. Se on Weight asiakkaita ohjatessa liikunnan
-korjaamo
Weight Trainer-painonpu- Trainer-kurssia enemmän ja terveellisten elämäntapojen
kuitenkinKellohuolto
Kangooja Power-inKELLO-HARA
tervallitunnit, joka on nimen- dotusohjelma sekä Body for sidottu kuntosaliharjoitteluun parissa - kaikki ovat tervetulKyntömiehentie 18, Orimattila
sä mukaisesti
intervallitunti,
Life- elämäsi kuntoon 12 ja tähtää ennen muuta kovaan leita treenaamaan kanssani ja
(Peltolan
alue)
joka päivä 0440 111 889
sykettä verstas
nostetaan
hypyillä
viikossa -kurssit piakkoin. kuntoon. Weight Trainer-pai- myös asiakkaiksi fysioterapiavoinna ma, ti,
ke 10-17
Reipas palvelu,
ja monipuolisilla
treeniliik- Kurssien pituudet ovat n.3- nonpudotuksessa on myös aan ja hierontaan!”
tarvittaessa nouto ja palautus.
Takuutyö.
keillä tunnin aikana,
kalorit
kuluvat – jopa 500-900kcal/
tunti, tasapaino kehittyy,
keskivartalo ja pakarat/reidet
kehittyvät / kiinteytyvät!
Kangoo Power-treenillä on
HIERONTASARJAKORTTI
����������������
todella monipuoliset terHIERONTASARJAKORTTI
����������������
Öljysäiliöiden
huoltoa
Kattoturvallisuustuotteita
HIERONTASARJAKORTTI
����������������
veysvaikutukset
ja hyödyt!
NYT
120€
(Normi 160€)
NYT
120€
(Normi
160€)
Kangoota on tarjolla vain
NYT
120€/ (Normi
160€)Sis. 2,5 h HIERONTAA -voi jakaa osiin.
(KLASSINEN
MOBILISOIVA)
(KLASSINEN / MOBILISOIVA) Sis. 2,5 h HIERONTAA -voi jakaa osiin.
Hollolassa Turun seudun
(KLASSINEN / MOBILISOIVA) Sis. 2,5 h HIERONTAA -voi jakaa osiin.
lisäksi. Jokaiselle löytyy
FYSIOTERAPIA
������������������������������������
FYSIOTERAPIA
������������������������������������
ryhmäliikunta-tarjonnasta
Asennettuna jja tarvikkeena
FYSIOTERAPIA
������������������������������������
4 + 5. HOITO KAUPAN PÄÄLLE!
4
+
5.
HOITO
KAUPAN
PÄÄLLE!
varmasti omat suosikkinsa.
HUOM!
KELA-korvaus
-> lääkärin
4 + 5. HOITO
KAUPAN
PÄÄLLE!lähete. Hoitoon myös ilman lähetettä.
HUOM!
Tarvittaessa voi tietysti palHUOM! KELA-korvaus
KELA-korvaus ->
-> lääkärin
lääkärin lähete.
lähete. Hoitoon
Hoitoon myös
myös ilman
ilman lähetettä.
lähetettä.
kata Jarin
Personal TrainePERSONAL
TRAINING
�����������������������
LIIKKUVA AUTOHUOLTO
saumattomat
PERSONAL
TRAINING
�����������������������
- huollot - korjaukset
- rengasmyynti
riksi ja päästä
hänen
avullaan
PERSONAL
TRAINING
�����������������������
ja renkaanvaihdot - apuvirtaa - ym.
INTENSIIVI
PAINONPUDOTUS
- PUDOTA 2-6 kg/kk
sadevesijärjestelmät
INTENSIIVI
haluamiinsa
Rengasmyynti tuloksiin
ja -vaihdot - jos
INTENSIIVI PAINONPUDOTUS
PAINONPUDOTUS -- PUDOTA
PUDOTA 2-6
2-6 kg/kk
kg/kk kattosillat
asiakkaan
luona!
UUSIA HOITOJA TULOSSA 1/2022
haluaa
enemmän
yksilöllistä
UUSIA
HOITOJA TULOSSA
TULOSSA!1/2022tikkaat
UUSIA
Autohuolto Janne A Tmi
-UUSIA
MYÖSHOITOJA
LAHJAKORTTEJA
HOITOJA
TULOSSASAATAVILLA!
1/2022
ohjausta-ammattilaisen
ohVÄÄKSY (toimialueena Päijät-Häme)
-MYÖS
LAHJAKORTTEJA
SAATAVILLA!
MYÖS
LAHJAKORTTEJA
SAATAVILLA!
www.autohuoltojanne.fi
-HIERONTA
MYÖS LAHJAKORTTEJA
SAATAVILLA!
jauksessa.
Asiakas voi varata
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/
p. 0400esim.
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24 h joka päivä!
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NYT
VAIN
168€
3
x
1
h
hoitosarja.
(Normi
210€)
asiakkaalla on kipuja tai
NYT
(Normi 210€)
Siirtonurmea
NYT VAIN
VAIN 168€
168€ 33 xx 11 hh hoitosarja.
hoitosarja. (Normi 210€)
vaivoja tai vaikkapa ryhtionSUPEREDUT VAIN TÄLLÄ ILMOITUKSELLA 23�12�2021 ASTI!
gelmia, jotka voivat vaikutSUPEREDUTVOIMASSA
VAIN TÄLLÄ
ILMOITUKSELLA
23�12�2021
ASTI!
SUPEREDUT
VAIN
RAJOITETUN AJAN!
(tällä ilmoituksella)
SUPEREDUT
VAIN TÄLLÄ
ILMOITUKSELLA
23�12�2021
ASTI!
LAADUKASTA
SIIRTONURMEA
LAMMILTA!
taa liikunnan aloittamiseen
AMMATTILAINEN PALVELUKSESSASI!
AMMATTILAINEN
PALVELUKSESSASI!
Meillä
käy
hierontaja
ja annosteluun tai asettavat
AMMATTILAINEN
PALVELUKSESSASI!
Meillä
käy
hierontaTmi
Jari
Kotkansalo
p.
041
507
7919
Meillä
käy
hieronta-ja
liikuntaraha:
Meillä
käy
hierontaja
Tmi
Jari
Kotkansalo
p.
041
507
7919
muutoin haasteita liikunnan
liikuntaraha:
Työfysioterapeutti
- Kuntohoitajap.- Personal
Trainer
Tmi
Jari Kotkansalo
041 507
7919 Ompelukonemyynti
ja
liikuntaraha:
Smartum
liikuntaraha:
ja -huollot
Työfysioterapeutti
-- Kuntohoitaja
-- Personal
toteutukselle. Pitkän linjan
PALVELUT,
INFO, HINNAT:
tmijarik.simplesite.com
Työfysioterapeutti
Kuntohoitaja
Personal Trainer
Trainer
Smartum
Smartum
Epassi
Smartum
PALVELUT,
INFO,
HINNAT:
tmijarik.simplesite.com
fysioterapeuttina Jarilla on
Epassi
PALVELUT,
INFO,MUUTTUNUT!
HINNAT: tmijarik.simplesite.com
Epassi
HUOM! OSOITE
UUSI TOIMIPAIKKA!
EazyBreak
Epassi
käytännön kokemusta, moHUOM!
OSOITE
MUUTTUNUT!
UUSI
TOIMIPAIKKA!
EazyBreak
Eazypreak
HOTELLI
TALLUKKA,
Tallukantie
1,
VÄÄKSY.
LAATUKONEET
EDULLISESTI
Edenred
HUOM!
OSOITE
MUUTTUNUT!
UUSI
TOIMIPAIKKA!
EazyBreak
KUNTOKESKUS
LOISTOTallukantie
(Aerodiggarit),
nipuolinen osaaminen ja amHOTELLI TALLUKKA,
1, VÄÄKSY.
Edenred
Edenred
KUNTOKESKUS
LOISTO,
Keskuskatu
4,
HOLLOLA.
HOTELLI
TALLUKKA,
Tallukantie
1,
VÄÄKSY.
Edenred
Keskuskatu
4,
Hollola
aerodiggarit.fi
mattitaito laatia asiakkaalle
MYYNTI - HUOLTO - KORJAUS
KUNTOKESKUS
LOISTO,
KUNTOKESKUS
LOISTO, Keskuskatu
Keskuskatu 4,
4, HOLLOLA.
HOLLOLA.
ZZZODPPLQVLLUWRQXUPLÀLQIR#ODPPLQVLLUWRQXUPLÀ
HOTELLI
TALLUKKA,
sopiva
treeni- ja kunto-ohjelKAIKKI MERKIT
Tallukantie 1, Vääksy - tmijarik.simplesite.com
ma eri tilanteisiin huomioiden asiakkaan terveydentila

Kylpyhuonelaatoitus- ja
vesieristystyöt
Ilmainen kartoitus!

Hyödynnä kotitalousvähennys!

9HVLMlUYHQ5DNHQQXVSDOYHOX2\
Puh. 040 171 3110 / Aho

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
materiaali) ja valmiudet myös
jatkossa pitää painon kurissa
omatoimisesti. Kursseihin
sisältyy kehonkoostumusmittaukset, painon ja vartalomittojen otot säännöllisesti tapaamisilla, ruoka- ja
liikuntapäiväkirjojen täyttöä
(ohjaaja tsekkaa), ohjaajan
luennot ja erilliset liikunta/
treenikerrat yhdessä. Osallistuja saa myös kuntosaliohjelman ja ohjeet omatoimiseen
liikkumiseen.

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

pohjallisia sitten tukemaan
enemmän nilkkaa, jos siihen
on tarvetta. Milloin tarvitaan
yksilölliset FOOTBALANCE-pohjalliset? Jalkojen
virheasennot vaikuttavat
koko kehon linjaukseen ja
voivat aiheuttaa kiputiloja
niin jalkaterissä, polvissa,
lonkissa kuin selässäkin.
Fysioterapia,
Jalan mukaan tehdyt pohTULE HOITOON!
jalliset ohjaavat jalkoja oiHieronta,
SUPERTARJOUS!
keaan asentoon ja näin ollen
Footbalance,
HIERONTA -30% /
PERSONAL TRAINING
-30%kehon linjausta.
korjaavat
uutuuksina
(sarjakortti 2,5h)
INTENSIIVI-PAINONPUDOTUS
Yksilöllisesti muotoillut
NYT 112€ (Normi 160€)
Kuivakuppaus,
FOOTBALANCE-pohjalliset -20% (pari)pohjalliset ja lisäksi fysioteKuumakivihieronta
ohjaamat harjoitteet
päälle, 60min/krt)
FYSIOTERAPIA -20% (4+1hoito kaupanrapeutin
fysioterapiasta työk(lääkärin lähetteellä)
Jari KELA-korvaus
tekee päätoimisesti
ovat olennainen osa useiden
VOIMASSAhierontaa,
seenTARJOUS
fysioterapiaa,
jalkavaivojen hoitoa ja enVAIN TÄLLÄ ILMOITUKSELLA 28.5.21 ASTI.
Footbalance-pohjallisia
ja naltaehkäisyä. Pohjalliset
SOITA,
KYSY LISÄÄ
& VARAAtraiAIKA
lisäävät myös merkittävästi
tarjoaa
myös
personal
Jari Kotkansalo p.041-5077919
ningja
liikuntapalveluita
kengän istuvuutta ja käyttöTyöfysioterapeutti - Kuntohoitaja -Personal Trainer
Kuntokeskus
Loiston tiloissa mukavuutta.
TOIMIPISTEET/YHTEYSTIEDOT:
Kuntokeskus Loisto (Aerodiggarit),
Keskuskatu 4, Hollola - aerodiggarit.fi (Aerodiggarit)
HollolasVääksyn fysikaalinen hoitolaitos, Maakaupantie 6, Vääksy - tmijarik.simplesite.com
sa sekä
Hotelli Tallukassa Lihasvoimaa ja
Vääksyssä. Uutuutena hoidoissa löytyy hieronnan keveämpi olemus
yhteydessä tehtävä kuiva- Jarin ohjauksessa
kuppaus (piste-ja liukukup- Oma lukunsa ovat Jarin ohpaus) sekä rentouttava kuu- jaamat ryhmäliikuntatunnit
makivihieronta. Yksilölliset ja personal training-palvelut.
FOOTBALANCE-pohjalViikoittain voi Kuntokesliset voi hankkia Hollolan kus Loiston (Aerodiggarit)
toimipisteessä. Niistä ovat remontoiduissa ja siisteissä
saaneet avun monet alaraaja- tiloissa osallistua ryhmäja selkävaivoista kärsivät, liikunta-tunneille, joita on
arkiliikkujat ja urheilijat. Nyt nyt 15h/viikko -jokaiseen
kun juoksukausi alkaa niin makuun. Jarin lisäksi on
tarjolla on myös Sport-poh- sivutoimisia ohjaajia kunjallisia juoksuun ja Medical tokeskuksessa, jotka myös

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

041 728 1817

Kauppahalli Lihaa - laatua

A.O. Vuorinen O

PALVELUHAKEMISTO
TULE
HOITOON -- NYT
SUPEREDULLISESTI!
TULE
NYT SUPEREDULLISESTI!
TULE HOITOON
HOITOON - NYT
SUPEREDULLISESTI!
-25%
-25%
-25%
-20%
-20%
-20%
-30%
-30%
-30%

-20%
-20%
-20%

Automyyntiä

Päijät-Hämeen Käyttöauto Oy
n. 40 kpl hyväkuntoisia edullisia henkilöautoja
Kehräämön takapihan sisätiloissa.
044 239 2551 - Pakaantie 1 - Kehräämö (takapiha)

Ostamme autosi, vaunut, asuntoautot,

kaikenkuntoiset
käy, myös
katsastamattomat.
TORIN
OMPELUKONE

www.torinompelukone.ﬁ - p. 0400 769 632
puh. 045
237 8562
Rauhankatu
18, Lahti
Av. ma, ti, to, pe 10-17, ke 9-18

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

2010, perusti vuonna 1956
Raaheen puuseppätehtaan.
Poika Rauno Laulumaa pe–4–

täen toimintaa ja mallistoa
edelleen alati muuttuvien
kulutustottumusten ja ajan

Lahden Seudun Uutiset

osoitteessa Takojankatu 5.
Kiinteistö on arvokas ja kulttuurihistoriallisesti merkittävä suojelukohde ja sen on
suunnitellut kaupunginarkkitehti Kaarlo Könönen vuonna
1939. Alun perin kiinteistössä toimi Esko Järvisen
suksitehdas. Nyt Laulumaa
on avannut kiinteistöön oman
huonekaluliikkeen.

LUT-yliopistoon ja LABammattikorkeakouluun yhteensä
120 opiskelupaikkaa ukrainalaisille

Maalaiskananmunat
Viikko 16 / 2022
isot XL, Suomi

Työterveyshuollon tulevaisuus
3,50
/kg

katosi. Iloisille asiakkaille on
tarjottu kaikkea mahdollista,
Mielestämme
laadukUkrainalaisille varataan korkeakouluihin tietty määrä
jopa gynekologin erikoiskaan huonekalun lähtökohta
lääkärin palveluita, vaikka
paikkoja erillisopinto-oikeudella opiskeluun. Lisäksi
on ajaton arjessa toimiva
potilaan työpaikka ei ollut
muotoilu ja korkealaatuiset
vaihtoehtoina ovat avoimet korkeakouluopinnot ja
ilotalo.
)DVDDQLQULQWD¿OH
jotka kestävät
tutkinto-opiskelijaksi hakeminen. Kaikkien opintojen on materiaalit,
Lumiporo,
aikaa. Laatumme on korkeaa,
pakaste,Suomi
GB Työterveyshuollon
määrä olla ilmaisia ukrainalaisille.
mutta hinnat kohtuulliset,
vaikuttavuus
sillä vuosien työllä ja kokemuksella
olemme
löytäneet
LUT-yliopisto ja LAB-am- kuin tutkinto-opintojakin
Kaikenlaisten palveluiden
valmistukseen oikeat kumpmattikorkeakoulu tarjoavat on tarkoitus tarjota ukraitarjoaminen ei ole toiminut
panit ja teemme tuotteita aina
ukrainalaisille yhteensä 120 nalaisille ilmaiseksi. Yksialkuperäisen tavoitteen mukaan. Työterveyshuollon piti
opiskelupaikkaa erilliso- tyiskohdat ovat vielä auki ja
isomman erän keskusvaraspintoihin, 60 kumpaankin parhaillaan on selvityksessä
ylläpitää työkykyä. Työkytoomme Lahteen, mikä osalvyttömyyden merkittävin
korkeakouluun. Sotaa pa- esimerkiksi se, koskisiko
taan laskee hintoja. Tarkkaan
koon tulevat ukrainalaiset maksuista vapautus vain Uksyy, mielenterveyden häiriöt
valitut ja testatut materiaalit,
voivat päästä opiskelemaan rainan kansalaisia vai kaikkia
ovat nautaa
työkyvyttömyyden
tiKylmäsavuporoa,
ja hevosta.
jatkuva laadunvalvonta ja
lastoissa
ykkössijalla.
Työkorkeakouluihin erilliso- Ukrainassa opiskelleita sotaa
tuotekehitys takaavat kulutNastolan
kotijuustoa.
pinto-oikeudella, jolloin he pakenevia.
terveyshuollon
bisnes on
tajalle turvalliset, kestävät
Vetikon
tilan laidunlihaa.
voivat jatkaa keskeytyneitä
ajautunut väärille urille.
Käytännössä ukrainalaikalusteet. Valmistuksessa
set hyödyntäisivät LAB:n
opintojaan.
Psykiatrina olen jatkuvasti
keskeinen lähtökohta on ka– Pystymme tarjoamaan ja LUT:n englanninkielisiä
tavannut potilaita, joiden sailusteen pitkä käyttöikä sekä
rastumisen syy on työperäikolmenlaisia opintomahdol- koulutusohjelmia ja opintoja.
tuotteiden vähäinen ympäLahden Kauppahallista! TERVETULOA!
lisuuksia. Yksi on erillisopin- Englanninkielisiä opintoja
nen ja psyykkinen, kohtuuton
ristörasitus koko elinkaaren
to-oikeus, jotta Ukrainassa löytyy esimerkiksi teknolostressi tai työpaikan ihmisajan, Täysin
kertoo virheellisesti
Aki Alenius.järjestetty työpiste. Kalusteiden valmistaja on myynyt kovalla hinnalla suhdeongelmat, kelvoton
keskeytyneet opinnot voisi- gia-alalta, kauppatieteistä ja
huonot, ja hyvän näköiset kalusteet. Työtuoli jää liian kauaksi kuvaruudusta. Rähmälleen
vat jatkua sodan aikana. Toi- liiketaloudesta.
johtaminen jne – ja työtervenen vaihtoehto on avoimen
yshuolto ei ole tehnyt mitään
Opintoasioiden johtajan joutuneen työntekijän niska alkaa särkeä puolessa tunnissa.
yliopiston ja ammattikor- Maija Kuirin mukaan ukongelmien hoitamiseksi.
keakoulun tarjonta ja kolmas rainalaisille suunnattavat
Ehdottomasti pitää kääntää
mahdollisuus on hakeutua opinnot on tarkoitus koota Lahdessa poliitikot ovat joka toimi alueellisesti koko on hävitetty. Rasitusvammat
kurssi alkuperäisen tehtävän
Kaihtimia
ovat vähentyneet.
avoimena olevien ja tulevien valtakunnallisesti yhdel- päättämässä ison työtervey- Ruotsissa.
suuntaan.
Koulutusvideoni TyöpeKun aloitin Lahden kauhakujen kautta normaaliksi le verkkosivulle, jotta he sorganisaation, Wellamon
tutkinto-opiskelijaksi, kertoo löytäisivät helposti tiedot tulevaisuudesta. Olen toi- räinen syöpä voitti maail- pungin työterveyslääkärinä Jos halutaan järjestää
minut 22 vuotta vastaavana manlaajuisen ohjelmakilpai- 1980-luvun alussa, kaupun- työterveyshuolto mahdolliopintoasioiden johtaja Maija opintomahdollisuuksista
työterveyslääkärinä monissa lun Sydneyssä vuonna 1987. ginsairaalassa 10-20 työnte- simman tehokkaaksi, niin
Suomessa.
Kuiri LUT-ylipistosta.
puh. 1.
03Toimijan
782 7783
Työterveyslääkärin urani kijää vuosittain sairastui ampitää olla melko
yrityksissä, ja olen tehnyt
Niin erilliopintoja, avoimia korkeakouluopintoja
Lähde: yle.fi työterveyshuollosta koulu- päättyi Lahden Medivireen matti-ihottumaan. Kahden iso.
Öljysäiliöiden huoltoa
Kattoturvallisuustuotteita
tusaineistoa enemmän
kuin yksikönjohtajana 1996-2001. vuoden kuluttua ei yhtäkään. 2. Työterveyshuollon pitää
kukaan. Vuonna 1991 sain Medivire oli tuolloin Suo- Tuloksellinen toiminta on tuntea asiakasyritykset ja
Kiinteistöt
valtakunnallisen ergonomia- men suurin työterveysorga- herkkua.
heidän työolonsa. Siihen
palkinnon.
nisaatio, jolla oli 50 yksikköä
Fennia vaneritehtaalla menee vähintään 3-4 vuotta.
MAALTA tehtävä
ympäri
Suomea. Lahden pahoja ihottumia oli TALO
vielä / MÖKKI
3. Työterveyshuollon
Asennettuna
ja
j tarvikkeena
Ympärivuotiseen
lomakäyttöön.
Kokemusta
ja tuloksia yksikkö
oli tutkitusti Suomen enemmän, ja ne loppuivatSopivasta
on kauppa
työperäisten
haittojen
heti.
Vuonna 1978 huomasin, paras ja sai tulospalkkion kun laitoin käsien suojauksen ehkäisy, eikä ensisijaisesti
miten työterveyshuollon aina kun se jaettiin. Olin kuntoon. Kehittämäni suoja- tienaaminen.
saumattomat
keinoilla nopeasti
vähen- saavuttanut oman huippuni, hanskojen huoltomenetelmä 4. Palvelun ostajan pitää
netään työstäsadevesijärjestelmät
aiheutuvia ja lähdin psykiatriaan.
levisi kaikkialle Suomeen.
sopia
Vihdintie
4, 00350työterveyshuollon
Helsinki
sairauksia. Toimin
11 vuotta
Tuloksia! Ihanaa!
kanssa
siitä, että saadut työkattosillat
(09) 241 8498
- www.tuomontupa.fi
kärköläläisen Koskisen
1990-luvulla alkoi työ- terveyspalvelut ovat aidosti
tikkaat Oy:n Työterveyshuollon
terveyshuollon painopiste vaikuttavia. Esimerkiksi,
työterveyslääkärinä.
Siinä
lumiesteet
menestystarina
siirtyä henkisten ongelmienKattotöitä
suuntaamattomat terveystaryrityksessä satsattiin edistyksellisesti muun
Kou rutmuassa
Kou
tuotte O
Oy Työterveyshuollon luoja oli ratkaisemiseen. Medivireen kastukset on jo 1990-luvulla
Pelti-todettu
ja tiilikattojen
ergonomiaan, 0ja400
ja Lää- asiakaskuntaan kuuluivat
hyödyttömiksi.
4myöhemmin
0
00
0 49
98 184
8 , 04
84,
0 0Työterveyslaitoksen
8
865
65 1147
65
114
47
pesut5.jaJos
maalaukset
Siirtonurmea
kintöhallituksen
johtaja
Leo
Koskisen
Oy
sai
TyöminisTyöterveys Wellamoa ei
valtion
virastot,
verotus,
ETSIMME ASIAKKAILLEMME
teriön hyvän työnantajan Noro 1950-luvulla. Suomen työvoima, poliisi jne. Silloin
olisi, se pitäisi perustaa. WelRAKENNUSAPU
RANTAHUVILAA/TALOA
RANNALTA
työterveyshuolto oli ainut- muotitauti oli ATK-stressi. lamolla on erinomaiset edelLAADUKASTA
SIIRTONURMEA
LAMMILTA! palkinnon.
lytykset toteuttaa tuloksellista,
Vuonna 1979 panin pys- laatuista maailmassa niin tietokoneohjelmat olivat MARTTINEN
n. 150 km säteeltä H:gista
tyyn
rakennusalan työter- kuin oli Arvo Ylpön alulle huonoja ja perehdytyswww.rakennusapumarttinen.ﬁ
kel- vaikuttavaa työterveyshuoltoa.
Asumiseen sekä vapaa-aikaan.
Puh. 0400-948
veyshuollon Sysmästä
Rii- laittama neuvolajärjestelmä
votonta.
Jos siihen ei260
olla tyytyväisiä,
Ompelukonemyynti
ja -huollot
Luotettavaa välitystä yli 30v. kokemuksella.
himäelle – ensimmäisenä 1940-luvulla.
kannattaa neuvotella.
alueena Suomessa. TyöterTyöterveyshuollon yksise- Työterveyshuollon Polttoöljyä
veydenhuollon
piiriin kuului litteinen tavoite
oli työperäisAina on muistettava, että palLAATUKONEET
EDULLISESTI
veluiden laajuudesta päättää
yritystä, ja minun urakkaani ten terveyshaittojen ehkäisy. harharetki
MYYNTI
HUOLTO
- KORJAUS
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Seuralaispalvelua

KAHDEN
❤
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Hiustenleikkaus
13 - 17 €

0700-416 060

st erc PL 169 TRE 10 2€/min

ÄLÄ OLE YKSIN!

SEURAA TARJOLLA!
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IVE 0700-411600

L

1,69
STST
EROTIC
1,92min.+pvm.
min+p vm.
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Seksi & parisuhd e
Luotet tavaa apua seksi- ja
parisuhdeasioissa.
2,21€ min+pvm

Uutiset

Lahden Seudun Uutiset

Katoksia, aitaa, portti ja muita ulkokalusteita mittatilaustyönä. Puuvesa.fi - p. 040 754 7420 - puuvesa@puuvesa.fi.
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PATEMI OY
M-Lasi

Kuntavaalit ovella,
kannattaako äänestää?
Lahden Seudun Uutiset

Listat myös asiakkaiden
omista malleista!

Niko Oksaselle voitto
IV Lahden Autolasikeskus Openista
TunnePuu Oy

444

Maarit
Tuomi

kaupunginvaltuutettu
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Lahden Seudun Uutiset
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Keilailu-uutisia

Radanvarsisarja huipentui
finaaliin Lahdessa

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

hiljalleen kiehuvassa
vedessä 4 minuuttia ja nosta
kattilasta reikäkauhalla.
(4 minuutin jälkeen
keltuainen jää löysäksi.
Jatka kypsennystä pari
minuuttia, jos haluat siitä
– 7 – Laita valmiit
Lahden Seudun Uutiset
kiinteämmän.)
Kiehauta vesi laakeassa
munat lämpimään veteen
kattilassa, lisää etikka
odottamaan tarjoilua.
ja vähennä lämpöä.
Riko muna kerrallaan
Paahda leipä ja valmista
kahvikuppiin tai kauhaan.
pekonit/ parsat tai mitä
Pyöräytä vesi liikkeelle,
nyt oletkaan valinnut
aivan kuin torpedo pyörisi
munien seuraksi. Kokoa
ja3RUVDDQXONR¿OH
laske munat varovasti
päällekkäin ja rouhi hieman
veteen.
kulmapaisti/kassler
50%/50%, mustapippuria päälle.
tuore,Kypsennä
Suomi yksi
uppomuna
kerrallaan
tuore, Suomi

Toukokuun
tahdotuimmat!
Huhtikuun
herkkuja!

Hyvä sikanauta-jauheliha

Markus Keskiruokanen, Jesse Kallio ja Kari Onnila

70&/30%, tuore, Suomi

Kauden 2021-2022 Radanvarsisarja päättyi finaaliin
11.4.2022 Lahden Keilahallissa. Kauden aikana kilpailtiin Riihimäen, Hyvinkään,
Tikkurilan, Tuusulan, Järvenpään ja Lahden keilahalleissa. Osallistujia oli
yhteensä 130 ja 24 parasta
jatkoi loppukilpailuun.

Finaalissa keilattiin 8
sarjaa amerikkalaisittain.
Huikealla 254 pisteen keskiarvolla (2034) keilannut
TPS:n Jesse Kallio oli omaa
luokkaansa ja vei voiton
ennen Sinisten Markus Keskiruokasta (1941). Kolmaneksi kiri Starmenin Kari
Onnila (1855).

6,50
/kg

Tapio Lehdon muistokilpailun voitto Käyhkölle

t

Hyvät karjalanpaistilihat

11,90

Onko sinulla joku mieliresepti, jonka haluat jakaa lukijoille? Lähetä se minulle, niin kokeilen sitä ja
10,90 lehdessämme. s-posti: niina@jns-mediajakelut.com
maukkaimmat niistä julkaistaan

/kg
/kg

Maalaiskananmunat
K
ATTOT
YÖT

OITIN HIRSIRAKENTAJAT

isot XL, Suomi

· Uusien hirsirakennusten
veistot myös asiakkaiden
puista!
· Käsityönä sekä konetyönä

3,50

Toimipaikka Tuulos p. 045 221 4925

AMMATTITAIDOLLA
/kg

100% suomalainen

MYYDÄÄN POLTTOPUUTA

KATTOJEN

Kysy lisää p. 040 5200 782
Klapitalo Jokinen – klapitalo.fi

Tuoretta koivuklapia 6 irtokuution kuormissa,
toimitettuna Lahden seudulle 390 euroa.

Poron
lapakäristys
)DVDDQLQULQWD¿OH

- ja

Lumiporo,
pakaste,Suomi
GB

pesut, maalaukset
34,90
29,90
/kg
ja pinnoitukset

Mittatilauksena valmistetulla
takkasydämellä lisää
lämmitystehoa.

vartti-, pelti- ja tiilikatot

nys!

HOX2\

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

Kauppahalli Lihaa - laatua - palveluaKattoremontit
www.lihavuorinen.fi

Lahden Kauppahallista! (myös
TERVETULOA!
pienemmät kohteet)

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

Jesse Kallio, Tomas Käyhkö ja Santtu Tahvanainen

Sunnuntaina 17.4. kilpailtiin
Tapio Lehdon muistokilpailun voitosta. Loppukilpailuun selviytyi yhteensä 21
keilaajaa. Finaalissa keilattiin 7 sarjaa amerikkalaisittain.
Finaalin voittajaa jännitettiin aina viimeiseen sarjaan
ja ruutuun saakka. Lopulta

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

HAKEMISTO

Teksti ja kuvat:
Niina Leskinen

Kattoturvallisuustuotteita

Asennettuna jja tarvikkeena
saumattomat
sadevesijärjestelmät
kattosillat
tikkaat
lumiesteet
Kou ruttuotte O
Kou
Oy

0400
40
00
0 49
98 184
8 , 04
84,
0 08
865
65 1147
65
114
47

· Vanhojen hirsirakennusten
kunnostaminen
· Alahirsien vaihdot

.

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

Katso lisää kotisivuiltamme

Kattoturvatuotteet
jaKaihtimia
vesikourujen
asennukset
myös saaristossa
puh. 03 782 7783

Kiinteistöt

TALO / MÖKKI MAALTA
ilmainen
arviointi!
Ympärivuotiseen lomakäyttöön.
Sopivasta kauppa heti.
Joustava
rahoitus!

040 6633 377
Vihdintie 4, 00350 Helsinki
(09) 241 8498 - www.tuomontupa.fi

Kattotöitä
kattomaalauslahti.fi
Y: 2016815-0

Pelti- ja tiilikattojen
pesut ja maalaukset

RAKENNUSAPU

HORMIC.fi

100% kotimaista työtä.

Ammattitaidolla vuodesta 1989

www.
Meiltä myös:

- Savupiippujen kunnostukset
- Hormikuvaukset ja kartoitukset
- Piipunhatut - Tikkaat

email:

hormic@hormic.fi
0400-885055

puh:

Toukokuun
tahdotuimmat!
Huhtikuun
herkkuja!

avautui
syyskuun 1. päivä
Meiltä laadukkaat
kesäkukat,
Rautateiden
Lahti -näyttely.
Meiltä laadukkaat
kesäkukat,
vihannekset,
puut, pensaat,
perennat,
Aulan sermeissä
esitellään
vihannekset,
puut,ja
pensaat,
perennat,
havut, ruusut
köynnökset.
Lahden
rautateitä,
rautatiehavut,
ruusut
jakulttuuria
köynnökset.
ja rautatieharrasHyvä sikanauta-jauheliha Joukossa
Hyvät
karjalanpaistilihat
3RUVDDQXONR¿OH
–7–
Lahden
Seudun
Uutiset
paljon
erikoisuuksia
tamisen
eri muotoja.
kulmapaisti/kassler
50%/50%,
Joukossa
paljon
erikoisuuksia
70&/30%, tuore, Suomi
ja
harvinaisuuksia!
tuore, Suomi Lisäksi vitriineissä on esiltuore,
Suomi
ja harvinaisuuksia!
Avoinna
MA-PE 9-19,
lä Esko
Nikkasen
ja Sauli
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Koettua jonka ei
toivonut uusiutuvan

Lottien kisakahvipannu
näyttelyssä
6,50
/kg

LA 9-16,
SU 11-16
Avoinna
MA-PE
9-19, pieHirvosen
rakentamia
Rajakatu
2, 15100
Lahti
LA
9-16, SU
11-16
noisrautateitä.
Nikkanen
Rajakatu
2, 15100
Lahti
www.vihertalovarpula.fi
on keskittynyt
paikallisiin
www.vihertalovarpula.fi
rakennuksiin
ja miljöihin,
Hirvonen ulkolaisiin dioraamoihin.
Näyttely kestää syyskuun
Painonpudotusta
arkiruoalla!
loppuun
asti ja se toteutetaan
6XXUV¿NHLVV¿MDSHU¿N¿UU\OO¿QRXGHWWXQD
Lahden
rautatieTi 10.00,
Ke 11.00,¿N
Toyhteistyössä
16.00
ja La
10.00
Maalaiskananmunat
6XXU
V¿NHLVV¿MDSHU
¿U
U\OO¿QRXGHWWXQD
7LODXNVHWZZZ
YLKDQWDƬ
harrastajat
Topparoikka
ry:n,
To
Miesten
ryhmä
isot18.00
XL, Suomi
7LODXNVHWZZZ
YLKDQW
DƬ 
WDLSXK
NOR
Kauppakatu 2 A, LAHTI
WDLSXK NOR 
puh. 044-515 4414, painonpudottajat.ﬁ
posti@painonpudottajat.ﬁ
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/kg
/kg
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Kun viime elokuussa seisoin kiinnostusta Karjalan evakHennalan Komentajanpuis- kojen kokemuksiin. Useita
tossa ja katsoin vastapaljas- kertoja olen viime viikkojen
tettua evakkopatsasta olin aikana keskustellut minua
monestakin syystä tyyty- nuorempien suomalaisten
väinen.
kanssa omien kokemusteni
Me, jotka olimme jou- suhteutumisesta ukrainalaistuneet jättämään kotimme ten kohtaloon. Toivottavasti
sodan vuoksi olimme saaneet osaamme tehdä oikeita johmuistomerkin, joka omalta topäätöksiä ja tekoja turvalosaltaan kertoi myös toivos- lisessa suomessamme, tämän
ta,
se evakkoäitiä
arvaamattoman
naapurin
SeudunHollolan
Uutiset
Viikko 20 / 2021 Sun
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– Lahden
Havukalliolla
etsitään rasteja upeiden näköalojen kera. Kuva Päivi Tommola.
kahden lapsensa kanssa me- kanssa .
latti
Sunn
nossa pitäjäjuhliin rauhan jo
En käy vertailemaan kohsike
latti
taloita keskenään, sillä jokai- Juhlanäyttelyn avajaisissa oli runsaasti LHS:n punapaitoja.
tultua.
Lop
sike
Samalla tunsin kiitolli- selle se yksilöllinen. Kodin
kahd
Lop
Lahden pääkirjaston musii- levie
suutta siitä, ettei ainakaan jättäminen vain välttämätlujen
kahd
)DVDDQLQULQWD¿OH
kin
genrevinkkaukset
jatmuis
Euroopassa ollut syitä, että tömät tavarat käsissä vailla HIIHTOMUSEO. Lahden vielä siihen aikaan järjestetty
keil
lujen
Lumiporo,
pakaste,Suomi
GB kuvat taas syksyllä nostal- öitä
nykyiset sukupolvet joutuisi- tietoa matkan päämäärästä Hiihtoseura ry täytti 100 näissä kisoissa, vaikka naiset
ensis
keila
gisempana
kuin
koskaan.
kolm
vat kärsimään saman kuin me tai paluun mahdollisuudesta vuotta juuri sopivasti hiihto- ottivat jo osaa hiihtokilpaitain,
ensin
Syksyn ensimmäisessä gen- takaa
olimme joutuneet kokemaan. on aina tragedia. Jokaiselle kauden aikana. Seura aloitti luihin. Lahden mäkihyppääjatko
tain,
sunnuntairastien ran
revinkkauksessa tiistaina jatko
kymmeniä
kilometrejä
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Sy
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kilpailijat
toimintansa
vuonna
1922, Geopark
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täydellinen.
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pohjois-eteläsuunmukana joolympiamuutaman
sä olinkaan! Kun Venäjän yhteydessä
ovat voittaneet
ja
ja jo seuraavana
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yleis
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Lisäkustannukset
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Lappilainen näkijä, parantaja
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Maaseuasiaa, etten voisi
auttaa!
tekemisestä,
Myös
2,95€/min.+pvm. pl50 hki 25
“Myös
ihmissuhdekriisit”
saumattomat
Ti 10.00,To
Ke18.00
11.00,
To 16.00
ja
La 10.00
työnä. Puuvesa.fi - p. 040 754 7420 - puuvesa@puuvesa.fi.
Miesten
ryhmä
1,98 €/min.+pvm,
roy, PL 52,
Tre
lisätöistä
ja näiden
aiheut2,59
€
2,17€/min+pvm,
roy, PL 52, Tre
sadevesijärjestelmät
To
18.00Vihdintie
Miesten
ryhmä
Kauppakatu
24, A,
tamista viivekorvauksista
00350LAHTI
Helsinki
Kuva: Lasse Koskinen.
kattosillat
Kauppakatu
A, LAHTI
(09)
241 84982
- www.tuomontupa.fi
urakoitsijalle. Lisäksi älypyöpuh. 044-515
4414,
painonpudottajat.ﬁ
tikkaat
rätien varrelta oli tarkoitus
puh. tietotekniikalla
044-515
4414,
painonpudottajat.ﬁ
posti@painonpudottajat.ﬁ
matkakeskuksesta etelään johtavan
ehostetun
pyörätien kustanlumiesteet Lahden
kaataa läheisen asutusaluKattotöitä
nukset
kohosivat
kaksinkertaisiksi
suunnitelmista.
Kuva: Lasse
Koskinen.
– 3 – posti@painonpudottajat.ﬁ
Lahden
Seudun
Uutiset
een edestä kuusikkoa.
Tästä
Kou
Kou
ruttuotte Oy
O
≤- 65 vuoden kokemuksella
Hämeenkatu
p. 019-469 32
pyörätien
Tarkastuslautakunta
toteaa
Lahden37,
matkakeskuknousi niin suuri vastarinPelti- ja tiilikattojen
0400
40
00
0 49
98 184
8 valotekniikalla
84,
, 04
0 08
865
65 1147
65
114
47
pesut ja
maalaukset
Siirtonurmea
tarkastuskertomuksessaan,
sesta
Etelä-Lahteen
johtavan
nan ryöppy, että pyörätietä pintaan.
automaalausalan töitä
Avoinna:
ark.
10
–
17,
la 10 – 1
että EU-tuen saaminen RAKENNUSAPU
oli älypyörätien pituus on 2,5
kavennettiin alkuperäisistä
- Muoviosien
korjaukset
VANHAN
TAVARAN
KAUPPA
LAADUKASTA SIIRTONURMEA LAMMILTA!
tarkastuslautahyvä asia, mutta samalla
kilometriä,
joten kaupungin
suunnitelmista.
Yrittäjä,Lahden
haluatko
avuksesi pienen
MARTTINEN
pyö- omat kustannukset ilman
Maaliskuun lopussa vuon- kunta tarttui älypyörätien ihmettelee, oliko lyhyenwww.rakennusapumarttinen.ﬁ
- Myös kolarityöt
ARABIAN
ASTIOITA:
ja ammattitaitoisen
tilitoimiston?
kustannuksiin, jotka loppujen
rätiepätkän leventämiseen
”älytien”
näyttölaitekustanna 2021 pyörätiekustannukja vahinkotarkastukset
Valencia,Puh.
Sointu,0400-948
Krokus, Faenza, 260
Kirsikka, Gardenia, Kastanja, Ali, Myrna, Sign
HIERONTAA
Ompelukonemyynti
ja -huollot
tarvetta käyttää 1,5
miljoonaa
nuksia
ovat
noin
600 euroa
set olivat kohonneet
jo 2,7 lopuksi nousivat kaksinkerOMPELUKONEMYYNTI
JA -HUOLLOT
TILITOIMISTOJA
Maisema, Kesäkukka, Suomenkukka, Kilta, Maire, Kultakoriste,
Raija, Pitsi, Leena
varoja.
metriltä.
Loput
miljoonaan euroon. Lisää taisiksi suunnitelmiin nähden. euroa kaupungin omia
Uhtua,
Ruija,Polttoöljyä
Kosmos,
Pirtti, Otso, Meri,
Saara,tulevat
Kaira, Taika,EU:n
Anemone, Airisto, H
Kaupungin oma osuus
kohosi Lautakunta toteaa 24H
vielä,
että avarasta
avustuslompakosta.
tuleeLAATUKONEET
väylään Tarjoamme
kirjanpitoa
jne.! Maitokannuja,
hillo- ja maustepurkkeja,
voipyttyjä…! Seinälautasia
EDULLISESTI
TUOMON HIERONTAPALVELU kustannuksia
yleensä
EU:n
on 520 euroa
myös digitaalisista näyttö- yli 1,5 miljoonaan euroon. EU-hankkeilla on Tomula,
Alariesto, Von
Wright,osuus
Heljä Liukko-Sundström,
Vuosilautasia, Joulula
MYYNTI
HUOLTO
KORJAUS
∙ Klassinen
hieronta
Tarkastuslautakunta sai täs- taipumus aiheuttaa hakijalla metriltä,
joten
metrihinta
tauluista ja
liiketunnistimellaja taloushallintopalveluja
Romanttinen
puutarha
ym.
ZZZODPPLQVLLUWRQXUPLÀLQIR#ODPPLQVLLUWRQXUPLÀ
äyttelyjen tilaa. Edessä∙ Urheiluhierontaa
Portaikkoja käytetään
erilai- jäädä
metsittyneen
mäen
aiheutuneeseen
tieduste- oman
rahoitusosuuden
pai- on siis yhteensä 1120 euroa
toimivasta
valotekniikasta. täKAIKKI
Lomonosovin
eläimiä
MERKIT
∙ Kuumakivihierontapeittoon, mutta
kenttä voitaisiin varus- seen askelkuntoiluun.
puistossa
aina
ajantasaisesti!
IITTALAN LASEJA:
kaupunkiympäristön
sumista hankkeen aikana. metriltä.
Valot himmenevät
ja kirkas- luunsa
in lasten leikkipuistoksi.
Kariniemen
rinteessä
toi- on tehty ehostustöitä.
Niistä
P. 050
435 8370
Kekkerit,
Niva, Festivo, Asklak, Kalinka, Pisaranrengas, Jäänsärkijä, Helminauha
Lahden
tuvat liikennemäärien
mu- vastuualueelta vastauksen, Lautakunta kehottaa
unginvaltuustoaloitteen tuomon.hierontapalvelu@gmail.com
mii edesmenneen taiteilijan on tullut Kariniemen
mäkeä
Tsaikka ( kulta, lila), Kastehelmi, i-lasi, Pioni, Apila, Herttua ym.
kaan.
Tämän ”älytekniikan” jonka mukaan ainakin pyörä- kaupunkia lisäämään laskellta ovat syntymässä Olavi LanunAutomyyntiä
15:sta kook- ulkoiluväylänä
käyttäviltä
tien
levennys
olisi
toteutettu
matarkkuuttaan
hankkeiden
arviosuus on kustannuksista noin
18 · www.hierojalahti.com
PALJON Lahden
VANHAAJA KERÄILYTAVARAA:
t kuntoportaat Lahden Vuoripojank.
Puotikatu
7, kaupungin
kaasta teoksesta
koottu La- kirpeää palautetta.
ointikertomus
2020
valmistuiaterimia, avai
kuusi prosenttia.
Huonekaluja, Valaisimia,
lampunkupuja,
valaisinkristalleja,
asta Kariniemen laelle, nu-puisto. Puiston toteutAlue on edelleen
ryteik- Pyörätien joka tapauksessa ilman EU:n kustannusarvioita laadittaessa.
3.5.2021.
kaistamerkinnät
15700
Lahtilasin maljakoita ja laseja, lasipurkkeja, Savitorpp
naulakoita,
ryijyjä, Riihimäen
yhteys satamaan syntyy tamisesta käytiin aikanaan köinen kaadettuine
ja kaa- heijastetaan tukeakin.
opetustauluja,
emaliastioita,
patoja, peltikahvipurkkeja, kuparipannuja, mor
n avulla.
kovaa
kädenvääntöä
Lahden
tuneine
puineen.
Kariniemi
Arabian
kahvikuppeja
n.
40
kpl
hyväkuntoisia
edullisia
henkilöautoja
AUTOHUOLTOJA
050 599 3283
Lomonosovin eläimiä. Ja paljon muuta!
TORINKaarikatu
OMPELUKONE
kaupunginvaltuustossa ja on luontokohteena suojeltu.
1, 15100
Kehräämön
takapihan
www.torinompelukone.ﬁ
- p.Lahti
0400 769 632
oitteissa toivotaan lehtien
palstoilla.
Puiston sisätiloissa.
Arvostelijoiden mukaan riwww.salejarvi.fi
TRIKOO MATONKUTEITA:
0400
765832
|
info@accounting4you.fi
Rauhankatu
18,
Lahti
laululavan jälleenrakannattajat
toivoivat
ja
ussukasat
eivät
kuulu
kaupun044
239
2551
Pakaantie
1
Kehräämö
(takapiha)
Palveleva paikallinen
Värit: Valkoinen, musta, sininen, harmaa. 3 euroa/kg.
Av.
ma,
ti,
to,
pe
10-17,
ke
9-18
mista, jotta Kariniemen koivat Lanu-puistosta tu- kipuistoon. Arvostelijoiden
Ompelutarvikkeita: Nappeja, vetoketjuja, nauhoja, pitsejä, kankaita ym
voitaisiin järjestää monimerkkiautohuolto
mu- levan Suomessa tunnettu Launeella
mielestä pystyyn jätetyt ja
Onriittävät
ikävä havaita, että nuorten har- näpelöintiä. Missä ovat liikunnalliset Kunhan
mennään
muutama 2vuosi
esityksiä ja yhteislaumatkailunähtävyys.
Siihen katkaistut lahopuut
KAIKKI
LOPUTjaKANKAAT
EUROA / METRI!
Cittarin
ja Prisman välissä
ovat suuntautuneet nykyään pelit koulujen välitunneilla, tai koulun eteenpäin tulee "iso jytky" mielensuuksia. Entiselle juh- puisto ei ole yltänyt. Taide- linnuille ja toukille.rastukset
Risukasat
Puuaskartelutarvikkeita:
Palloja,
helmiä,
kännykkään
terveysongelmissa. Kouluihin pyöriä,
on tappeja ym.
tälle johtavat edelleen puiston toteuttaminen maksoi antavat hoitamattoman
kuvan ja kaikkeen mitä ne jälkeen?
Valaisimia
Hollolan •Hirven
laatusertifioidun savusaunan
terassilta
voiJos
nauttia
myös Salpausselkä
• määräaikaishuollot
ilmastointihuollot
härpäkkeet
tarjoavat.
mennään
Urheiluseurat
ovat
joka
puolella
lisättävä
liikuntaa
ja
jo
päiväkodissa
OSTAMME KUOLINPESIÄ JA MUUTTOIRTAI
et harmaagraniittiset 870 000 silloista markkaa. puistosta. Kariniemen mäki
Geoparkin
kauniista
Kuva
Päivi Tommola.
• korjaukset
• renkaat
ja maalaismaisemista.
vanteet
kylään,
niin
otettava huomioon nämä asiat. Nyt
at.
Lanu-puisto rakennettiin
vuo- on
suosittu liikuntapaikka
ja istutaan rivissä ja na- vaikeuksissa, kun ei ole harrastajia.
• Vianmääritykset
• nelipyöräsuuntaukset puloidaan niitä laitteita ja sosiaalinen
Nyt on herätty nuorten mielenter- kun tutti lusahtaa suusta ulos niin
set niistä on puhdistettu,
sina 1989-1992.
kävelykohde.
kanssakäynti on 0-tasolla. Kuka hoitaa
veysongelmiin,
hyvä että edes nyt. käteen lyödään kännykkä. Voi näihuonekalujen,
toiset ovat osin edelHarrastukset ja liikunta ovattrampoliinien,
jääneet Politiikot
ja virkamiehet
ovat kilvan den nuorten tulevaisuutta...näkymää
Ajokatu 65
Lahti taidetyöt olivat
sammaleen kattamat.
Lanun
grillien
ym.
unholaan,
vain
pieni
osa
nuorista
käy
lisäämässä
hoitohenkilökuntaa.
Hyvä terveyden kannalta.
Avoinna 7.30–16.30
kuljetuksen ja kasauksen?
harrastamassa mitään muuta kuin näin, mutta pitäisi mennä tarkistelePuh. 050 549 9377
Myös liukuovikomerot
kaupoilla notkumista ja kännykän
maan mitkä ovat syyt ja seuraukset. Raimo Jokinen

0XOWDDNXRULNDWHWWDNLYLDLQHNVLD
0XOWDDNXRULNDWHWWDNLYLDLQHNVLD

Ni
Ni
Nostalgiaa huoku
IV
IV
3,50
teemoja
musiikin
/kg
genrevinkkaukse

Rakennus- ja
saneerauspalvelut

Hollolan sunnuntairasteilla
tutustutaan
Älypyörätien kustannukset
Poron lapakäristys
Päijät-Hämeen
Päijät-Hämeen
Salpausselkä
Geopark
-alueen geologiaan
Kylpyhuonelaatoitusja
kaksinkertaistuivat
Lokapalvelu Ky
vesieristystyöt
Tarkastuslautakunta tarttui kohonneeseen hintaan

9HVLMlUYHQ5DNHQQXVSDOYHOX2\

Lokapalvelu Ky
34,90
29,90

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

Kauppahalli Lihaa - laatua - palvelua www.lihavuorinen.fi

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

PALVELUHAKEMISTO
0700 51040

0700-512411

0

SAVIAHON MYYMÄLÄ HYVIN

iemen laelle
säravintolaa

PALVELUHAKEMISTO

liikkujilta ja ulkoilijoilta

TILITOIMISTO
SALEJÄRVI KY

Päijät-Hämeen Käyttöauto Oy

Harrastukset ja hyvinvointi nuorilla

hdas laajeni Lahdessa
vadenautohuolto.com

na melkoista sisutusia ja tuotantomme toi-

sohvaa, Vuorio kertoo.

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

TEHOPESU

RIVITALOUUSTUOTANTOA LAHDEN NASTOLAN RAKOKIVEEN:
Lahden Seudun Uutiset
ENNAKKOMARKKINOINNISSA tulevaa Raken- Huoneistoja tulee 8 kpl seuraavasti:
RIVITALOUUSTUOTANTOA
LAHDEN NASTOLAN RAKOKIVEEN:
nusliike Olavi Järvinen Oy:n
rivitalouustuo-

Viikko 16 / 2022
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Huhtikuun herkkuja!

Seudun
Uutiset
227.000 €
VARATTU
– 8 vh.
– Lahden
tantoa Lahden Nastolan Rakokiveen, hyvien A 1 4h+k+s = 83,5 m2 mh. 89.225 €–
ENNAKKOMARKKINOINNISSA
tulevaa
RakenRIVITALOUUSTUOTANTOA
LAHDEN
NASTOLAN
RAKOKIVEEN:
Huoneistoja
8 kpl
seuraavasti:
urheiluja ulkoilumahdollisuuksien
äärelle
sekä A
2 3h+k+s = 72,5tulee
m2 mh.
83.375
€– vh. 203.000
€
nusliike
Olavi Järvinen
Oy:n rivitalouustuolähelle liikekeskuksen
palveluja!
89.225 €– vh. 203.000
227.000 € VARATTU
A 31 4h+k+s
3h+k+s = 83,5
72,5 m2 mh. 83.375
tantoa
Lahden
Nastolan
Rakokiveen,
hyvien
Tämä
tuleva
RS-kohde
on kahdeksan
huoneiston
yhteen Huoneistoja tulee 8 kpl seuraavasti:
ENNAKKOMARKKINOINNISSA
tulevaa
Rakenurheiluja
ulkoilumahdollisuuksien
äärelle
sekä
A
2
3h+k+s
=
72,5
m2
mh.
83.375
€–
vh.
203.000
4 2h+k+s 60,5 m2
73.175 €–
173.000 €€
tasoon
rakennettava
rivitalo vuokratontilla.
Materiaalivanusliike
Olavi Järvinen
Oy:n rivitalouustuoA
1
4h+k+s
=
83,5
m2
mh.
89.225
€–
vh.
227.000
€ VARATTU
lähelle
liikekeskuksen
palveluja!
linnat
ja
muutokset
ovat
mahdollisia
rakennusvaiheessa.
tantoa Lahden Nastolan Rakokiveen, hyvien A 5
3 3h+k+s
€– vh. 203.000
2h+k+s = 72,5
60,5 m2 mh. 83.375
73.175 €–
173.000 € VARATTU
Tämä
tuleva
RS-kohde
on kahdeksan
yhteen
kulmapaisti/kassler
50%/50%,
Huoneistokohtaiset
autopaikat
tulevathuoneiston
erilliseen
autoka70&/30%,
tuore,
Suomi
urheiluja ulkoilumahdollisuuksien
äärelle
sekä A 2 3h+k+s
= 72,5 m2 mh. 83.375 €– vh. 203.000 €
et
Kaikki kattotyöt
2h+k+s = 72,5
60,5 m2
m2 mh. 73.175
173.000 €en
A4
6 3h+k+s
83.375€–
€– vh. 203.000
VARATTU
tasoon
rivitalo
vuokratontilla.
Materiaalivatuore, Suomi
tokseen.
Hv.- arvio n. 3,20
€/m2/kk
(sis. kaukolämpökulut),
Seudun Uutis
lähellerakennettava
liikekeskuksen
palveluja!
– 8 – Lahd

Hyvä sikanauta-jauheliha

Asennus Helén

Hyvät karjalanpaistilihat

A 3 3h+k+s = 72,5 m2
linnat
ja muutokset
ovat
rakennusvaiheessa.
rv.-arvio
n. 7,20
€/m2/kk.
Talon
rakentaminen
aloitetaan
Tämä tuleva
RS-kohde
onmahdollisia
kahdeksan
huoneiston
yhteen A 5
7 2h+k+s
3h+k+s = 60,5
72,5 m2
Huoneistokohtaiset
autopaikat
tulevat
erilliseen
autokakeväällä
v.
2022
ja
arvioitu
valmistumisaika
on
syksyllä
tasoon rakennettava rivitalo vuokratontilla. Materiaaliva- A 4 2h+k+s = 60,5 m2
6 3h+k+s
A8
4h+k+s == 72,5
93,5 m2
m2
tokseen.
Hv.- arvio
n.ovat
3,20
€/m2/kk (sis.
kaukolämpökulut),
v. 2022.jaKohteen
osoite:
Uimarintie
5, 15550
Nastola.
linnat
muutokset
mahdollisia
rakennusvaiheessa.
A 5 2h+k+s = 60,5 m2
rv.-arvio
n.
7,20
€/m2/kk.
Talon
rakentaminen
aloitetaan
Huoneistokohtaiset autopaikat tulevat erilliseen autoka- A 7 3h+k+s = 72,5 m2
keväällä
v. 2022
valmistumisaika
on syksyllä A 6 3h+k+s = 72,5 m2
tokseen. Hv.arviojan.arvioitu
3,20 €/m2/kk
(sis. kaukolämpökulut),
A 8 4h+k+s
= 93,5 m2
v.
2022.
Kohteen
osoite:
Uimarintie
5,
15550
Nastola.
MYYTÄVÄNÄ
RIVITALOHUONEISTOJA:
MYYTÄVÄNÄ
OMAKOTITALO:
rv.-arvio n. 7,20 €/m2/kk. Talon rakentaminen aloitetaan

7,45
/kg

12,95

MYYTÄVÄNÄ RIVITALOHUONEISTOJA:

Nastola, Nastola kk.
73,0 m2
3h+k+s+autok. Luonnon keskellä, ulkoilumaastojen, kauppojen ja koulujen lähellä
Nastola,
Nastolapohjalla
kk.
m2
oleva
avoimella
toteutettu73,0
valoisa
3h+k+s+autok.
keskellä, ulkoiluyhden
tason v.Luonnon
2008 rakennettu
rivitamaastojen,
kauppojen
ja koulujen lähellä
lokoti
kahdella
makuuhuoneella.
EL=E.
Nastola, Nastola kk.
73,0 m2
oleva
avoimella
pohjalla toteutettu
valoisa
Vh.
138.000
€. Aurinkolantie
7 B 2. 16366164
3h+k+s+autok. Luonnon keskellä, ulkoiluyhden tason v. 2008 rakennettu rivitamaastojen, kauppojen ja koulujen lähellä
lokoti kahdella makuuhuoneella. EL=E.
oleva avoimella pohjalla toteutettu valoisa
Vh. 138.000 €. Aurinkolantie 7 B 2. 16366164
yhden tason v. 2008 rakennettu rivitalokoti kahdella makuuhuoneella. EL=E.
Vh. 138.000 €. Aurinkolantie 7 B 2. 16366164

samasta
osoitteesta ammattitaidolla

n
lé
e
H
s
u
n
n
e
s
A
samasta

/kg

Asennus Helén

elen.fi

sh
www.asennu

Kylmäsavuporoa, nautaa ja hevosta.
Nastolan kotijuustoa.
55,0 m2
96,5 m2 Nastola, Nastonharju
Vetikon tilan laidunlihaa.

Juha Helén 0400 494 395
Nastola, Nastola kk
54,0 m2
2h+k+p.
Anssi Helén 040
778Parvekkeellinen
9335 ylimmän kerroksen nätti ja remontoitu kulmakaksio jossa
Nastola,
Nastola kkSiisti paketti, jonka
54,0kylm2
myös vaatehuone.
www.asennushelen.fi
2h+k+p. Parvekkeellinen
kerrokpyhuone
myös remontoituylimmän
ja pesukoneval-

Nastola, Rakokivi, Liikekeskus 411,5 m2
Nastola, Nastola kk
4h+k+s+p+autot. Kaksikerroksisen rivita- Katutason liike-/toimistotila. Isoilla ikku- Sijoittajalle tai jatkojalostajalle pitkäaikailon ylemmän kerroksen yksitasoinen, kodi- noilla, korkealla huonekorkeudella ja sen vuokralaisen ”asuttama” suuri liiketila
Rakokivi,
Liikekeskus
411,5 m2
Nastonharju
55,0 m2 Nastola,
Nastola,
Nastola kk rivitaloneliö.96,5
m2 Nastola,
kas
ja hyväpohjainen
Tämän
omalla sisäänkäynnillä
asuinkerrostakatutasossa
Nastolan
Rakokiven liikekes4h+k+s+p+autot.
rivita- lon
Katutason
liike-/toimistotila.
Isoilla myös
ikku- kuksessa.
Sijoittajalle
tai jatkojalostajalle
pitkäaikaipohjakerroksessa.
Varustelussa
Vuokratuotto
tällä hetkellä
n. 8,2
kodin
varusteluunKaksikerroksisen
kuuluu myös sauna,
Lahden
TERVETULOA!
lon ylemmän
kerroksen
yksitasoinen,
kodinoilla,
korkealla huonekorkeudella
ja %.
senMyydään
vuokralaisen
”asuttama”
suuri
vuokrattuna.
Ei lain
ed.liiketila
e-tod.
ja keittonurkkaus.
Edullinen vaihtoparveke
ja autotalli.
EL=E.
Vh.Kauppahallista!
144.000
€. wc
55,0 m2 Nastola, Rakokivi, Liikekeskus 411,5 m2
Nastola, Nastola kk
96,5 m2 Nastola, Nastonharju
kas ja hyväpohjainen
rivitaloneliö.
Tämän ehto
omalla
sisäänkäynnillä
katutasossa
Rakokiven
liikekesImmiläntie
11 as. 8.
70026524
vuokratilalle.
EL=D. asuinkerrostaVh. 16.500 €. Vh.
160.000 €.Nastolan
Muurarintie
4 lh 8. 7965615
4h+k+s+p+autot. Kaksikerroksisen rivita- Katutason liike-/toimistotila. Isoilla ikku- Sijoittajalle tai jatkojalostajalle pitkäaikailon pohjakerroksessa.
Varustelussa
myös kuksessa. Vuokratuotto tällä hetkellä n. 8,2
kodin varusteluun kuuluu myös sauna, Kausantie
34 L1.
70021435
lon ylemmän kerroksen yksitasoinen, kodi- noilla, korkealla huonekorkeudella ja sen vuokralaisen ”asuttama” suuri liiketila
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keväällä v. 2022 ja arvioitu valmistumisaika on syksyllä
v. 2022. Kohteen osoite: Uimarintie 5, 15550 Nastola.
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