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

Sadehatut asennettuna
Päijät-Hämeessä ja
lähiympäristössä
TARJOUSHINTAAN alkaen

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

129€
Ovh. 180-250€

KYSY LISÄÄ

Kaikkien kotisi katolla
tehtävien töiden mestari

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

Koronasta huolimatta ulkona 
tehtävät työt voidaan tehdä!

KAJALON SORAKAJALON SORA
– ORIMATTILA – NASTOLA – VILLÄHDE – LAHTI

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

PARHAAT KALLIO- JA KIVIMURSKEET 
PARHAAT SEULOTUT KIVIAINEKSET

...JA PARAS PALVELU

kajalonsora.fi    040 501 5771

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

AAkkvvaarriioo--
hhaarrrraassttaajjaallllee!!

Akvario-
harrastajalle!

Akvaariot ja akvaariopaketit
Akvaariokalat ja -kasvit
Kaikki tarvikkeet ja ruoat

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

Muina aikoina puhelimitse 0440 771122
Myös kotikäynnit

RÄYSTÄSKOURUA
NOUTOHINTAAN alk. 2€/m.

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

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

Hepolammintie 135, puh. 0400-452 187

Simolanmutka 1 (ABC Renkomäki) 
15680 Lahti

Avoinna arkisin 9-18 
ja lauantaisin 10-15

Iloista ja laadukasta 
apteekkipalvelua

Renkomäen
ABC -liikenneasemalla, 
lämpimästi tervetuloa! 

Meiltä saat lääkkeet myös 
kätevästi kotiin kuljetettuina 

tai parkkipaikalta noudettuina. 

Tilaukset puhelimitse 
p. 03-734 1188

ERKKI NIEMINEN

SENIORIVÄESTÖ
EI OLE JÄTE-ERÄ
- SE ON YHTEISKUNNAN 
TUKIJALKA

TOHTORI

325

Mainosta 
sinäkin tässä!

www.lahdenseudunuutiset.fi

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

tai sopimuksen mukaan. Päivystys 24/7

Vapaudenkatu 2 LAHTI   p. 0440 771122, 
torinwanha@hautaustoimistolahti.fi

Rakokiventie 10 NASTOLA   p. 0440 551122, 
nastola@hautaustoimistolahti.fi

hautaustoimistolahti.fi
Avoinna joka päivä

KYSY LISÄÄPIIPPUMESTARI.FI
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Lähes 300 erilaista 
muunneltavaa myyntipaikkaa, 
pihakirppis varattavissa 
joka päivälle, iso ilmainen 
parkkipaikka, kahvio, 
leivonnais-, jäätelö- ja 
makeismyynti

UUDET TUULET 
PUHALTAVAT
Uusi nimi, uusi omistaja
uudet aukioloajat,
vanha tuttu kirppis

MUSTAMÄENKATU 95, 15700 LAHTI
PUH. 044 2442 378
ARK. 10-19, LA-SU 10-16

TOUKOKUUN TARJOUS:
20e/6 PÄIVÄÄ+MYYNTIPAIKKA PYÖRÄLLE

80e/24 PÄIVÄÄ+MYYNTIPAIKKA PYÖRÄLLE+PIHAKIRPPISPÄIVÄ

HENNALANKIRPPUTORI.FI
Löydät meidät myös Facebookista, 
Instagramista ja TikTokista

NÄHDÄÄN HENNALASSA!

KESÄKORTIT & HOITOSARJAT 
SUPEREDULLISESTI! 

KUNTOSALI           -25% 
NYT 32,25/kk (Normi 43€/kk) 4kk kortti          

RYHMÄLIIKUNTA       -30% 
NYT 40,60€ /kk (Normi 58€/kk) 4kk kortti  

FITNESS-KORTTI**      -30% 
NYT 50,40€/kk (Normi 72€/kk) 4kk kortti
(**sis.kuntosalin, ryhmäliikuntatunnit, hierontatuolin vapaa käyttö). 
RYHMÄLIIKUNTA 16 h/vko - JOKAISEEN MAKUUN! 
AIKATAULU: tmijarik.simplesite.com - Avainkortti 8€ (uusi asiakas)    

INTENSIIVI-PAINONPUDOTUS  
– PUDOTA 2-6kg/kk.
-30% NYT 294€ yksilö & -35% NYT 273€ duo 
(Normi 420€) http://tmijarik.simplesite.com/417107298  

SUPEREDULLISET HOITOSARJAT!
HIERONTA 2,5h (aika jaettavissa)  -25% 
VAIN 120€! (Normi 160€)    

FOOTBALANCE-pohjalliset (1 pari)  -20% 
TSEKKAA: http://tmijarik.simplesite.com/435575815 

FYSIOTERAPIA  -20%
4 + 1 HOITO KAUPAN PÄÄLLE! ETUSI 66€!     

KUUMAKIVIHIERONTA / 
HIERONTA + KUIVAKUPPAUS  -20% 
- 3x 60min 168€ (Normi 210€)

KESÄKORTIT & HOITOSARJAT SUPEREDULLISESTI!  

     

KUNTOSALI          -25% NYT 32,25/kk (Normi 43€/kk) 4kk kortti          

RYHMÄLIIKUNTA      -30% NYT 40,60€ /kk (Normi 58€/kk) 4kk kortti  
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(**sis.kuntosalin, ryhmäliikuntatunnit, hierontatuolin vapaa käyttö).  
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INTENSIIVI-PAINONPUDOTUS – PUDOTA 2-6kg/kk. 

-30% NYT 294€ yksilö & -35% NYT 273€ duo (Normi 420€) http://tmijarik.simplesite.com/417107298   

SUPEREDULLISET HOITOSARJAT! 
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HUOM! KELA-korvaus LÄÄKÄRIN LÄHETTEELLÄ FYSIOTERAPIASTA. aerodiggarit.fi – 
Työfysioterapeutti -Kuntohoitaja – Personal Trainer Jari Kotkansalo p. 041-5077919 
Kuntokeskus Loisto, Keskuskatu 4, Hollola. P. 040-1402849 - Tarjoukset voimassa 31.5.22 asti!    
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aerodiggarit.fi – Työfysioterapeutti -Kuntohoitaja – Personal Trainer Jari Kotkansalo p. 041-5077919 

Kuntokeskus Loisto, Keskuskatu 4, Hollola. P. 040-1402849 - Tarjoukset voimassa 31.5.22 asti!  

HUOM! KELA-korvaus LÄÄKÄRIN LÄHETTEELLÄ FYSIOTERAPIASTA.
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Runonurkka

Jos toivot itsellesi ja ympärillä oleville 
ihmisille onnellisuutta, harjoita myötätuntoa.

Dalai Lama

Nyt kun Suomi on päättä-
nyt jättää historiallisen na-
tohakemuksensa sisään, on 
tullut mieleen, että emme 
me ehkä sittenkään ole 
maailman byrokraattisin 
maa. Vielä historiallisem-
malta kuulostaa se, että 
Ruotsi seuraa ja ottaa vai-
kutteita Suomesta ja Suo-
men päätöksistä. Mehän 
aikaisemmin kuljimme 
Ruotsin vanavedessä kai-
kessa ja aina jälkijunassa.

Nyt olemme tiennäyt-
täjän asemassa ja teem-
me omat päätöksemme 

muista riippumatta, mutta 
kuitenkin hyvässä yhteis-
ymmärryksessä läntisen 
naapurimme kanssa.

Suomessa vierailee län-
sivaltojen johtajia, niin 
presidentin, kuin päämi-
nisterinkin luona. Siinä 
samalla saa siivunsa ulko- 
ja puolustusministeritkin. 
Naton vastustajat pitävät 
aikataulua liian kiireisenä, 
vaan hyvä kun kerrankin 
meitä ei yllätetä housut 
kintuissa.

Hyvin harvoin on näin 
suurta yksimielisyyttä ja 

vielä näin nopeasti Suo-
messa saavutettu.

Vertaus Ruotsiin on si-
käli ontuva, että meillä on 
1340 km rajaa Venäjän 
kanssa ja olemme Ruotsil-
le ns. puskurivaltio. Vaan 
on tässä asiassa kuitenkin 
hyvä puoli se, että ollaan 
Ruotsin kanssa hyvässä 
yhteistyössä ja ymmär-
ryksessä.

Kiitos Venäjän päämie-
helle Vladimir Putinille!

Raimo Jokinen

Harvinaisen hyvää 
yhteistyötä Suomessa
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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€
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Hinta 4 kpl asennettuna
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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
 

Ohjelmassamme on monenlaisia 
tapahtumia kaiken ikäisille! Luvassa 
on mm. puistojumppaa, onkimista 
lapsille, vieraslaji-infoa ja risteily 
Vesijärvellä.

Tutustu tarkkaan ohjelmaan netissä 
vesijarvi.fi/vesijarviviikko

Tule kanssamme Vesijärvi-viikolle 
28.5.-5.6. juhlistamaan upeaa 
järvimaisemaamme!

MYYDÄÄN!
Omakotitalo 5h,k,s 125m2 +ulkosauna/
varasto. Käyttövesiputket ja pesutilat 
uusittu. Kaupungin vesi ja viemäri. 
Tontti 4000m2. Rajamäenkuja 25, Lahti 
Hp. 75000e. 

Tied. 0400 816 340, 044 975 5741

kesälehti ilmestyy 3.6.
VARAATHAN PAIKKASI NYT!

www.lahdenseudunuutiset.fi/yhteystiedot

Lahden Seudun 
Uutisten 

Man ke lit te ke vät Lah des ta ai don kau pun gin

Sanni Kontiselle pyöräily 
on mieluisa arkinen tapa 
kulkea työmatkoja ja asioi-
da Lahden alueella. Se on 
hänelle myös vapaa-ajan 
harrastus. Kontisen perheen 
asuinalue Salpausselän Pirt-
tiharjulla kuitenkin asettaa 
haasteen: pitkä nousu ylös 
Kärpäsenmäkeä on hien 
pintaan nostattava ponnistus.

Kontisen arkiliikunta on 
helpottunut suunnattomasti 
sen jälkeen, kun kaupunki-
pyörät saapuivat Lahteen.

– Mankeli oli minulle 
rakkautta ensi polkaisulla. 
Ihan hymyilytti polkea ylä-
mäkeen, Kontinen kertaa 
ensimmäistä Mankeli-koke-
mustaan testikauden aikana 
syksyllä 2021.

– Kaupunkipyörien tulo 
Lahteen on ollut äärimmäi-
sen hieno asia, josta pyörien 
sähköavusteisuus tekee vielä 
hienomman. Sähköpyörä 
keventää Lahden lukematto-
mat ylämäet, ja hikiliikunta 
jää pois. Mankelit tekevät 
Lahdesta aidon kaupungin.

Mankeli on matalan 
kynnyksen liikuntaa
Kontinen lunasti itselleen 
koko seitsemän kuukauden 
kauden heti, kun kaupunki-
pyörien ensimmäinen varsi-
nainen kausi alkoi huhtikuus-
sa. Hän haluaa kannustaa 
muitakin mankeloimaan.

– Mankeli on monella ta-
paa matalan kynnyksen liik-
kumismuoto, hän painottaa.

– Kun pyöräily kevenee 
sähköavusteisuuden an-

Kaupungin sähköavusteiset yhteiskäyttöpyörät tasoittavat ylämäet, fanittaa 
Mankeleihin ihastunut perheenäiti ja ympäristöinsinööri.

siosta, pyörän käyttö onnis-
tuu ilman urheilutamineita. 
Bussiin verrattuna kaupun-
kipyörä on aikatauluvapaa 
julkisen liikenteen muoto. 
Kaupunkipyörän etu on 
myös se, ettei tarvitse olla 
huolissaan pyörän varasta-
misesta ja kuljettaa muka-
naan lukkoja.

Kontisen mukaan sähkö-
mankelin käyttö on näppärää 
ja edullista.

– Mankeli-sovellus toimii 
hyvin, ja erityisesti pyö-
räasemien täyttötilanteen 
reaaliaikainen seuranta on 
käyttäjälle tärkeä ominai-
suus. Palvelun edullinen 
hinta motivoi käyttämään 
Mankeleita.

Kehitettävää kaupunki-
pyöräjärjestelmässä olisi 
hänen mielestään asemien 
määrässä ja sijainnissa.

– Mankelit palvelisivat 
kaupunkilaisia vielä pa-
remmin, jos asemia olisi 
enemmän ja asuinalueiden 
keskellä sekä tyhjiä asemia 
täytettäisiin päivälläkin.

– Päivälipun ansiosta 
Mankeli tekee Lahdesta 
paremman kaupungin myös 
täällä vieraileville. Mankelil-
la kulkee kevyesti vaikkapa 
Urheilukeskukseen, Lahden 
satamaan tai virkistymään 
kulttuuri- ja luontokohtei-
siin, Kontinen visioi.

Työ, vapaa-aika ja 
perhe kestävällä uralla
Kontinen elää kiireisiä ruuh-
kavuosia, joita täyttävät 2- ja 
4-vuotiaat lapset sekä työ 

projektipäällikkönä tuuli- ja 
aurinkovoimahankkeiden 
parissa Vantaan Tikkurilassa.

– Nykyisessä työssäni pää-
sen edistämään kestävää ke-
hitystä uusiutuvan energian 
kautta ja siten toteuttamaan 
opiskeluaikojeni unelmaa, 
sanoo Kontinen, joka on 
koulutukseltaan ympäristö-
tekniikan diplomi-insinööri.

– Pyöräily puolestaan puh-
taana liikkumismuotona an-
taa minulle mahdollisuuden 
edistää kestävää elämänta-
paa arjessa ja vapaa-ajalla. 
Kaupunkipyöräjärjestelmä 
tuo siihen lisää vaihtoehtoja.

Kaupunkipyörät ovat osa 
Lahden kestävän kaupun-
kiliikenteen kehittämistä. 
Niiden ansiosta lahtelaisten 
on helppo suosia ja yhdis-
tellä vähäpäästöisiä liiken-
nemuotoja. Tavoitteena on, 
että yli puolet lahtelaisten 
tekemistä matkoista kulje-
taan kestävästi vuoteen 2030 
mennessä.

Mankelin käyttö myös aut-
taa Kontista kasvattamaan 
lapsiaan kestävään arkiliik-
kumiseen esimerkin kautta.

– Kun vielä saisi kuljetet-
tua lapset pyörän kyydissä 
matkustajasataman leikki-
puistoon, eläisin unelma-
maailmassa!

Suomalaisten hiilijalan-
jälkeen vaikuttavat eniten 
liikkumisen päästöt. Lahti 
tavoittelee hiilineutraaliutta 
jo vuonna 2025. Kestävän 
liikkumisen edistäminen on 
yksi askel kohti tavoitetta.

Lähde: lahti.fi
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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

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.
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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.

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.

Salpakierto Oy:n organi-
soima perinteinen Roina-
ralli-keräyskierros starttaa 
liikkeelle viikolla 19. Palvelu 
on suunnattu etenkin autotto-
mille asukkaille, joiden ei ole 
muutoin mahdollista tuoda 
jätteitään lajitteluasemalle.

Roinarallin keräysautoihin 
voi tuoda maksutta pieniä 
eriä (50 kg tai 50 l) kotita-
louksien vaarallisia jätteitä. 
Metallinkeräysautoon voi 
tuoda isot ja pienet metal-
lijätteet ja sähkölaitteiden 
keräysautoon kaikenkokoiset 
kodin sähkölaitteet.

Varaathan Roinaralli-kerä-
yskierrokselle asiointiin run-
saasti aikaa, sillä palvelemme 
asiakas- ja työturvallisuuden 
vuoksi pisteellä asioivia asia-
kas kerrallaan. Odotathan siis 
omaa vuoroasi rauhassa, sillä 
jätteiden vastaanottoautot 
ovat koko ilmoitetun ajan 

paikalla, eivätkä ne poistu 
ennen kuin kaikkia asiakkaita 
on palveltu.

Muistathan, että lajittelua-
semilla otetaan ympäri vuo-
den kotitalouksilta maksutta 
vastaan vaarallisia jätteitä 
(50 kg tai 50 l/talous/vuosi), 
sähkölaitteita ja metalliro-
mua. Jätteitä ei siis kannata 
säilöä kotona.

Roinarallin aikataulu 
keväällä 2022:
·· Lahti: 10.5., 11.5., 12.5., 

17.5.
·· Myrskylä: 18.5.
·· Kärkölä: 19.5
·· Orimattila: 31.5., 1.6.
·· Pukkila: 2.6.
·· Hollola: 7.6., 8.6.
·· Lahti, Nastola: 9.6.
·· Heinola: 14.6., 15.6.
·· Hollola, Hämeenkoski: 

16.6.

·· Padasjoki: 28.6.
·· Sysmä: 29.6.
·· Asikkala: 30.6.

Roinarallin tarkemman ai-
kataulun, pysähdyspaikat 
sekä vastaanotto- ja toimin-
taohjeet voi tarkistaa joka 
kotiin jaetusta Lokki-ka-
lenterista tai osoitteesta 
salpakierto.fi

Tuo roinaralliin kodin 
vaaralliset jätteet, 
metalliromut ja 
sähkölaitteet
Vaarallisten jätteiden kerä-
ysautoon otetaan maksutta 
vastaan pieniä eriä kotitalo-
uksien vaarallisia jätteitä; 50 
kg tai 50 litraa. Esim. maalit, 
liimat, liuottimet, puunsuo-
ja-aineet, öljyt, akut, paristot, 
jäähdytin-, kytkin- ja jarru-
nesteet, loisteputket, jne.

Huomioithan, että Roina-
rallissa ei vastaanoteta mm. 
lääkejätteitä, kestopuujätettä, 
kaasupulloja, ilotulitteita, 
patruunoita tai räjähtäviä 
aineita eikä yli puolen kilon 
painoisia litiumakkuja. Tar-
kista näiden jätteiden osalta 
vastaanotto-ohjeet osoittees-
ta salpakierto.fi.

Metallinkeräysautoon voi 
tuoda maksutta kodin isot ja 
pienet metallijätteet, esim. 
polkupyörät, kaasu- ja hii-
ligrillit, kattopellit, tikkaat, 
pakoputket, moottorit, van-
teet, kattilat, pannut ja tyhjät 
maalipurkit.

Sähkölaitteiden keräy-
sautoon otetaan maksutta 
vastaan kaikenkokoiset 
kodin sähkölaitteet, esim. 
kylmälaitteet, hellat, pe-
sukoneet, televisiot, tieto-
koneet, kahvinkeittimet, 
valaisimet jne.

Autottoman apu – roinaralli – on täällä taas!

LAB-ammattikorkeakoulul-
la on käynnissä EU:n EAKR 
ohjelmasta rahoitusta saanut 
TwinInno-projekti. Tämän 
projektin tavoitteena on aut-
taa yritysten innovaatiotoi-
mintaa kasvuun. Projekti 
perustuu yritysten kanssa 
tehtäviin kokeiluihin, joiden 
sisällöt muotoutuvat kunkin 
yrityksen tarpeiden pohjalta.

Projektissa työskennellyt 
hanketiimi etsi viime kesänä 
innovaatiotarpeita yrityksis-
tä ja yksi hankkeen toimin-
nasta kiinnostunut yritys oli 
Torin Wanha Hautaustoi-
misto, jonka uudet omistajat 
hakevat liiketoiminnalleen 
kasvua mm. uusista palve-
lutuotteista ja etsivät uusia 
tapoja tuottaa perinteisiä 
hautauspalveluita.

– Yrityksellämme on kun-
niahimoiset kasvutavoitteet 
ja yksi keino rakentaa pitkä-
jänteisiä kasvun edellytyksiä 
on tuoda tuotekehitys- ja 
innovaatiotoiminta osaksi 
yrityksen arkea, kertoo Torin 
Wanhan Hautaustoimiston 
omistaja Riku Tuominen.

– Kiinnostuimme mah-
dollisuudesta kokeilla hau-
taustuotteiden mallinnusta 
virtuaaliseen 3D-muotoon 
ja 3D-ympäristön hyödyn-
tämistä arkkujen, uurnien ja 
arkkukoristeiden esittelyssä. 
Ajatus yhdistää uutta ja van-
haa eli uuden ja innovatiivi-
sen teknologian tuominen 
hyvin perinteiselle ja pitkään 
lähes muuttumattomana py-
syneelle hautaustoimialalle 
kiehtoi. Meillä on pieni toi-
mitila Lahden keskustassa, 
mikä rajoittaa esille laitet-
tavien arkkujen määrää. 
Tavoitteemme oli kokeilla, 
että voisiko 3D-ympäristö 
mahdollistaa laajemman 
tuotevalikoiman esittelyn ja 
testata yksilöllisen suunnitte-
lun tuomista osaksi asiakas-
palvelua, Tuominen jatkaa.

Arkku edustaa hautajaisis-
sa vainajaa, joten useimmat 
omaiset kiinnittävät sen va-
lintaan runsaasti huomiota. 
Arkun valinnassa omaisil-
le tärkeintä on, että arkku 
edustaa vainajan persoonaa 
ja muistuttaa tälle tärkeistä 
asioista esimerkiksi harras-
tus tai työ, asuinpaikka tai 
vaikkapa kesämökin mai-
sema. Siksi hyvin erilaisia 

3D-mallintamisen kokeilu hautaustoimistoalalla

arkkuja on tärkeää olla esillä. 
Arkun ja arkkukoristeiden 
valinta auttaa myös surun kä-
sittelyssä. Useat surututkijat 
ovat tutkimuksissaan toden-
neet, että hautajaisten järjes-
täminen ja arkun valinta ovat 
lähiomaisille merkittävä osa 
surutyötä.

– Juuri siksi mekin Torin 
Wanhassa haluamme panos-
taa tähän palveluprosessin 
vaiheeseen. Projektissa ke-
hitetty ohjelma tuo lisäarvoa 
palveluumme, sillä se mah-
dollistaa yhdessä omaisten 
kanssa tehtävän yksilöllisen 
suunnittelun. Ohjelman avul-
la asiakas näkee miltä valittu 
arkku ja sen oheistuotteet 
näyttävät yhdessä ja myös 
on mahdollista nähdä miltä 
kokonaisuus näyttää kirk-
ko- tai kappeliympäristössä, 
kun arkku kukkalaitteineen 

voidaan ohjelmassa sijoittaa 
suoraan siunauspaikkaan, 
Tuominen korostaa.

Lahtelaisen hautaus-
to imis ton  tapauksessa 
3D-mallinnetut tuotteet 
ja sen pohjalta rakennettu 
suunnitteluohjelma anta-
vat lisäarvoa myös mm. 
kotikäynneille, jotka ovat 
tasaisesti lisääntyneet. Suun-
nitteluohjelma mahdollistaa 
tuote-esittelyt perinteisten 
paperisten tuotekatalogien 
sijaan 3D-ympäristössä. Esi-
teltävät tuotteet ja tuoteko-
konaisuudet kulkevat tällöin 
hautaustoimiston työntekijän 
tietokoneen mukana omaisen 
kotiin ja suunnittelu voi-
daan tehdä omaisen kotona 
yhdessä. 

Torin Wanhan Hautaus-
toimiston kanssa toteutettu 
projekti oli antoisa myös 

LAB-ammattikorkeakoulun 
opiskelijoiden kannalta. 
Itse skannaus ja suunnitte-
luohjelman alusta toteutet-
tiin opiskelijoiden toimes-
ta. Aiheesta tehtiin myös 
opinnäytetyö. Opinnäyte-
työssä tutkittiin tarkemmin 
3D-skannauksen käyttö-
tarkoituksia sekä erilaisia 
skannaustekniikoita. Lisäksi 
tutkittiin 3D-mallien omi-
naisuuksia ja rakennetta.

– Olemme erittäin tyy-
tyväisiä LAB-ammattikor-
keakoulun kanssa tehtyyn 
yhteistyöhön, opiskelijoiden 
ammattitaitoon sekä asentee-
seen. Saimme konkreettista 
uutta näkemystä ja osaamista 
kehitystoimintaamme. Ilman 
LAB:n TwinInno-projektia 
emme olisi ryhtyneet tällai-
seen kokeiluun. Projektin 
aikana havaitut opit ja luotu 
testiympäristö kannustaa 
meitä jatkamaan 3D-mal-
linnustyötä. Seuraavassa 
vaiheessa pilotoimme suun-
nitteluohjelmaa asiakas-
palvelussa ja laajennamme 
skannattavien tuotteiden va-
likoimaa, iloitsee Tuominen.

Torin Wanhalla Hautaus-
toimistolla on toimistot Lah-
dessa Vapaudenkadulla ja 
Nastolassa Rakokivessä. 
Molemmissa toimistoissa 
testataan 3D mallinnettujen 
tuotteiden suunnitteluohjel-
maa yhdessä asiakkaiden 
kanssa.

Teksti: Niina Leskinen
Kuvat: Kati Tuominen

Opiskelijat Mikael Häggqvist ja Pepita Ruutiainen 3D-skan-
naamassa arkkulaitteita ja kukkia.

Mallinnuksen avulla omaiset näkevät miltä arkku kukkalaitteineen näyttää siunausympä-
ristössä.
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MÄKISENMÄEN 
TAIMISTO

Belinda Pihamulta 40L 2,45€/säkki tai 5 säkkiä = 10€
Belinda Havu- ja rodomulta 45L 4,20€/säkki

Belinda Kuorike 50L 4,85€/säkki
Belinda Kesäkukkamulta 30L 3,45€/säkki
Belinda Puutarhaturve 80L 3,90€/säkki

Belinda Huussi- ja kompostikuivike 80L 7,50€/säkki

Heinolan kk:n taimimyymälä
Sammontie 9, 

18300 Heinola kk
041 489 4885

Iitin Koskenniskan taimimyymälä
Pohjanlahdentie 1, 
19160 Huutotöyry

044 978 6384

Lahden Hennalan taimimyymälä
Mustamäenkatu 95, 

15700 Lahti

info@makisenmaki.com
www.makisenmaki.com

Hälytysajossa olevaa ajo-
neuvoa ei tien päällä kohdata 
joka päivä. Poliisi, Pelastus-
laitos ja Liikenneturva ovat 
huolissaan vaaratilanteista, 
joita on sattunut kuljetta-
jien reagoidessa yllättävästi 
hälytysajossa olevaan hä-
lytysajoneuvoon. Uudessa 
toimintaohjeistuksessa ko-
rostuu hätävilkkujen käyttö.

Hälytysajossa olevan vi-
ranomaisen tavoitteena on 
päästä mahdollisimman no-
peasti ja turvallisesti kohtee-
seen. Hälytysajossa olevan 
ajoneuvon tunnistaa sinisistä 
vilkkuvaloista ja sireenistä. 
Jokaiselle kuljettajalle ei 
kuitenkaan ole selvää, miten 
toimia, kun taustapeilissä 
erottuvat vilkkuvat valot. 
Pahimmillaan seurauksena 
voi olla onnettomuus.

"Vaaratilanteita ja jopa on-
nettomuuksia on tapahtunut, 
kun lähestyvään hälytys-
ajoon on reagoitu yllättävällä 
tavalla. Nopeasti jarruttavat 
kuljettajat ovat erityisesti 
taajama-alueiden ulkopuolel-
la sekä hidaste että todellinen 
vaaranpaikka hälytysajoneu-
voille ja muille liikkujille", 
toteaa palomestari Timo 
Nyholm Pohjois-Savon pe-
lastuslaitokselta.

Nyholm paljastaa, että 
kimmoke hälytysajoneuvon 
kohtaamiseen liittyvän toi-
mintaohjeen päivitykseen 
lähti tosielämän tilanteesta.

"Maantiellä kaksi ajoneu-
voa kulki peräkkäin, kun 
takaa tulivat hälytysajossa 
oleva ambulanssi ja paloauto. 
Ensimmäisenä ajanut kul-
jettaja havaitsi hälytysajon 
ja jarrutti äkillisesti, mistä 
seurasi peräänajo ja kaksi 
henkilöä loukkaantui vaka-
vasti."

Hätävilkkua voi 
käyttää liikkuvassa 
autossa
Jotta vastaavilta vaaratilan-
teilta vältyttäisiin, viran-
omaiset pohtivat yhdessä 
ohjetta hälytysajoneuvojen 
kohtaamiseen erityisesti 
maantietilanteissa. Toimin-
tamallissa korostuu hätävilk-
kujen käyttö.

"Jos tien päällä havaitset 
taustapeilistä hälytysvalot, 
pidä oma vauhti tasaisena ja 
kytke hätävilkku päälle. Pidä 
pää kylmänä ja vältä nopeita 
jarrutuksia tai muita äkki-
liikkeitä. Hätävilkuilla kerrot 
myös takaa tulevalle hälytys-
ajoneuvon kuljettajalle, että 
tämä on havaittu. Kun hä-

Miten kohtaat hälytysajoneuvon?  
Viranomaisilta suositus hätävilkun käyttöön

lytysajoneuvo on ohittanut, 
voit kytkeä hätävilkun pois 
päältä", ohjeistaa Konsta 
Arvelin Poliisihallituksesta.

" Kannattaa myös varau-
tua siihen, että hälytysajo-
neuvoja voi tulla kerralla 
useampi. Esimerkiksi onnet-
tomuuspaikalle joudutaan 
usein menemään monen 
ajoneuvon voimin", Arvelin 
täydentää.

Hätävilkun laajempi käyt-
tö muun muassa liikkuvassa 
ajoneuvossa on tullut salli-
tuksi tieliikennelain koko-
naisuudistuksen myötä kesä-
kuussa 2020. Muutos ei ole 
suomalaisten keskuudessa 
vielä kovin tuttu. Liikenne-
turvan kyselyn* mukaan alle 
puolet suomalaisista tietää, 
että hätävilkkua saa käyttää 
liikkuvassa autossa.

"Hätävilkkujen käyttö täs-
sä tarkoituksessa on uusi toi-
mintamalli. Vakiintuessaan 
käytännöksi uskomme, että 
se tulee vähentämään tulkin-
taepäselvyyksiä ja vaaran-
paikkoja sekä parantamaan 
mahdollisuuksia ennakoida. 
Lähtökohtaisesti hätävilk-
kuja kannattaa käyttää aina, 
jos haluaa varoittaa tiellä ole-
vasta välittömästä vaarasta", 
Arvelin kehottaa.

Ennakointi tuo turvaa 
poikkeustilanteiden 
varalta
Erityisesti isompien kaupun-
kien ulkopuolella hälytys-
ajossa olevan viranomaisen 
kohtaaminen ei ole jokapäi-
väinen juttu. Kun käy toi-
mintamallin läpi ennakkoon, 
osaa tositilanteessa toimia 
varmemmin.

"Eli käydään mielessä läpi, 
miten toimia, jos hälytys-
ajoneuvo lähestyisi. Autosta 
voi myös katsoa valmiiksi 
hätävilkkupainikkeen pai-
kan. Ennakoiva ajo ja muun 
liikenteen seuraaminen aut-
taa huomaamaan tilanteiden 
kehittymisen hyvissä ajoin. 
Esimerkiksi maantienope-
uksissa sireenin ääni ei juu-
rikaan kuulu, joten takaa 
tulevan liikenteen seuraami-
nen taustapeileistä korostuu 
entisestään", vinkkaa Lii-
kenneturvan koulutusohjaaja 
Erkka Savolainen.

Liikenneturva selvitti suo-
malaisten käsityksiä hätä-
vilkun käytöstä kyselytutki-
muksella marras-joulukuussa 
2021. Kyselyn toteutti Kan-
tar TNS Oy ja siihen vastasi 
yhteensä 1064 henkilöä.

Kysymyksiä ja 
vastauksia:
Miksi hätävilkun käyttöön 
kannustetaan nyt?
Hätävilkun käyttö liikku-
vassa ajoneuvossa tuli mah-
dolliseksi Suomessa vasta 
tieliikennelain kokonaisuu-
distuksen myötä kesäkuus-
sa 2020. Laissa todetaan, 
että hätävilkkukytkentää saa 
käyttää myös liikkuvassa 
ajoneuvossa varoittamaan 
muita tienkäyttäjiä välittö-
mästä vaarasta. (TLL 51 §.)

Hätävilkkujen käyttöön 
halutaan rohkaista, jotta kul-
jettajilla on selkeä toiminta-
malli vastaisuudessa. Hätä-
vilkkujen käyttö hyödyttää 
myös takaa tulevaa hälytys-
ajoneuvon kuljettajaa.

Konkreettisesti toiminta-
mallilla pyritään ehkäise-
mään vaaratilanteita ja on-
nettomuuksia.

Kuuluuko hätävilkku kyt-
keä myös silloin, kun häly-
tysajoneuvo tulee vastaan? 
Hätävilkun voi kytkeä päälle, 
jos haluat varoittaa häly-
tysajoneuvon kuljettajaa 
lähestyvästä välittömästä 
vaarasta. Älä kuitenkaan 
käytä hätävilkkua, jos olet 
esimerkiksi ohittanut lii-
kenneonnettomuuspaikan jo 
useita kilometrejä sitten.

Jos hälytysajoneuvo on 
pian ohittamassa minut, ja 
tarkoituksena on kääntyä 
sivuun esim. Seuraavasta 
liittymästä, kytkenkö suun-
tavilkun vai hätävilkun?
Ilmoita kääntymisaikeistasi 
kytkemällä suuntamerkki 
hyvissä ajoin ennen käänty-
mistä. Suuntavilkku kertoo 
hälytysajoneuvo kuljetta-
jalle selkeästi, että olet ai-
keissasi ajaa tien sivuun tai 
käännyt seuraavasta liitty-
mästä.

Voiko hätävilkkua käyttää 
varoittamaan takana tule-
via, mikäli esim. Moottori-
tiellä on liukasta ja liikenne 
on ruuhkautunut?
Juuri tällaisessa tilantees-
sa voi käyttää hätävilkkua. 
Liukas tie ja ruuhkautunut 
liikenne voi tulla lähestyvälle 
liikenteelle yllätyksenä suu-
rien ajonopeuksien vuoksi. 
Siksi kannattaa varoittaa 
takaa tulevia tienkäyttäjiä 
välittömästä vaarasta.

Pitääkö hätävilkkua käyt-
tää taajamassakin, vai 
onko mieluummin väis-

tettävä?
Hätävilkkua saa käyttää 
myös taajamassa, jos haluat 
varoittaa muita tienkäyttä-
jiä välittömästä vaarasta. 
Voit myös antaa hälytys-
ajoneuvolle tietä, jos pystyt 
ajamaan sivukadulle, pysä-
köintipaikalle tai linja-auto-
pysäkille.

Mihin kaikkeen hätävilk-
kuja voi käyttää?
Pysäytetyssä tai pysäköidys-
sä ajoneuvossa saa käyttää 
suuntavalojen hätävilkku-
kytkentää, jos ajoneuvo on 
onnettomuuden, vaurion tai 
muun pakottavan syyn joh-
dosta jouduttu pysäyttämään 
sellaiseen paikkaan, jossa se 
voi aiheuttaa erityistä vaaraa 
muulle liikenteelle. Hätävilk-
kua pitää käyttää esimerkiksi 
silloin, jos ajoneuvo on vian 
vuoksi jouduttu pysäyttä-
mään moottoritien pienta-
reelle tai etuajo-oikeutetulla 
tiellä ajoradalle.

Hätävilkkukytkentää saa 
käyttää myös liikkuvassa 
ajoneuvossa varoittamaan 
muita tienkäyttäjiä välittö-
mästä vaarasta. Voit käyttää 
hätävilkkua varoittaaksesi 
muita tienkäyttäjiä tiellä 
poukkoilevasta hirvestä tai 
lähestyvästä liikenneonnet-
tomuudesta.

Hätävilkkukytkentää ei 
saa käyttää vain siksi, että 
piipahtaa nopeasti kaupassa, 
mutta ei halua maksaa pysä-
köinnistä tai ei ehdi merkitä 
pysäköinnin alkamisaikaa. 
Hätävilkkua ei saa käyttää 
myöskään vain siksi, että 
kuormaa tai purkaa kuormaa 
ajoneuvosta.

Hätävilkun tarkoituksena 
on varoittaa muita tienkäyt-
täjiä.

Hätävilkun käyttäminen 
muussa kuin sen varsinai-
sessa tarkoituksessa vesittää 
hätävilkun viestinnällisen 
vaikutuksen.

Pitääkö käyttää hätävilk-
kuja, vai voiko esimerkiksi 
väläytellä pitkiä valoja?
Käytä hätävilkkuja, koska 
hätävilkuilla saa varoittaa 
muita tienkäyttäjiä välittö-
mästä vaarasta. Hätävilkut 
ovat selvä viesti siitä, että 
tiellä on jotakin poikke-
avaa.

Älä käytä kaukovalaisi-
mia muiden tienkäyttäjien 
varoittamiseen tai huomion 
herättämiseen. Kaukovalai-
simet on tarkoitettu käytet-
täväksi hämärän ja pimeän 
aikaan.
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PALVELUHAKEMISTOPALVELUHAKEMISTO

Automyyntiä

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

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

Polttoöljyä

TALO / MÖKKI MAALTA
Ympärivuotiseen lomakäyttöön.

Sopivasta kauppa heti.

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

Kiinteistöt

Kaihtimia

puh. 03 782 7783

Pelti- ja tiilikattojen
pesut ja maalaukset

RAKENNUSAPU
MARTTINEN

www.rakennusapumarttinen.fi
Puh. 0400-948 260

Kattotöitä

LAADUKASTA SIIRTONURMEA LAMMILTA!

Siirtonurmea

Asennettuna ja tarvikkeenaj

  saumattomat 
sadevesijärjestelmät

  kattosillat
  tikkaat
  lumiesteet
KKKKKKKKKKouKouKouKou ttttttrut ttttuot OOOOOe Oy

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

Kattoturvallisuustuotteita

Ompelukonemyynti ja -huollot

LAATUKONEET EDULLISESTI
MYYNTI - HUOLTO - KORJAUS 

KAIKKI MERKIT

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

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

Öljysäiliöiden huoltoa

Huhtikuun herkkuja!

Kauppahalli www.lihavuorinen.fiLihaa - laatua - palvelua

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

Kylmäsavuporoa, nautaa ja hevosta. 
Nastolan kotijuustoa.

 Vetikon tilan laidunlihaa. 

11,90
/kg

Maalaiskananmunat
isot XL, Suomi

6,50
/kg

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

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

3,50
/kg

34,90
/kg

Poron lapakäristys
Lumiporo, Suomi

tuore, Suomi

pakaste, GB

Toukokuun tahdotuimmat!

10,90
/kg

29,90
/kg

Rakennus- ja 
saneerauspalvelut

Kylpyhuonelaatoitus- ja 
vesieristystyöt
Ilmainen kartoitus!

Hyödynnä kotitalousvähennys!

Puh. 040 171 3110 / Aho

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

Sokkelien korjaukset.
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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

Blowing Stone -yritys on laittanut suunnittelutarvehakemuksen kuntaan kolmen voimalan rakentamiseksi.
Hollolassa Blowing Stone 
Oy kartoittaa mahdollisuutta 
rakentaa kolme tuulivoima-
laa Kivikallion alueelle.

Yhtiön suunnittelutarveha-
kemuksen mukaan tuulivoima-
loiden napakorkeus olisi liki 
161 metriä ja roottorin halkai-
sija 158 metriä. Lupaa haetaan 
voimaloiden rakentamiseen 
Tennilän ja Lopen kyliin.

Asiasta voi jättää kirjalli-
sia muistutuksia toukokuun 
loppuun asti. Hakemuksen 
kohtalo ratkeaa kesän aika-

Uudet tuulivoimavisiot nousseet pintaan Hollolassa
na. Lausuntoja on pyydetty 
kunnan lisäksi muun muassa 
Ely-keskukselta.

Kunta voi katsoa, ettei 
suunnittelutarvehakemus ole 
oikea menettely, jolloin hanke 
vaatisi kaavoitusprosessin.

Jos suunnittelutarvepäätös 
olisi Blowing Stone –yhtiölle 
myönteinen, niin sillä olisi 
kaksi vuotta aikaa hakea 
varsinaista rakennuslupaa. 
Lupapäätöksestä voi myös 
valittaa.

Lähde: yle.fi
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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

www.nastorengas.fi

175/65 R14……225€
195/65 R15……239€
205/55 R16……279€
205/60 R16……299€
225/45 R17……345€
225/40 R18……415€

H u h t i k u u s s a  u u d e k s i 
UNESCO Global Geopark 
-kohteeksi päässyt Salpaus-
selkä Geopark järjestää tee-
maan liittyviä tapahtumia 
20.5.–5.6.2022 kestävien 
Geopark-viikkojen aikana 
kuuden Salpausselkä Geo-
park-kunnan alueella.

Hollolassa on tarjolla 
musiikkielämyksiä luon-
nossa sekä tapahtumavii-
kot aloittava Hollolan Suuri 
Geopark-suunnistus. Geo-
park-suunnistus on mainio 
tilaisuus etsiä Hollolan Sal-
pausselkä Geopark -kohteita 
ja samalla on mahdollista 
löytää hollolainen murre 
kohteiden yhteydestä. Suun-
nistus alkaa Salpa-Supasta 
(Hollolan kuntakeskus, pää-
kirjaston vieressä). Vihjeet 
paljastetaan 20.5. Suunnistus 
on käynnissä koko tapahtu-
man ajan ja se jatkuu myös 
tapahtumaviikkojen jälkeen.

Lauantaina 28.5. kello 
12–15 Pirunpesän mai-
semissa järjestettävä Tii-
rismaan kierros esittelee 
Geopark-maisemia koko 
perheen ulkoilutapahtuman 
merkeissä. Mukaan pääsee 
Salpakankaan teollisuus-
alueen takanurkasta (Arvi 
Hauvosentie 2), josta lyhintä 
reittiä Pirunpesälle on mat-
kaa vajaa kilometri. Reitille 
pääsee myös Messilästä, 

Pirunpesän lampi, jossa järjesteään Tiirismaan kierros 28.5.

Geopark-viikot tarjoavat elämyksiä luonnossa
josta kulku onnistuu myös 
lastenvaunujen kanssa.

Pirunpesän nuotiopaikalla 
on Geopark-luontovisa sekä 
mehu-, pulla- ja makka-
ratarjoilu. Nuotiopaikalta 
voi lähteä vaativan maaston 
kävelylenkille. Kallioiden 
kiertolenkki on kilomet-
rin pituinen. Martan laavun 
-lenkki on 2 kilometriä. Tii-
rismaan kierros on noin 5 ki-
lometriä pitkä. Tapahtuman 
järjestävät Hollolan Yrittäjät 
ja Tiirismaan Latu.

Tiistaina 31.5. kello 19 
alkaen pääsee kuuntele-
maan musiikillista elämystä 
luonnossa Hollolan kunnan 
järjestämässä Supan Säve-
liä kuorotapahtumassa Sal-
pa-Supassa. Paikka sijaitsee 
Hollolan kuntakeskuksessa 
pääkirjaston vieressä. Ta-
pahtuma järjestetään sääva-
rauksella.

Esiintymässä ovat hollo-
laiset kuorot: Hollolan Nais-
laulajat, Hollolan Mieskuoro 
ja Hollolan kirkkokuoro sekä 
Swing it! -kuoro.

Sunnuntaina 5.6. kello 
12-15 vuorossa on tarjolla 
lisää musiikillista ilottelua 
Järvien sävelet -kierroksen 
merkeissä Tiilijärven mai-
semissa, aivan Salpausselän 
sydämessä.

Luontoreitillä liikkuessa voi 
kuunnella kuinka klassisen 

musiikin soittajien viulu ja sel-
lo, huilut, klarinetit ja kanteleet 
soivat metsän siimeksessä.

Lähtö järvien kierros -rei-
tille on Vähä-Tiilijärven 
rannasta, jossa on esillä 
Hollolan taideyhdistyksen 

taidetta ja avoinna Hollolan 
4H:n pitämä kioski.

Paikalla ovat tapahtuman 
järjestävän Hollolan kunnan 
edustajien lisäksi Salpaus-
selkä Geoparkin ja Vesijär-
visäätiön edustajat.

Ve siu ruis sa soi jat kos sa li sää lah te lais ta  
mu siik kia – mu ka na Apu lan ta ja Cheek
Pikku-Vesijärven vesiurkujen soittolistalle lisätään tulevalle kaudelle viisi uutta Lahteen liittyvää kappaletta.

Kaupungin asiantuntijaraati 
etsi etukäteen Lahteen liit-
tyviä kappaleita, jotka sopisi-
vat esitettäväksi vesiuruissa. 
Yli 4000 lahtelaista äänesti 
kappaleiden joukosta omaa 
suosikkiaan.

Soittolistalle päätyivät ää-
nestyksen perusteella seuraa-
vat kappaleet:

1. Apulanta – Valot  
pimeyksien reunoilla 
(37,1 % äänistä)
2. Cheek – Timantit on 
ikuisia (29,5 %)

3. Behm – Hei rakas  
(20,3 %)
4. Sleepy Sleepers –  
Kesämopo (19,9 %)
5. Lahti United –  
Signaali (18,9 %)

Äänestyksessä oli mah-
dollista esittää myös listan 
ulkopuolisia ehdotuksia. 
Avoimista ehdotuksista 
esiin nousivat Kalevauva.fi 
– Lahti, Business City – Yks 
yö Lahes ja Brädi – Kotona.

– Aivan mahtavaa saa-
da lahtelaista äänimaise-

maa urkunäytöksiin esille! 
Vesiurut ovat lahtelaisten 
ylpeydenaihe, ja lahtelai-
silta on tullut toivetta saada 
nimenomaan paikallista mu-
siikkia näytöksiin mukaan, 
kertoo Lahden kaupungin 
markkinointipäällikkö Ta-
neli Pasanen.

Vuosien varrella urkuja 
on ihasteltu muun muassa 
Celine Dionin, Edith Piafin 
ja Olavi Virran tahtiin.

Ve siur kue si tyk set käyn-
nis ty vät koulujen päättäjäis-
viikonloppuna. Näytöksiä on 

4.6. alkaen päivittäin klo 13 
ja klo 18.

Pikku-Vesijärven vesiurut 
ovat ilahduttaneet soitollaan 
ja tanssivilla vesisuihkuil-
laan kaupunkilaisia vuodesta 
1997. Vesiuruilla on myös 
toiminnallinen puoli: Vesi-
järvestä pumpataan vettä Pik-
ku-Vesijärveen, josta se palaa 
urkujen hapettamana takaisin 
Vesijärveen. Urkuihin on si-
joitettu seitsemän vesisuihkuja 
nostavaa ja lampea hapettavaa 
pumppua.

Lähde: lahti.fi

ELOKUUSTA  
2022 ALKAEN

ANKKURIN 
RANTAPUISTON 
LEIKKIPAIKKA, 

LAHTI

WWW.PUISTOTATI.FI

PASSIKUVAT 
19€

Ilman ajanvarausta

KEHYSTYSPALVELU
Digitaalinen kuvakorjailu

SOPEN KUVA 
JA KEHYS

Hämeenlinnantie 26 Lahti
Puh. 0400 366 751
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Kattojen 
maalaukset / pesut

Vesikourujen 
uusimiset,

kattoturvatuotteet 
asennettuna

Tilaa meiltä ilmainen 
arviointi kohteellesi!

SADEVESI- JA 
SALAOJAREMONTIT

www.0502205.fi

Meiltä saat joustavan rahoituksen edullisella korolla!

26.03.2012 – 11 –

Hautaustoimistoja

Autonosturipalveluja

PARHAAT PALVELUT AMMATTITAIDOLLA

Ompelukoneita/-huoltoa

Hammasteknikkoja

Järjestyksen valvontaa

Äitiysneuvola

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

Kaikki alan 
palvelut

ammattitaidolla

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

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

Kaihtimia

Isännöinti-
toimistoja

Takseja

Kalustemaalaamoja

Sähkötöitä
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P. 734 4449
0400 769 632

HUOLTO KORJAUS
KAIKKI MERKIT

www.pfaff.com

��������������

�������������
Ammattilaatua
vain Pfaf  lta

RAUHANKADUN JA 
VAPARIN KULMARAUHANK. 18

Ikkunoita


	������������

Lääkäreitä

Veneistä pienkoneisiin

Hierontaa

Maalaustöitä

Painonpudotusta

Pankkipalvelut

www.lamminop.fi

Kun on aika kasvaa
Ota yhteyttä meihin.

Lammin Osuuspankki on turvallisen kasvun paikka.

Aleksanterinkatu 7, Lahti, puh. 010 548 6020

Taloustutkim
us

O
y

/
Kansallinen

asiakaspalvelupalautetutk imus 2001-2007 ja 2009

Rengasliikkeitä

Autokouluja

Aleksanterinkatu 37
P. 782 7017

www.scandiarent.fi
lahti@scandiarent.fi

Autovuokraamoja

Putkiurakointia

Autoilijoita

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

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

Polttoöljyä/Dieseliä

Puunkaatoa ja 
raivausta

869

Remontteja

Kärkkäisen
kauppakeskus

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

Apteekkeja

Lämmöneristeet

UUSI EKOLOGINEN
LEVYERISTE!

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

Nyt rautakaupoissa kautta maan.
Kysy myös puhallettavana.

HTK Oy
Energiatehokkaat puu-/alumiinirakenteiset

ikkunat korjaus- ja uudisrakentamiseen.
Myös kesämökkeihin!

Heinolan Työkeskus Oy

Ikkunoita ja ovia

FORD varaosat ja huollot

Laaksotie 55
Heinola

Puh. (03) 715 2800, 040 585 7431

FORD varaosat ja huollot

Laaksotie 55
Heinola

Puh. (03) 715 2800, 040 585 7431

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

*AUTOJEN KORJAUKSET JA HUOLLOT
*PYÖRÄSUUNTAUKSET

TUO AUTOSI 
MEILLE HUOLTOON!

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

HINAUKSET

 Matit ja Maijat 

Tanssittaa syyslukukaudella 2020
Harjoitukset Hollolan Uimahallin Monitoimisalissa, 

Terveystie 8

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

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

*Harha nuoret aikuiset, 
sovitusti viikonloppuina

FolkJam - RIEMUKAS 
TANSSILIIKUNTAMUOTO

torstaisin klo 18.15-19.15

TULE HAUSKAAN, LUOVAAN 
JA LIIKUNNALLISEEN HARRASTUKSEEN

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

*040 588 0058 
*facebook.com/matitjamaijat/

Päijät-
Hämeen 

Automaalaus
Mestarinkatu 24, Lahti

Puh. 050 5511 330

Henkilö- ja 
pakettiautojen 

kolarityöt, 
muovikorjaukset, 
peltioikaisut ja 

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

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

LOPPUKESÄN HERKKUJA!

Vanhan-
ajan
suomi-
makkara
Hakala
Suomi

10,90
/kg

Viljapossun 
kassler
myös pihveinä
tuore, Suomi

8,90
/kg

Possun
savupotka
hernesoppaan
tuore
Suomi

6,90
/kg

7,90
/kg

Possun 
babyribs
myös 
maustettuna
Suomi

11,90
/kg

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

8,90
/kg

Hevosen
kulma-
paisti
tuore, Suomi

6,50
/kg

Possun
juhlafile
makurasvalla
tuoresuolattu
Suomi

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

8,90
/kg

19,90
/kg

Kivikylän
maalais-
palvi
myös siivuina
Suomi

Etelä-Suomen 
kosmetologikouluhoitola

Meiltä löydät laajan valikoiman erilaisia
valmistujaislahjoja, kuten lahjakortteja, 

geelilakkauksia, kestotaivutuksia, sokerointeja ym

Aleksanterinkatu 24 B, 15140 LAHTI
Puh. 045 883 0552, www.eanacenter.com
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NIINAN NIKSIT Niina Ojansivu
Keittiöpäällikkö

Marjapiirakka
Nyt olisi aika leipoa viimeisetkin marjat pakkasesta pois, enne uuden sadon valmistumista. 
Tämä perinteinen piirakka pohja taipuu niin marjoille kuin omenoillekin pohjaksi.  
Nautinnollisia kevät päiviä.

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

4 munaa
3 dl sokeria
200g margariinia
2 dl maitoa
6 dl vehnäjauhoja
2 tl leivinjauhetta
2 tl vaniljasokeria
1 L marjoja

Laita uuni lämpiämään.  
Varaa uunipelti tai 
piirakkavuoka ja rasvaa 
vuoan pohja kevyesti. 
Mittaa aineet valmiiksi. 
Sekoita jauhojen sekaan 
leivinjauhe ja vaniljasokeri.

Vatkaa munat ja sokeri 
kuohkeaksi vaahdoksi, lisää 
sulatettu margariini ja maito 
vuorotellen taikinaan. Lisää 
jauhot taikinaan kevyesti 
sekoittaen. 

Kaada taikina vuokaan ja 
ripottele marjat päälle.
Paista 200 astetta n 30 
minuuttia

Keilailu-uutisia

Toukokuussa 1983 Martti 
Suosalo pyrki kolmannen 
kerran teatterikouluun, ja 
pääsi sinne. Suosalo on tullut 
Suomen kansalle tutuksi elo-
kuva- ja teatteriroolien kaut-
ta, vaikka hänen päätyönsä 
on ollutkin eri teattereissa.

Syksyllä teatterikoulun 
alkaessa, johtaja Jouko 
Turkka pisti oppilaat kovil-
le. Oppituntien lisäksi joka 
päivä oli käytännön harjoi-
tuksia yhdeksästä yhteen. 
Heti ensimmäisenä päivänä 
Turkka komensi oppilaat 
juoksemaan. Oli pysyttävä 
kunnossa. Turkka määräsi 
opiskelijat juoksemaan kah-
desti päivässä. 

Turkan ajoittainen rai-
vopäisyys oli opiskelijoille 
hurjaa kuunneltavaa. Hän 
puhui kovaa ja korkealta ja 
arvosteli rajusti kohdalle 
osunutta opiskelijaa, jos sille 
päälle sattui. Kaikki eivät sitä 
ryöpytystä kestäneet. Turkka 
totesi oppilaille, että ketään 
ei säälitä ja että nurkkakuntia 
ei perusteta. Hän pelkäsi, 
että oppilaat punovat juonia 
hänen selkänsä takana. 

Talvella 1988-89 kuvattiin 
Pekka Parikan ohjaamana ja 
Antti Tuurin kirjan pohjalta 
Talvisota-elokuva. Mart-
ti Suosalo valittiin siihen 
esittämään huumoripitoista 
naistenmiestä sotamies Arvi 
Huhtalaa, joka väänteli tyh-
jää tupakkaholkkia suussaan 
ajanvietteeksi. Elokuvassa 

Virpi ja Martti Suosalo kesämökillä juhannuksena 2021. 
Kuva: Iivari Suosalo.

Martti Suosalo  
suunnittelee 
telttateatteria
Turkan kova koulu jalosti näyttelijäksi

hän kaatui Linnankankaan 
lohkolla Taipaleenjoella. 

Talvisota-elokuvaa ku-
vattaessa oli lauha talvi. 
Lavasteena piti rakentaa 
pakkashuuruja. Kuvauksessa 
tehtiin pitkiä päiviä ja öitä. 
Elokuvan aikana näytteli-
jöiden oli määrä laihtua, 
kuten talvisodan sotilaille 
kävi, mutta Suosalo muis-
telee, kuinka kuvaustauoilla 
sotilaskotiautosta sai ostaa 
munkkeja, eikä niitä pystynyt 
vastustamaan. Laihtuminen 
ei täysin onnistunut.

Elokuvarooleja alkoi tulla 
lisää. Martti Suosalo näytteli 
vuonna 1999 Åke Lindmanin 
ohjaamassa Lapin kullan ki-
mallus -elokuvassa ja Timo 
Koivusalon Kulkurissa ja 
joutsenessa. Sitä seurasivat 
Irwinin rooli Rentun ruusus-
sa (2001) ja Sibelius-eloku-
vassa (2003). Suosalo kertoo, 
kuinka Timo Koivusalon it-
senäinen tyyli ärsytti joitakin 
elokuvanteon ammattilaisia.

Martti Suosalo ja Virpi 
-vaimo olivat rakennutta-
massa perheelle omakotita-
loa Helsingin Tapanilaan. 
Kulkuri ja joutsen -elokuvan 
roolityöstä sai peruspalkan 
lisäksi lippuprovision, joka 
tilitettiin, kun elokuvan kat-
sojamäärä nousi yli 100 000 
katsojan. Määrä kohosi yli 
300 000 katsojan, joten oma-
kotitalon rakennusbudjettiin 
tuli hyvä siivu. Isän veli 
Paavo Suosalo tuli kirves-

miehenä rakentamaan taloa. 
Suosalojen perheeseen kuu-
lui kolme lasta.  

Virpi ja Martti Suosa-
lo perustivat oman ohjel-
mayrityksen vuonna 2012. 
Sen tarkoituksena on tuottaa 
dokumenttielokuvia. Sen 
kautta hoidetaan myös Mart-
ti Suosalon yhden miehen 
teatterikiertueita. Näissä 
merkeissä hän on esiintynyt 
myös Lahden kaupunginte-
atterissa. Yrityksen tiedot-
tajana toimii palkattu alan 
ammattilainen. Lisäksi keik-
katöissä on teknikoita, jotka 
hoitavat Suosalon esiinty-
misten valo- ja äänitekniikan.

Martti Suosalolla on nyt 
uskaliaalta tuntuva idea. 
Hän aikoo järjestää teatte-
rikiertueen, joka esiintyy 
sirkusteltassa. Kiertueella 
on tarkoitus tehdä esityksiä 

neljän näyttelijän voimin. 
Teltta on aikomus pystyttää 
yhteisin talkoovoimin aina 
eri paikkakunnilla. Teltan 
hankintahinta on jo selvillä, 
se maksaa 30 000 euroa. 
Martti Suosalon on lähdössä 
seurueensa kanssa liikkeelle 
alkusyksystä 2023. Aika 
näyttää onnistuuko aikomus.  

Kirjailija ja runoilija Jo-
hanna Venho kirjoitti kirjan 
Martti Suosalon tähän asti 
kertyneestä elämästä. Se 
kuvaa näyttelijän värikästä 
elämää sen eri vaiheissa. 
Tutuksi tulleen näyttelijän 
elämä on juuri niin värikästä, 
kuin oletamme taiteilijoiden 
elämän olevan.

Johanna Venho: Martti 
Suosalon tähänastinen elä-
mä, WSOY 2022.

Lasse Koskinen

Helsingissä Talin keilahal-
lissa ratkottiin naisten ja 
miesten SM-liigan mitalit 
sunnuntaina 8.5.2022. Ennen 
sitä lauantaina ja osittain 
myös sunnuntaina oli vuoros-
sa liigan viimeiset kierrokset. 

Bayn naiset voittivat run-
kosarjan, mutta taipuivat 
kultaottelussa Porin Giant-
sille selvin lukemin. Bayta 
edustivat tällä kaudella Essi 
Pakarinen, Roosa Pusa, 
Eliisa Hiltunen, Jenni Hei-
no, Tiiamari Laukkanen, 
Krista Pöllänen ja Vilma 
Salo. Pronssia nappasi Hel-
singin GB. 

Bayn miehet sijoittuivat 
runkosarjassa toiseksi ja vä-

lierässä vastaan tuli Helsingin 
GB. Bay nappasi molemmista 
otteluista voitot ja loppuotte-
lussa vastaan tuli runkosarjan 
voittaja Varkauden Mainarit. 
Koko kauden vahvasti pelan-
nut varkautelainen joukkue 
vei molemmat ottelut nimiin-
sä ja näin ollen Bayn oli tyy-
tyminen hopeaan. Bayta edus-
tivat miehissä tänä vuonna 
Santtu Tahvanainen, Roni 
Leskinen, Jesse Ahokas, 
Jari Ratia, Juhani Tonte-
ri, Simo Leskinen, Henry 
Laine, Teppo Ryhänen ja 
Lassi Aalto.

Teksti: Niina Leskinen
Kuvat: Suomen Keilailuliitto

Baylle naisille ja miehille  
SM-liigassa hopeaa

Bay, Mainarit ja GB

Bay, Giants ja GB

Maanantaina 16.5.2022 pe-
lattiin Lahen kaikki seurat 
openin finaali Lahden Kei-
lahallissa. Loppukilpailuun 
selviytyi kahden jakson pe-
rusteella yhteensä 30 keilaa-
jaa. Finaalissa keilattiin ensin 
5 sarjaa amerikkalaisittain, 
jonka jälkeen 8 parasta jatkoi 
round robin -peleihin. Finaa-
lissa käytettiin ensimmäisen 
jakson öljyprofiilia.

Vahvasti koko kilpailun 
ajan keilannut Varkauden 

Lahen kaikki seurat open -kisan 
voiton nappasi Tomas Käyhkö

Mainareiden Tomas Käyhkö 
vei loppukilpailun voiton. 
Hän keilasi finaalin 244 pis-
teen keskiarvolla. Toiseksi 
sijoittunut Lahden Bayn Ju-
hani Tonteri jäi Käyhköstä 
50 pisteen päähän. Kolman-
neksi ylsi Mainareiden Juho 
Rissanen, joka jäi Tonterista 
vain 11 pistettä.

Teksti: Niina Leskinen
Kuva: Pekka Mitikka

Juho Rissanen, Tomas Käyhkö ja Juhani Tonteri
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≤ PALVELUHAKEMISTO
OMPELUKONEMYYNTI JA -HUOLLOT
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PALVELUHAKEMISTOPALVELUHAKEMISTO

Automyyntiä

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

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

Polttoöljyä

TALO / MÖKKI MAALTA
Ympärivuotiseen lomakäyttöön.

Sopivasta kauppa heti.

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

Kiinteistöt

Kaihtimia

puh. 03 782 7783

Pelti- ja tiilikattojen
pesut ja maalaukset

RAKENNUSAPU
MARTTINEN

www.rakennusapumarttinen.fi
Puh. 0400-948 260

Kattotöitä

LAADUKASTA SIIRTONURMEA LAMMILTA!

Siirtonurmea

Asennettuna ja tarvikkeenaj

  saumattomat 
sadevesijärjestelmät

  kattosillat
  tikkaat
  lumiesteet
KKKKKKKKKKouKouKouKou ttttttrut ttttuot OOOOOe Oy

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

Kattoturvallisuustuotteita

Ompelukonemyynti ja -huollot

LAATUKONEET EDULLISESTI
MYYNTI - HUOLTO - KORJAUS 

KAIKKI MERKIT

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

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

Öljysäiliöiden huoltoa

Huhtikuun herkkuja!

Kauppahalli www.lihavuorinen.fiLihaa - laatua - palvelua

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

Kylmäsavuporoa, nautaa ja hevosta. 
Nastolan kotijuustoa.

 Vetikon tilan laidunlihaa. 

11,90
/kg

Maalaiskananmunat
isot XL, Suomi

6,50
/kg

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

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

3,50
/kg

34,90
/kg

Poron lapakäristys
Lumiporo, Suomi

tuore, Suomi

pakaste, GB

Toukokuun tahdotuimmat!

10,90
/kg

29,90
/kg

Rakennus- ja 
saneerauspalvelut

Kylpyhuonelaatoitus- ja 
vesieristystyöt
Ilmainen kartoitus!

Hyödynnä kotitalousvähennys!

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

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

Reipas palvelu,
tarvittaessa nouto ja palautus.

Takuutyö.

Kellohuolto ja -korjaamo
KELLO-HARA

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

Yrittäjä, haluatko avuksesi pienen
ja ammattitaitoisen tilitoimiston?

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

Tarjoamme kirjanpitoa
ja taloushallintopalveluja

aina ajantasaisesti!

Jyrkänmäentie 4, 15880 Hollola

(bensa- ja dieselautot)
Jarrujenkorjaukset, rengastyöt

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

(norm. 24 eur)
Tarjous voimassa kesäkuun 

loppuun asti.
12€

TEHOPESU

Tervetuloa pesettämään uudella autonpesukoneellamme

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

Verhoomo Jyrki Nurmisto
0500 530 043

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

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

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

- Suomessa on eletty viime 

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

sohvaa, Vuorio kertoo. 

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

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

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

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

Askon sohvatehdas laajeni Lahdessa
Työpaikkoja tuli muutama lisää

Lasse Koskinen

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

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

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

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

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

Portaikkoja käytetään erilai-
seen askelkuntoiluun.

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

Lanun taidetyöt olivat 

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

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

Kuva: Lasse Koskinen.

Ryteiköille kirpeää palautetta liikkujilta ja ulkoilijoilta

Lahden Kariniemen laelle 
toivotaan kesäravintolaa

TILITOIMISTO
SALEJÄRVI KY

Puotikatu 7,
15700 Lahti

050 599 3283
www.salejarvi.fi

TILITOIMISTOJA
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Niinan niksitNiinan niksit Niina Ojansivu
Keittiöpäällikkö

Raparperijuustokakku

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

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

VARAA OMA 
MYYTIPAIKKASI

Ahtialantie 37, 15170 Lahti

www.lanttila.fi

Nyt on kevät-
siivouksen aika

Muista, meillä 
kauppa käy!

Hiustenleikkaus
13 - 17 €

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

To 18.00 Miesten ryhmä
Kauppakatu 2 A, LAHTI

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

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

Palvelevaa taimikauppaa Lahdessa, vuodesta 1967
Meiltä laadukkaat kesäkukat, 

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

Joukossa paljon erikoisuuksia 
ja harvinaisuuksia!

 

Päijät-Hämeen
Lokapalvelu Ky
puh. 0400 352 762

Lappilainen näkijä, parantaja

jo kolmannessa polvessa

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

0700-512411
Katariina

2,59€

 ★ Aito ★ Varma ★ Näkijä ★

2,34/min + pvm

Jenny
0700-51014

Myös luotettavat rakkaustulkinnat
2,59/min+pvm

Selvänäkijä
Stiina Sahari
0700-9-3009

2,95€/min.+pvm. pl50 hki 25

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

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

te. Paista 150 astetta tunti, ota 
jäähtymään tunniksi ennen 

kuin avaat irtopohjavuoan. 
laita jääkaappiin ja tarjoile 

seuraavana päivänä.

SISUSTUSSUUNNITTELU – Inge Uotila

inge.uotila@insinooritoimistopeltomaki.fi

kodit, vapaa-ajan asunnot 
 ja julkiset tilat

p. 040-3518991

eduskunta-avustaja
kaupunginvaltuutettu

- tervettä järkeä 
päätöksentekoon

Maarit 
Tuomi 

444

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

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

RoundRobin-peleissä näh-

Keilailu-uutinen

Niko Oksaselle voitto 
IV Lahden Autolasikeskus Openista

Jesse Kallio, Niko Oksanen ja Jouni Helminen.

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

pisteen sarjan. 

Teksti: Niina Leskinen
Kuva: Pekka Mitikka

EnnustajiaEnnustajia
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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

EVAKUOINTI. Viipurin 
kaupunginhallitus kokoontui 
talvisodan keskellä perjan-
taina 19. tammikuuta 1940. 
Kaupunkia oli pommitet-
tu sodan alusta lähtien ja 
kaupunginhallituksen oli 
päätettävä joukkoevakuoin-
nista. Kokouksessa puhetta 
johti kaupunginjohtaja Aar-
no Tuurna. Kaupunginhal-
litus ryhtyi käsittelemään 
evakkoon lähteneiden ja 
vielä kaupungissa olevien 
kaupunkilaisten tarpeelli-
simman kodintarvikkeiston 
evakuointia. 

Koteihin oli jäänyt run-
saasti keittiötarvikkeita, 
työkaluja ja koulukirjoja, 
joita tarvittaisiin elämisen 
jatkamiseen muualla. Tar-
koituksena oli, että kukin 
asukas laatii lomakkeelle 
evakuoitavan omaisuutensa 
ja antaa asuntonsa avaimet 
tätä varten kaupungin vi-
ranomaisille. Suunnitelma 
tuntui kaupunginhallituksen 
jäsenistä mahdottomalta. 
Viipurissa asui ennen talvi-
sotaa noin 76 000 henkilöä. 

Mahdottomalta tuntui 
myös suunnitelma, jossa 
kaupungin hallinto järjes-
täisi sodan oloissa riittävän 
kuljetuskaluston, ajoreitit ja 
henkilökunnan kuljettamaan 
kaupunkilaisten omaisuutta 
heidän evakuointipaikkakun-
nilleen. Suunnitelmaan kuu-
lui, että kotien omaisuuden 
pakkaamisista huolehtisivat 
vapaaehtoiset naiset, kuten 
lotat. Varakkaat kaupunki-

Viipurilaisten avaimia ja omaisuusluetteloita säilytetään ny-
kyisin Kangasalan karjalaisessa kulttuurikeskus Äijälässä. 
Kuva: Liisa Teittinen.

Viipurilaisten 
kotitarvikkeita 
yritettiin pelastaa
Operaatiosta jäi muistoksi avaimet ja luettelot

laiset maksaisivat rahtinsa 
itse ja köyhempien tavaroi-
den kuljettamisen maksaisi 
Viipurin kaupunki ja ehkä 
kansanhuollolta apua saaden. 

Päätöksessä VSS-keskus-
ta (väestönsuojelukeskus) 
kehotettiin muodostamaan 
tavaroiden pakkaamisesta ja 
kuljettamisesta huolehtiva 
vapaaehtoinen henkilöstö. 
Pakkaamisen ei saisi tuottaa 
kaupungille kustannuksia. 
Viipurin alueella kaupunki 
huolehtisi kokoamiskulje-
tuksista, mutta rahdin perille 
maksaisivat vastaanottajat. 
Lähetettävät tavarat saivat 
painaa vain 75 kiloa vastaan-
ottajaa kohti.

Lotat ennättivät ottaa vas-
taan ensimmäisen erän täy-
tetyistä lomakkeista, joihin 
oli luetteloitu kotien pelas-
tettava omaisuus. Sen jälkeen 
luettelot sujautettiin asunto-
kohtaisiin kirjekuoriin. Lotat 
jakoivat myös pahvilappuja, 
joihin piti merkitä kodin 
avaimien ja omaisuuden 
omistajan nimi ja kotiosoite. 
Tarkoitus oli, että kodeis-
sa oli valmiiksi merkitty 
ne tarvikkeet, jotka kodis-
ta haluttiin pelastettaviksi. 
Samanlaisia nimilappuja 
oli tarkoitus ripustaa myös 
varmuuden vuoksi äitiensä 
ja isovanhempiensa kanssa 
evakkoon lähtevien lasten 
kaulaan. 

Helmikuun alussa 1940 
kaupunginjohtaja Aarno 
Tuurna totesi, että kaupun-
ginhallituksen päättämä 

suunnitelma viipurilaisten 
osaomaisuuden pelastami-
sesta ei tulisi onnistumaan. 
Viipurilaisten asukkaiden 
viranomaisille luovuttamat 
avaimet ja evakuoitavan 
esineistön luettelot päätyi-
vät Luopioisten Vapaan 
Huollon puheenjohtajan 
haltuun. Lopulta annettiin 
viranomaismääräys avaimien 
ja täytettyjen lomakkeiden 
hävittämisestä. Mutta Luo-
pioisissa paikallinen emäntä 
ymmärsi niiden historiallisen 
arvon ja osa pelastettiin. 

Avaimet ja omaisuusluet-
telot päätyivät Kangasalan 
Karjalaseura ry:n haltuun 
ja niitä esiteltiin Lahden 
historiallisen museon Vii-
puri, mon amour -näytte-
lyssä vuonna 2013. Lahden 
historiallisella museolla on 

ollut vuosia yhteys nykyi-
seen Viipurin museotoimeen. 
Tien avaajana on toiminut 
erityisesti museon tutkimus-
päällikkönä toiminut Hannu 
Takala, jonka juuret ovat 
Äyräpäässä.

Kirjailija Anna Kortelai-
nen näki Lahden näyttelyssä 
avaimet ja viipurilaisten 
täyttämiä evakuointilomak-
keita. Niiden pohjalta hän 
alkoi työstää kirjaa Viipurin 
talvisodan evakuoinneista. 
Samalla asiakirjoista pal-
jastui suunnitelma rakentaa 
uusi Viipuri Länsi-Suomeen. 
Viipurilaisten pääsijoitus-
paikoiksi tulivat Lahti ja 
Helsinki.

Anna Kortelainen: Uusi 
Viipuri, Gummerus 2021.

  

Lasse Koskinen
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Toukokuun 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

 

 

Kaverin kanssa Iitti Golfiin 

Kaverilähtö & 
auto 

yht. 100 € 
Sisältää 2x Greenfee ja auton 18R 
 

Varaa peliaikasi 
www.iittigolf.com 

Rentoa meininkiä Niskaportissa! 
 

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
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YKV, LKV,  
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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
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