ettävänsä tulevaisuudessa yhä enemmän aikaa mökillä.
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vakituisten asukkaiden rin- 15 % vastaajista.
nalla, sillä he takaavat pal”Mökkeily muuttuu yhä
veluita ja tukevat paikallisia enemmän kausiasumisekMUISTA
yrittäjiä.
Omakotiliitto
si, ja sen merkitys kuntien
PARHAAT
KALLIO-kanJA KIVIMURSKEET
ITIÄ!
nustaakin
kuntia kehittämään
elinvoimaisuuden Ä
säilyttäPARHAAT
SEULOTUT KIVIAINEKSET
mökkeilymahdollisuuksia,
jänä korostuu entisestään.
PARAS
sillä kyselyn ...JA
mukaan
ky-PALVELU
Mökkiläisten näkemykset
syntää
on.
Vastaajista
lähes
kunnan
kehittämiseksi
kans Kallio- ja kivimurskeet, sepelit, kivituhkat,
sorat
ja hiekat
kolmasosa harkitsee mökin nattaa ehdottomasti hyödynkajalonsora.fi
501
5771
hankkimista,
ja joka viides040tää
ja mökkiläisten
ja kunnan
olettaa saavansa mökin pe- kanssakäymiseen panostaa”,
rinnöksi. Erityisesti nuoria kannustaa Omakotiliiton
kiinnostaa mökin hankinta, puheenjohtaja Ari Rehnfors.
sillä 18−34-vuotiasta 42 %
”Vapaa-ajan asukkaiden
aikoo hankkia tai harkitsee yhdistykset auttavat kuntaa
hankkivansa mökin. Lisäksi tekemään parempia 7/2021
päätöksiä
24 % kertoo saavansa mökin ja pitämään huolta kunnan
perinnöksi.
vetovoimasta mökkikuntana.
Viikko 20
Yhdistyksessä mökkiläiset
Vuokramökkeily on var- verkostoituvat keskenään ja
teenotettava vaihtoehto, eikä järjestävät tärkeitä keskusmökkiä ole pakko omistaa. telu- ja yleisötapahtumia”,
Vuokramökeillä mökkeilee sanoo Rehnfors.

KAJALON SORA

Lahti avaa kuntalaiskyselyn
A
Akvariokvarioharrastajalle!
harrastajalle!

Lahti kartoittaa kaupunkilais- pitkään. Koronapandemia
YKV, LKV,
LVV, IAT
ten mielipidettäTuomas
taloudestaKulhua
ja on kärjistänyt
tilannetta
entitulevaisuudesta.
sestään, sillä sen seurauksena
Toimitusjohtaja
Lahden kaupungin
talou- kuntien
tulot ovatarviokirjat.
nopeasti
Julkinen kaupanvahvistaja,
kiinteistövälitys,
dessa on paineita löytää ta- laskeneet.
sapainotustoimenpiteitä
Lahdessa tavoitteena on
Puh. 044yh762 4090
teensä 59 miljoonalla eurolla. talousarvio, jossa ratkaisTalouden tasapainoa voidaan taan säästötarpeet niin, että
Faunatar
parantaa vähentämällä meno- kaupunki
säilyyLahti
elinvoimaiLauneen Prisma 2. krs
Akvaariot ja akvaariopaketit
ja ja
lisäämällä
tuloja.
Kunsena
ja
kilpailukykyisenä.
Puh.
040-1630
630
Akvaariokalat ja -kasvit
nallisveroprosentin
Elinvoimaisuutta
Kaikki tarvikkeet
ja ruoatkorotus
Ark. 10-20, latukevat
10-18 inLekatie
1,
Nastola
|
www.nkn-yhtiot.fi
lisäisi verotulojen määrää. novatiivinen
yritystoiminta,
www.faunatar.
Kertaluonteisilla
ratkaisuil- käsityöliike
edelläkävijäasema ympärisPerinteinen
la, esimerkiksi omaisuuden tökaupunkina, monipuolinen
torin
laidalla opiskelutarjonta
Lahdessa. sekä kiinmyymisellä, olisi
mahdollista
rahoittaa muun muassa kau- nostava liikunta-, kulttuuripungin elinvoimaan liittyviä ja tapahtumatarjonta.
investointeja.
Talouspaineiden taustalla Kuntalaiskysely
on rakenteellinen ongelma kaupungin taloudesta
koko Suomen kuntataloudes- ja tulevaisuudesta
sa. Kuntien tulojen ja menojen suhde on heikentynyt jo Kuntalaiskyselyllä kartoi-

RÄYSTÄSKOURUA

tetaan näkemyksiä siitä, käytännön vaihtoehdot tarmiten kaupungin talouden kentuvat sitä mukaa, kun tatasapainotustoimenpiteitä
lousarvion laatiminen etenee.
tulisi kohdentaa.
Samalla Lautakunnat
ja jaostot ovat jo
NOUTOHINTAAN
alk. 2€/m.
kartoitetaan mielipiteitä siitä, käsitelleet vastuualueidensa
Palotikkaita alk. 75€/kpl
mitä kaupungin pitäisi tehdä talousarvioita kokouksissaan.
AINOASTAAN
TIISTAISIN
KLO 10-18talouselinvoiman
vahvistamiseksi.
Kaupunginjohtajan
Kuntalaiskyselyyn
voi vas- arvioesitys
vuodelle 2021
II-laatu
räystäskourua
alk.
1€/m.
tata Lahden kaupungin verk- julkaistaan 6.10. ja kaupunLumiesteitä,
kattosiltoja
edullisia käsittelee
alastuloja!tulevan
kosivuilla
www.lahti.fi
1.9.– ja
ginhallitus
7.9.2020.
Verkkokyselyyn
vuoden
taloutta
26.–28.10.
Hepolammintie 135, puh. 0400-452
187
voi käydä vastaamassa myös Syksyn käsittelykierrosten
Palvelutorilla. Vastaava ky- jälkeen kaupunginvaltuusto
sely on avoinna intrassa kau- vahvistaa kaupungin vuoden
pungin henkilöstölle. Linkki 2021 veroprosentit 9.11.
kuntalaiskyselyyn: https:// ja päättää talousarviosta ja
link.webropolsurveys.com/S/ taloussuunnitelmasta 23.11.
3DA47559D9ADC580
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Postiosoite: Riihelänkatu 15, 15810 LAHTI

Neppinapista
9/2022
Lahden kaupungin
talousarvion käsittely
Viikko 18
lahjakortit ja
Talouden tasapainottamisen
muut ihanat
Iloista ja laadukasta
ERKKI
NIEMINEN
lahjaideat
TUO
AUTOSI
Jakelualue:
Hollola KK.
Lehti ei vastaa epäselvistä
apteekkipalvelua
Länsi-Lahden ja Hollolan kotitaloudet
Hämeenkoski: Koskikartano ja Sale
käsikirjoituksista tai puhelimessa
TOHTORI
MEILLE
HUOLTOON!
Hämeenkoski.
sattuneista väärinkäsityksistä
pukinkonttiin!
Renkomäen
Jakelutelinepaikat:
Järvelä: Neste oil Huoltamo ja S-Market
aiheutuneista virheistä.

Ilmoitusmarkkinointi:
Niina Leskinen,
Toimitusjohtaja/päätoimittaja:
myyntipäällikkö, toimittaja
Raimo Jokinen
Puh. 041 5499 878
puh. 0400 816 340
niina.a.leskinen@gmail.com
Lahti:
ABC Renkomäki, ABC
CM
Järvelä.
Lehden vastuu virheellisistä ilmoituksista
ABC -liikenneasemalla,
*AUTOJEN
KORJAUKSET
JA HUOLLOT
* AUTOJEN
KORJAUKSET
* Holma,
FORD-VARAOSAT
raimo.jokinen@jns-mediajakelut.com
Vesa Kurjonen, ilmoitusmyyjä
Laune, CM Paavola, Novatalo Aleksi,
Orimattila: S-Market, K-Supermarket ja
rajoittuu enintään ilmoituksen hintaan.
*PYÖRÄSUUNTAUKSET
JA HUOLLOT
lämpimästi
tervetuloa!
Puh. 040 9328 113
Sokos keskusta, S-Market*Metsäkangas,
Reklamaatiot
kahdeksan (8) päivän
ECOBOOST. Orimattilan kehräämö.
toimitus@jns-mediajakelut.com
printtimainos@gmail.com
Sale
Jalkaranta,
S-Market
Jalkaranta,
Vääksy:
Route
24
Vesivehmaa,
S-Market
kuluessa.
*PPG-MAALIT
MOOTTORIT
* PYÖRÄSUUNTAUKSET
Jorma Jokela, ilmoitusmyyjä
ABC Kivimaa, Neste Taukotuuli,
Vääksy ja K-Supermarket Vääksy.
*RENKAAT
Täyden J.N.S.
palvelun
hautaustoimisto
Kustantaja:
Company
Oy,
Puh.Lahdessa
040 0371 996
Sale Kukkila, S-Market Mukkula,
Ilmoitusten
sisäänjättö keskiviikkona
* OBD-MITTAUKSET
* PPG-MAALIT/
Täyden
palvelun
hautaustoimisto
Lahdessa
Meiltä
saat
lääkkeet
myös
Y-tunnus: 0665979-7
K-Supermarket
Okeroinen,
S-Market
Lehti
ilmestyy
klo
12
mennessä.
Toimisto avoinna ma-pejojo.jokela@gmail.com
9-16
TARVIKKEET
*FORD-VARAOSAT
ja
Nastolassa.
Toimistot
avoinna
arkisin
9-16
* RENGASMYYNTI
JA viikon välein. kätevästi kotiin kuljetettuina
Villähde, Sale Nastola, S-Market
Nastola
kahden
Muina Lehtisepät
aikoina Oy
puhelimitse 0440
771122
tai sopimuksen
Päivystys 24/7
Painopaikka:
Ilmoitusaineisto-osoite:
ja K-Supermarket Nastola. -ASENNUKSET
ISSNmukaan.
2490-1105 (painettu)
*OBD-MITTAUKSET
* ILMASTOINTIHUOLLOT
Painos: 25 000 kpl Myös kotikäynnit ilmoitukset@jns-mediajakelut.com
Hollola: K-Supermarket Hollola, Sale
ISSN 2490-1113noudettuina.
(verkkojulkaisu)
tai parkkipaikalta
ZZZKDXWDXVWRLPLVWRODKWL¿
Tervetuloa ostoksille!

325

Vapaudenkatu 2 LAHTI p. 0440 771122,
Tilaukset
puhelimitse
torinwanha@hautaustoimistolahti.fi
Rakokiventie
10 NASTOLA 1188
p. 0440 551122,
p. 03-734

Avoinna MA-PE 9.30–17 LA 10–14
Vapaudenkatu 2, Lahti | www.neppinappi.fi

nastola@hautaustoimistolahti.fi
hautaustoimistolahti.fi

LAAKSOTIE 55, HEINOLA

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

Puh. (03) 715 2800, 040-585 7431
SENIORIVÄESTÖ
EI OLE JÄTE-ERÄ
- SE ON YHTEISKUNNAN
FORD
TUKIJALKA

tai yhteentörmäyksen riski liikennettä sekä mietittyä
kasvaa. Ajotaitoa kannattaa seuraavaa tienpätkää. TauHUNNLQLHPLQHQ#OKODKWL¿
harjoitella omassa pihassa tai kojen aikana kannattaakin
muussa turvallisessa ympä- muistutella turvallisesta liikristössä ennen liikenteeseen kumisesta ja ohjeistaa, miten
Seuralaispalvelua
tulee toimia tulevissa
mutkis-KEVÄTKAMPANJA:
siirtymistä.
LAHDEN MUSIIKKIOPISTON
HUIKEA
sa ja risteyksissä.

HINAUKSET

Taukoja tarpeen mukaan

Ilmaiset

Kertaa sääntötuntemus

Lasten kanssa pyöräilyn tulisi olla kaikille hauskaa, Kertaa lapsen kanssa turvalmukavaa ja turvallista, jotta lisen pyöräilyn periaatteet
pyöräily jää tavaksi. En- ennen retkeä. Pienemmille
simmäisiä pyöräretkiä per- lapsille ei kannata puhua
heen kesken ei kannata pitää monimutkaisista säännöistä
urheilusuorituksena vaan vaan muistuttaa rauhallisen
pyöräilyn
merkityksestä.
leppoisana
ajanvietteenä. eri
Tule kokeilemaan
soittimia
tai laulua
Juomatauot, maisemankat- Alakouluikäisen kanssa pyöammattitaitoisten
ohjauksessa
räilyn sääntöjä
voi kerrasomistauot,
evästauot, lepo- opettajien
ta esimerkiksi Filla&Rilla
tauotilmaiseksi,
ja kaikki mahdolliset
ilman sitoutumista.
tauot ovat osa pyöräretkeä. -oppimisympäristön avulla.
onoppiainetta,
ilmainen eikäjoista
siihen
Samalla
tulee paremmin
Valittavanasi
onhayli 20Seeri
tarvitse
rekisteröityä.
vainnoitua
ympärillä
olevaa
löytyy varmasti jokaiselle mieluinen. Voit

KAHDEN
❤
KESKEN

soitinkokeilut!

kokeilla jopa kolmea eri soitinta! Yksittäisen
kokeilutunnin pituus on 15 minuuttia.
Myös aikuiset, tervetuloa kokeilemaan.
Käy täyttämässä verkossa lomake ja opettaja
ottaa yhteyttä soittotunnin ajankohdan
sopimiseksi. Kampanja on voimassa 15.5. asti.

lahdenmusiikkiopisto.fi/kokeilutunnit

Mainosta
sinäkin tässä!

Simolanmutka 1 (ABC Renkomäki)
15680 Lahti
Avoinna arkisin 9-18
www.lahdenseudunuutiset.fi
ja lauantaisin 10-15

0700-416 060

st erc PL 169 TRE 10 2€/min

ÄLÄ OLE YKSIN!

SEURAA TARJOLLA!
0700 41909
IVE 0700-411600

L

1,69
STST
EROTIC
1,92min.+pvm.
min+p vm.
EROTICPL169
PL169TRE
TRE10
10

Kaikkien kotisi katolla
tehtävien töiden mestari

Seksi & parisuhd e
Luotet tavaa apua seksi- ja
parisuhdeasioissa.
2,21€ min+pvm

Koronasta huolimatta ulkona
tehtävät työt voidaan tehdä!

• KatonKaton-jaja
piipunkorjaustyöt
piipunkorjaustyöt
ja ja
pellitykset
• Piipun
Piipunhatut
hatut
pellitykset
• Rännit
Rännitjajakattoturvatuotteet
kattoturvatuotteet
kerrostalojen painovoimaisen
• Mm.
Kattoremontit/pellinvaihdot
ilmanvaihdon parannukset
• Ulkovuoraukset

Hae oppilaaksi nyt:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

soitin- ja lauluopinnot
pop- & jazz-musiikki
muskarit (myös Hollolassa, Heinsuon koululla)
kerhot ja lapsikuorot
soitinvalmennus
orkesterit ja bändit
tanssiopinnot 3 v. alkaen
lyhytkurssit
musiikin perusteet ja sävellys

Sadehatut asennettuna
Päijät-Hämeessä ja
lähiympäristössä
TARJOUSHINTAAN alkaen

Miika Niemikorpi
044 750 9441
miika@piippumestari.ﬁ
lahdenmusiikkiopisto.fi/hakeminen
Kivisojantie 18, 16600 Järvelä
LAHDEN MUSIIKKIOPISTO | HÄMEENKATU 4 | PUH.www.piippumestari.ﬁ
041 3199 727

129€
Ovh. 180-250€

KYSY LISÄÄ

ASIAKASPALVELUPISTEEMME
OVAT TOISTAISEKSI SULJETTUINA

näköisesti vain hermostutat
Liikenneturva muistuttaa min ja hiljentää tarvittaes- kuskia entisestään.
kokeneempia kuljettajia sa vauhtia. Älä hermostu,
ottamaan nuoret ja koke- jos kuski tekee virheen tai Älä yllätä opetusajoneuvoa
mattomammat kuskit hyvin ajaa muuta liikennettä hiSeudunja Uutiset
– 2 – Lahden huomioon
muistamaan, taammin, vaan muista, että Vältä yllättäviä liikkeitä ja
että ajokortin saamisen jäl- kuljettaja vasta harjoittelee. toimintoja, joita harjoitteleva
kuljettaja ei osaa tilanteessa
keenkin he vielä kartuttavat
Ensimmäisiä
kertoja
liiken- ohjeistusta.
Noudatamme
maan
hallituksen
taitojaan.
teessä liikkuvaa kuljettajaa odottaa. Mieti myös todelliAjokorttilain muututtua todennäköisesti jännittää nen ohitustarve. Esimerkiksi
useinkaan
kesällä 2018 on henkilöauton ilman muiden autoilijoiden taajama-alueella ei≤
ole tarpeellista lähteä ohittaajo-opetuksen saanut aloittaa hötkyilyäkin.
Vesijärvi, joka
antaa huuhtoo
Nyt kun olemmejosiirtyneet
pölyt ja
kaiken
maan
opetusajoneuvoa.
16-vuotiaana.onLiikenteessä
”Harjoittelevaan
kuljetmahdollisuuden
tuulien
toukokuun puolelle
ja
kemuun
pois. Eihän”Toivoisin,
siihen
että opetusluvoi siis olla yhä nuorempia tajaan kannattaa
suhtautua
ASIAKASPALVELUA
ILMAN
JONOJA
24/7ajamyllertämiseen
länsi-itä yrittäjälle
sän pitäisi olla alkamassa.
jää enää
muuta ja muillekin
palaisille
kuljettajia, jotka
vielä opet- ymmärtäväisesti.
Yksinkersuunnassa,
minkä
huomaa
On joka vuotinen
katupöly
tehtävää
kuin
laskutustelevat turvallista ajamista taisetkin tilanteet saattavat maan opetteleville annettaihelposti
liikkeelvaihe,
kunLiisade siin
on juuri
pessyt
alkanut jälleen riesaamaan
aikaa silloin,
ja tilaa harjoitella.
muun liikenteen
seassa. kun
Lii- onolla
hänellevoit
stressaavia”,
Asiakaspalvelusivuillamme
hoitaa
asioita
lä Hämeenkatu-Vuorikakatupölyn pois. Välillä liikenteessä näkee
ihmisiä kaduilla
ja jopa kyselyn
kenneturvan
mukaan
kenneturvan koulutusohjaaja
kun
sinulle
sopii:
Pääteillä tilanne
on väluonnossa kulkijoidenkin
täysin
turhia opetusajoneukaksi kolmestatu-Harjukatu
nuoresta onalueella.
Tomi Niemimuistuttaa.
hintään
yhtä hankala,
on tilaaJos
myllerelämää.
vojen kun
ohituksia. Siinä opesitä mieltä, ettäTuulella
aikuisten
edessä ajaa
valkoisella
▶ Kuluttajailmoitukset
▶ Noutopisteet
tää
ja pöllyttää
raskas
kalusto nostaa
ka-ryhtyy miettimään,
Katupölyä muodostuu
tettavakin
tulisi suhtautua
nuoriin
kul- katupölyä.
kolmiolla varustettu
ajoneuilmaan ja
perässä
Olisikohanjaasialle
jotain tupölyn
joka vuosi talven
jälkeen.
▶ myönteisemmin
Jakelupalautteet
▶esimerkiksi
Yhteystiedot
miksi
hänet ohitetaan”, sanoo
jettajiin
vo, kannattaa
kymmenkunta
pietehtävissä?
SopimusyritykSyykin on selvä,
hie-heidät
yhteyspäälhuomioida
paremmin.
turvaväli pitääajelee
tavallista
pi- Liikenneturvan
▶ Juttuvinkit
koitushiekka jauhautuu
eivät paljon katuja
pese,Vilkun
nempää
autoa,
likkö matMari Voutilainen, joka
Kokeneempiensetkuljettajien
dempänä.
käyttö
tai joiden
kustajat
autoissaan
hen- opettaa 16-vuotiautojen nastarenkaiden
eivätkäharjoitmuutenkaan
hoida.
parhaillaan
tuleekin huomioida
kaistan
vaihto voi
harjoitteleAsiakaspalvelusivumme
löydät
verkkopalvelumme
gittävät
sitä moskaa,
joka opetusluvalla.
käytöstä johtuentelevat
ja lisäksi
odotellaan
sadetta,
asta nuortaan
kuskit Siellä
ja suhtautua
valta
tulla
hieman
myöhään.
leijuu autojen
autojen renkaat kuluttavat
jokayläreunasta
veisi kaiken katupölyn
oikeasta
Asiakas-valikon
alta. sisälle.Eipä
myös asfalttia nastoista ja viemäreihin. Eikä se ole tässä sitten muuta voi, kuin
hiekoitussepelistä johtuen. ainoastaan katupöly, joka vaan sadetta odotella, jotta
Lahti on sijainniltaan Sal- siinä ilmassa leijailee, vaan ilma raikastuu ja hengitys
pausselän harjun kupeeseen mukana on myös siitepölyä. kulkee taas normaalisti.
muodostunut asuinalue.
Vaan ei hätää kyllä
Kaupungin länsireunalla se sade sieltä tulee ja
Raimo Jokinen

joitteleva kuljettaja omaksuu
asenteita muuta liikennettä
kohtaan tarkkailemalla sekä
www.lamminsiirtonurmi.fi • info@lamminsiirtonurmi.fi
opettajan että muiden tielViikko 18 / 2022
lä liikkujien reaktioita ja
toimintaa. Käyttäytymällä
Seuralaispalvelua
huonosti nuoria tai harjoittelevia kuljettajia kohtaan koPerunkirjoitukset ammattitaidolla
keneempi kuljettaja näyttää
ja kirjanpitäjän tarkkuudella
kehnoa mallia siitä, miten
liikenteessä virheen tekeviin
KAHDEN
❤ Perunkirjoitus
tai nuoriin on hyväksyttävää
suhtautua.
KESKEN
Varpu Välimaa Oy
OTA
YHTEYTTÄ
”Toivoisin Alfhild
autoilijoilta
- perunkirjoitukset - testamentit
koko kylä opettaa -henkeä.
Myös muutAsiakaspalvelu:
autoilijat antavat
- edunvalvontavaltakirjat
Yritysasiakkaat:
Äidit vain, nuo toivossa väkevät,
liikenteessä harjoittelevalle
st erc PL 169 TRE 10 2€/min
asiakaspalvelu@
yritysasiakkaat@
Jumalan
näkevät.
asennekasvatusta”,
Voutilaimediataloesa.fi
mediataloesa.fi
Janne: 044 560 0004
nenHeille
muistuttaa.
on annettu voima ja valta
janne.valimaa@perunkirjoitukset.fi
Muistatko
itse,
miltä
tuntui
p.
03
7575
700
p.
03
7575
710
kohota unessa pilvien alta
SEURAA
TARJOLLA!
harjoitellama-pe
ajamaan8.30-16.30
muun
ma-pe
klo
8-16
Seksi & parisuhde
ja katsella
korkeammalta.
liikenteen
seassa?
Luotet tavaa apua seksi- ja

Palvelemme normaalisti verkkopalvelussa ja puhelimitse.
Lahden katupöly
Runonurkka

0700-416 060

ÄLÄ OLE YKSIN!

E

LIV

0700 41909
0700-411600
Varpu: 045 343 1888

Alfhild, hän joka synnytti minut,
on joka yö sinne purjehtinut,
missä nyt Eemeli tullen ja mennen
murahtaa vain, kuten täälläkin ennen.
Siellä he kulkevat tähtien rivissä
kirkasta vanaa,
isä ja äiti peräkanaa.
Sieltä he katsovat kotoista mäkeä,
kissoja, koiria, tuttua väkeä,
viittoen,
luikaten parhaansa mukaan,
Automyyntiä
ettemme loukkaisi Pispalan kivissä
jalkaamme kukaan.
Siellä he jollakin planeetalla
n. 40 kpl hyväkuntoisia edullisia henkilöautoja
puutarhakeinussa
pihlajan alla
Kehräämön
takapihan sisätiloissa.
viipyvät
ääneti
nuoruudenmuistoissa
www.nettiauto.com/yritys/autoimone/vaihtoautot
puistoissa
044 239 2551morsiusparina
- Pakaantie Tampereen
1 - Kehräämö
(takapiha)
ostaen kahvit ja pullat kai,
jos sattuu olemaan perjantai. Kaihtimia
Ja sitten, kun Pispala aamun saa,
äitini vuoteen valmistaa
ja linnut, linnut helää--.

PALVELUHAKEMISTO

Ilmalämpöpumppujen huoltoa

169

AUTOMYYNTI IMONE

Öljysäiliöiden huoltoa

parisuhdeasioissa.

1,69
STSTEROTIC
2,21€ min+pvm
1,92min.+pvm.
min+pvm.
EROTICPL169
PL169TRE
TRE10
10
varpu.valimaa@perunkirjoitukset.fi

Rauhankatu 17 B, 15110 Lahti
www.perunkirjoitukset.fi

Metsänhoitoa&
kotipalvelua

ELOKUUSTA
2022 ALKAEN
NIITTYLÄ
ANKKURIN
* siivoukset,
kodinhoito
* puutarhatyöt
RANTAPUISTON
* mökkitalkkarintyöt
* metsänhoitopalvelut
LEIKKIPAIKKA,
Arja-LiisaLAHTI
p. 040 588 8003
Metsänhoito & kotipalvelu

Antti p. 0400 754 657

WWW.PUISTOTATI.FI

Polttoöljyä

puh.
03 782on
7783
-Oi kuinka
ihana elää

Seuraava Lahden Seudun Uutiset ilmestyy viikolla 20.

ja tuutia lastenlapsiaan
ja kertoa kauniita uniaan!
Ostetaan
Niin, suuri onasuntoauto
Jumalan taivas ja maa,
oi lapseni, rakastakaa!
Ostan asuntoauton. Vuosimallilla ei väliä,
myös pikkuvikaiset.
Viidan runo
Nopea haku, soita jaLauri
tarjoa.
P. 0400 - 533 255

Fazerin ksylitolitehdas käynnistää
toimintansa Lahdessa
Lahden tehtaalla ksylitoli valmistetaan kaurankuorista ainoana maailmassa. Toiminnan
myötä Lahti vahvistuu kiertotalouskaupunkina.
Fazerin ksylitolia kaurankuorista valmistava tehdas
on käynnistänyt kaupallisen
toimintansa Lahdessa. Ksylitolitehdas on erinomainen
esimerkki modernista kiertotalouden innovaatiosta ja
hyödyntää ainutlaatuista,
patentoitua teknologiaa.
– Ksylitolitehdas toteuttaa
kiertotaloutta esimerkillisesti: ylimääräistä materiaalia
hyödynnetään uusien tuottei-

den raaka-aineena. Kiertotalouden avulla valmistuksessa
ei synny hukkaa, ja samalla
luodaan uutta liiketoimintaa käyttämällä materiaaleja
uudestaan ja kierrättämällä,
sanoo Lahden kaupungin ympäristökoordinaattori Jenni
Rahkonen.
– Lahden tavoitteena on
olla kiertotalouden mukaisesti toimiva jätteetön kaupunki
vuoteen 2050 mennessä.

Ksylitolitehdas tukee tätä
tavoitetta loistavasti.
Fazer on Pohjoismaiden
johtava kauratoimija. Suomalaiselle ksylitolille on
kasvavaa kansainvälistä kysyntää ja uusia käyttömahdollisuuksia muun muassa
elintarvike-, kosmetiikka- ja
lääketeollisuudessa.
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Postiosoite: Riihelänkatu 15, 15810 LAHTI

Ilmoitusmarkkinointi:

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

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

toimitus@jns-mediajakelut.com

Vesa Kurjonen, ilmoitusmyyjä
Puh. 040 9328 113
printtimainos@gmail.com
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Painos: 25 000 kpl
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Kuva: Lasse Koskinen.
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vesieristystyöt Yrittäjä, haluatko avuksesi pienen
Lahden
Kariniemen laelle
ETSIMME ASIAKKAILLEMME
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Ville Järvinen Lahdesta:
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toivotaan
kesäravintolaa
”Jo kaksi kolmannesta
Ryteiköille kirpeää palautetta liikkujilta ja ulkoilijoilta

myydyistä pyöristämme
on sähköpyöriä”

Lasse Koskinen

Lahden Kariniemen harjun
laella toimi aiemmin paviljonkiravintola, 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 paviljonkiravintolaa elokuussa
1947, jolloin siellä järjestettiin Lahden Osuuskaupan
40-vuotisjuhlat. Juhlakentällä
oli silloin satojen henkilöiden
juhlakatsomo.
Kansalaisaloitteissa Kariniemen kentälle on ehdotettu uutta kesäravintolaa ja sen
yhteyteen erillistä taide- ja kä-

sityönäyttelyjen tilaa. Edessä
oleva kenttä voitaisiin varustaa osin lasten leikkipuistoksi.
Kaupunginvaltuustoaloitteen
pohjalta ovat syntymässä
puiset kuntoportaat Lahden
satamasta Kariniemen laelle,
joten yhteys satamaan syntyy
niiden avulla.
Aloitteissa toivotaan
myös laululavan jälleenrakentamista, jotta Kariniemen
laella voitaisiin järjestää musiikkiesityksiä ja yhteislaulutilaisuuksia. Entiselle juhlakentälle johtavat edelleen
kahdet harmaagraniittiset
portaat.
Toiset niistä on puhdistettu,
mutta toiset ovat osin edelleen sammaleen kattamat.

RANTAHUVILAA/TALOA RANNALTA
ja ammattitaitoisen tilitoimiston?
Ilmainen
n. 150 km säteeltä
H:gista kartoitus!
Asumiseen sekä vapaa-aikaan.
Tarjoamme kirjanpitoa
Luotettavaa
välitystäkotitalousvähennys!
yli 30v. kokemuksella.
Hyödynnä

Puh. 040 171 3110 / Aho

TAIMISTO

Lahden Kauppaha

A.O. Vuorinen O

Äitienpäiväviikon tarjoukset
Kaarikatu
1, 15100
Äitienpäiväruusu,
ruukku
10,5cmLahti
2,80€ kpl
0400
765832 | info@accounting4you.fi
Äitienpäiväruusu,
ruukku 20cm 7,50€ kpl

PALVELUHAKEMISTO
Öljysäiliöiden huoltoa

Lanun taidetyöt olivat

Askon sohvatehdas laajeni Lahdessa
Työpaikkoja tuli muutama lisää
Askon
sohvatehdas
laajensi vuosina
melkoista tietävät,
sisutusHelkama
Velox on valinnut
”Asiakkaamme
Lahdessa.
Lisätilaa syntyi
ja tuotantomme
toivuoden kauppiaaksi
lahte- buumia
että Helkama
on kotimai3500
neliötä.
Tilaa
yritykmii
lähes
äärirajoilla.
Suurin
laisen Järvisen Pyörä ja Ur- nen valmistaja ja erityisesti
sellä
onjanyt
5500 neliötä.
laantuu
heilun
sen15yrittäjän
Ville sisustusinto
vanhemmatvarmasti
ikäryhmät
arYhtiö
työllistää
75
vakituista
hieman
koronan
helpottaessa,
Järvisen. Palkinto myönne- vostavat suomalaista sähtyöntekijää
ja kymmenkunta
uskon silti, ettäPalkotään vuosittain
kauppiaalle, mutta
köpyörävalmistusta.
sesonkitekijää.
Tehdaspäältimaisilla
laatutuotteilla
on
joka on onnistunut vuoden kinnon saaminen lämmittää
likkö
Vuorio sanoo
kysyntää
Työlkovasti mieltä.
On hienoa
aikanaJyrki
esimerkillisesti
ke- jatkossakin
koronan
ky- listämme
Suomessa
myös
hittämäänkiihdyttäneen
liiketoimintaansa
saada tällainen
kunniansyntää.
Tehdas on palkannut
Tuoosoitusalihankkijoita.
kiitokseksi siitä,
ja asiakaskokemusta
sekä monia
useita
uusia
työntekijöitä.
tannostamme
valmistuu
tällä
että olemme tehneet pyöedistämään pyöräilyä.
-Järvisen
Suomessa
on eletty
viime hetkellä
päivittäin
noinvuo150
räkauppaa
kymmeniä
Pyörä
ja Urheilu
on perinteinen palveleva sia. Yhteistyö Helkaman
ja huoltoja tekevä kivijal- kanssa on ollut sujuvaa jo
kaliike. Se on palvellut jo monet vuodet”, Järvinen
monia lahtelaisia pyöräili- kehuu.
jäsukupolvia. Vuosi 2021
oli kautta aikain yrityksen Työsuhdepyörät
menestyksekkäin.
”Menestyksen takana on kasvattavat
usko omaan tekemiseen ja suosiotaan
siihen, että pyöräilyn suosio Liike on kasvattanut merkittätulee jatkuvasti kasvamaan västi yhteistyötään Helkaman
vihreiden elämäntapojen ja kanssa ja kauppias toteaakin,
sähköpyörien myötä. Läh- että Helkaman laaja mallisto
dimme mukaan sähköpyö- on ollut avaintekijä kasvulle –
räbisnekseen heti alussa ja jokaiselle pyöräilijälle löytyy
sähköpyörien menekki on varmasti hänen tarpeidensa
kasvanut huimasti viime vuo- mukainen menopeli. Helkasina. Nyt jo 65 % myydyistä man pyörien lisäksi liike myy
pyöristämme on sähköpyöriä. mm. KTM-pyöriä, joiden
Sähköpyörien tarjonta on maahantuojana Helkama
lisännyt pyöräilyn suosiota myös toimii. Tämän merkin
merkittävästi. Olemme ol- menekki on myös kasvusuunleet mukana mm. Helkaman nassa. Sähköpyöräkäyttäjien
E-Bike Expertti -ketjussa sen keski-ikä on laskenut viime
Jyrkänmäentie
15880jaHollola
perustamisesta
alkaen”, ker- 4, vuosina
nyt asiakkaina on
too kauppias Ville Järvinen.
paljon 35–45-vuotiaita, jotka
ovat kiinnostuneet erityisesti
Kotimaisuus on valtti
e-mtb-pyöristä.
Järvisen Pyörä ja Urheilu
Helkama valitsi vuoden
on vastannut rohkeasti ajan kauppiaan satojen Helkama-pyöriä myyvien erikoishaasteisiin.
”Olemme uskoneet aina liikkeiden joukosta. Tunnus(bensa- ja dieselautot)
jo vuodesta
t ä h ä n l i i k e t o i m i n t a a n . tus on myönnetty
Jarrujenkorjaukset,
1984 lähtien.
Tuplasimme
yrityskaupanrengastyöt
”Koronapandemia synmyötä liiketilamme pari
vuotta sitten ja siten vahvis- nytti myös pyöräilybuumia,
timme myös markkinaosuut- kun harrastusmahdollisuudet
ta alueella. Nyt varastoon on sisätiloissa olivat rajalliset
mahdollista kasata pyöriä ja matkustaminen väheni.
suurempia määriä valmiiksi. Lisäksi työsuhdepyörien kyLisäsimme myös henkilöstö- synnän kasvun myötä odoresursseja palvelun paranta- tukset sähköpyörien osalta
miseksi. Nyt toki harmittaa, ovat meillä korkealla myös
että alan tavarapula ja kom- tuleviksi vuosiksi”, toteaa
ponenttihaasteet vaikuttavat Helkama Veloxin toimituspyörien saatavuuteen, mutta johtaja Tero Valtonen.
Ville Järvinen sai haltilanne on mikä on – pyrimme palvelemaan silti asiak- tuunsa kiertopalkinnon, tankaitamme niin hyvin kuin dempyöräpatsaan, johon
pystymme”, Järvinen jatkaa. yrityksen nimi on kaiverrettu
Järvisen Pyörä ja Urheilu aiemmin palkittujen jatkokon tehnyt yhteistyötä Helka- si. Järvisen Pyörä ja Urheiman kanssa jo 1960-luvulta lu työllistää vakituisesti 4
lähtien.
henkeä.

ja taloushallintopalveluja
aina ajantasaisesti!

MÄKISENMÄEN
9HVLMlUYHQ5DNHQQXVSDOYHOX2\
Kauppahalli Lihaa - laatua
Portaikkoja käytetään erilai- jäädä metsittyneen mäen
seen askelkuntoiluun.
peittoon, mutta puistossa
Kariniemen
toi- on tehty ehostustöitä. Niistä
Vihdintie rinteessä
4, 00350 Helsinki
mii edesmenneen
on tullut Kariniemen mäkeä
p.09- 2418498.taiteilijan
www.tuomontupa.fi
Olavi Lanun 15:sta kook- ulkoiluväylänä käyttäviltä
kaasta teoksesta koottu La- kirpeää palautetta.
nu-puisto. Puiston toteutAlue on edelleen ryteiktamisesta käytiin aikanaan köinen kaadettuine ja kaakovaa kädenvääntöä Lahden tuneine puineen. Kariniemi
kaupunginvaltuustossa ja on luontokohteena suojeltu.
lehtien palstoilla. Puiston Arvostelijoiden mukaan rikannattajat toivoivat ja us- sukasat eivät kuulu kaupunkoivat Lanu-puistosta tu- kipuistoon. Arvostelijoiden
levan Suomessa tunnettu mielestä pystyyn jätetyt ja
matkailunähtävyys. Siihen katkaistut lahopuut riittävät
puisto ei ole yltänyt. Taide- linnuille ja toukille. Risukasat
puiston toteuttaminen maksoi antavat hoitamattoman kuvan
870 000 silloista markkaa. puistosta. Kariniemen mäki
Lanu-puisto rakennettiin vuo- on suosittu liikuntapaikka ja
sina 1989-1992.
kävelykohde.

sohvaa, Vuorio kertoo.

Sänkyjä ja patjoja sen sijaan
myydään paljon myös keväälAvoinna perjantai–sunnuntai
Askon sohvatehdas on lä, Vuorio summaa.
aloittanut myös sänkyjen valAskon sohvatehdas on
mistuksen. Yritys koemark- yritysnimeltään Insofa Oy,
kinoi niitä ensin kolmessa joka on osa Indoor Group
myymälässään ja vähitellen Oy:tä. Yrityksen hallituksen
myynti on aloitettuSiirtonurmea
sen kai- puheenjohtaja on Kari Kolu
kissa myymälöissä.
ja toimitusjohtaja Marko
- LAADUKASTA
Sohvakauppa hiljenee
pe- Liimatainen.LAMMILTA!
SIIRTONURMEA
rinteisesti keväällä ja kääntyy
kasvuun taas loppukesällä.

Julkitila-,
ravintola-,
koti-, mökki-, ja veneverhoilut.
KAIKKI
ULKOMAALAUKSET,
Kalusteiden
korjaukset
ja pintakäsittelyt.YM
TALOT, MÖKIT, NAVETAT
ZZZODPPLQVLLUWRQXUPLÀLQIR#ODPPLQVLLUWRQXUPLÀ

Ja sokkelien korj. / pinnoitukset
Verhoomo
Jyrki Nurmisto

041 728 1817
0500
530 043
Automyyntiä

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

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

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

www.lanttila.fi

Kartiotuija, Thuja occidentalis 'Brabant'
100-120cm (paakku) 14€
140-160cm (paakku) 38€
160-180cm EXTRA (paakku) 68€
200-220cm EXTRA (paakku) 98€

Kattoturvallisuustuotteita
Timanttituija,
Thuja occidentalis 'Smaragd'
trampoliinien, grillien ym.
100-120cm
28€
kuljetuksen ja(paakku)
kasauksen?
160-180cm
EXTRA
(paakku)
Myös liukuovikomerot 68€
Kuka hoitaa huonekalujen,

Asennettuna jja tarvikkeena

Belinda Pihamulta 40L 2,45€/säkki tai 5 säkkiä = 10€

Tervetuloa pesettämään uudella autonpesukoneellamme

saumattomat
Avoinna
sadevesijärjestelmät
TEHOPESU
Ma-Pe 9-19
kattosillat
Uutiset
– 2 – Lahden Seudun
(norm.
24 eur) La-Su 9-19
tikkaat
Tarjous voimassa
kesäkuun
lumiesteet
loppuun
asti.
Mäkisenmäen Taimisto
Kou ruttuotte O
Kou
Oy

12 €

Lahden
0400
400
00 49
98 184
8 Hennalan
84,
, 04
0 0 8865
65taimimyymälä
65
11447
1147

Mustamäenkatu 95, 15700 Lahti
045 1066 792

Teboil Saksala

Vanhanradankatu 4,4,puh.
Vanhanradankatu
puh.010
0107788
7788120
120
Avoinna ma-pe
ma-pe5.30
6-20,- 18,
la 8-17
Avoinna:
la 8-14
info@makisenmaki.com,
www.makisenmaki.com
www.saksalanteboil.fi
www.saksalanteboil.fi

Äl
ka

Tark

Ompelukonemyynti ja -huollot

Lass

LAATUKONEET
Kellohuolto jaEDULLISESTI
-korjaamo Lahd

MYYNTI - HUOLTO - KORJAUSna 2
vativ
KAIKKI MERKIT
jelm

KELLO-HARA

pyör
tami
4,7 m
(Peltolan alue)
kaup
joka päivä 0440 111 889
turvi
verstas avoinna ma, ti, ke 10-17 liikk
töka
Reipas palvelu,
”äly
tarvittaessa nouto ja palautus.
EU
www.torinompelukone.ﬁ
Takuutyö.- p. 0400 769 632
hank
Rauhankatu 18, Lahti
tann
Av. ma, ti, to, pe 10-17, ke 9-18
joon
pyör
naa
jälk
uusi
Uud
Pyör
2,2 m

Kyntömiehentie 18, Orimattila

TORIN OMPELUKONE

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

OITIN HIRSIRAKENTAJAT
Uusien hirsirakennusten
· Vanhojen hirsirakennusten
- ·65
vuoden kokemuksella
veistot myös asiakkaiden
kunnostaminen
automaalausalan
töitä
puista!
· Alahirsien vaihdot
Käsityönä sekä konetyönä
- ·Muoviosien
korjaukset
Toimipaikka
Tuulos p. 045 221 4925
- Myös kolarityöt
ja vahinkotarkastukset

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

Kysy lisää p. 040 5200 782
Klapitalo Jokinen – klapitalo.fi
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Niinan niksit
Metsäteollisuus
vetäytyy Venäjältä
Niina Ojansivu
Keittiöpäällikkö

Raakapuuta etsitään nyt Suomesta

Raparperijuustokakku

Hiustenleikkaus
13 - 17 €

Nyt
on kevätVARAA
OMA
siivouksen
aika
MYYTIPAIKKASI
Muista, meillä
kauppa käy!
Ahtialantie 37, 15170 Lahti

www.lanttila.ﬁ

–

,

Palvelevaa taimikauppaa Lahdessa, vuodesta 1967
Meiltä laadukkaat kesäkukat,
vihannekset, puut, pensaat, perennat,
havut, ruusut ja köynnökset.
Joukossa paljon erikoisuuksia
Puskuri rutussa,
ruostetta lokareissa tai
ja harvinaisuuksia!

rikkinäinen tuulilasi?
Avoinna MA-PE 9-19,

LA 9-16, SU 11-16
POIKKEA MEILLE ILMAISEEN
Rajakatu 2, 15100 Lahti
Seudun Uutiset
VAHINKOTARKASTUKSEEN
JA
LASKETAAN
– 4 – Lahden
www.vihertalovarpula.fi
KORJAUSARVIO AJONEUVOLLESI TUOSSA
TUOKIOSSA.

IITIN
GRANIITTI
0XOWDDNXRULNDWHWW
DNLYLDLQHN
VLD
TEEMME
YHTEISTYÖTÄ
KAIKKIEN OY
VAKUUTUSYHTIÖIDEN
KANSSA
YLI 65 VUODEN
6XXUV¿NHLVV¿MDSHU¿N
¿UU\OO¿QRXGHWWXQD
Graniitin
monet
muodot,
saha-,
KOKEMUKSELLA.
7LODXNVHWZZZ
YLKDQWDƬ
noppaja
nupukivet,
portin
tolpat,
WDLSXK NOR


Vanha
Messiläntie
2, 15860 Hollola
reunaja muurikivet.
p. 0400 357 310
www.paakkisenautomaalaamo.com
Perheniementie
451, 47450 Iitti

GSM 0400-809 095

ZZZLLWLQJUDQLLWWL¿

Päijät-Hämeen
LIIKKUVA AUTOHUOLTO
Lokapalvelu Ky

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

Rengasmyynti ja -vaihdot
asiakkaan luona!

puh.
0400 352 762
Autohuolto Janne A Tmi

VÄÄKSY (toimialueena Päijät-Häme)

www.autohuoltojanne.ﬁ

p. 0400 467 595 24 h joka päivä!

Viikko 36 / 2020

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

METSÄTEOLLISUUS.
Itse
tykkään
näistä paistettavista
juustokakuista ja nyt löysin parikin reseptiä joissa on uutta Valion
Venäjän
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Painovoima ry ravintola- ja Maarit
Tuomi
matkailuyrittäjäksi Enonsaareen

SISUSTUSSUUNNITTELU – Inge Uotila

Kuntavaalit ovella,
kannattaako äänestää?

kodit, vapaa-ajan asunnot
ja julkiset tilat

Kattojen
kaikenkuntoiset käy, myös katsastamattomat.
maalaukset
/ pesut
puh. 045 237 8562
Painonpudotusta arkiruoalla!

Ostamme
vaunut,
Ti 10.00,autosi,
Ke 11.00,
To 16.00asuntoautot,
ja La 10.00
To 18.00 Miesten ryhmä
Kauppakatu 2 A, LAHTI
puh. 044-515 4414, painonpudottajat.ﬁ
posti@painonpudottajat.ﬁ

Vesikourujen

0700-512411

Jenny

p. 040-3518991

inge.uotila@insinooritoimistopeltomaki.fi

0700-51014

Lahden Seudun Uutiset
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IKÄIHMISET

Jos haluaa elää hyvää ja täyttä
elämää myös seniori-ikäisenä,
kannattaa miettiä millaisia
valintoja tekee keski-iässä
Maalaislääkäri Tapani Kiminkisen mukaan elämäntavoilla on ratkaiseva merkitys
”täyden elämän” tavoittelussa.
Jos on sattunut syntymään
sukuun, jossa esiintyy paljon
esimerkiksi tyypin 2 diabetesta, verenpainetta tai valtimokovettumatautia, Kiminkinen
kehottaa miettimään omia elämäntapoja erityisen tarkasti.
– Sattumaan ei voi vaikuttaa, mutta elämäntapoihin
voi. Keski-ikäisen elämäntavoilla ja -valinnoilla on
vahva yhteys sairastuvuuteen
vanhempana.
Erityisen huolissaan hän
on verenpainetaudista: maalaislääkärin mukaan jopa
kahdella miljoonalla suomalaisella on liian korkea
verenpaine.
– Hoitamattoman verenpainetaudin vaarat ovat todellisia. Silti sellaisiakin karpaaseja tulee vastaan, jotka
hakevat lääkkeensä apteekista
ja jättävät ne nauttimatta.
Tapani Kiminkinen kertoo hyvinvointia lisääviä
näkemyksiään kirjassaan
Täyttä elämää, lisää laatua
seniorivuosiin.
Kun maalaislääkäriltä kysyy yhtä yleispätevää neuvoa, joka säästäisi ihmistä
vanhuuden vaivoilta ja ennenaikaiselta hoitokotiin
joutumiselta, vastaus tulee
kuin apteekin hyllyltä:
– Liikunta! Se vaikuttaa
aivan kaikkeen.

Kiminkisen
terveysvinkit keskiikäisille ja senioreille
1. Selvitä, esiintyykö suvussasi tyypin 2 diabetesta, verenpainetta tai valtimonkovettumatautia, rasvamaksaa,
muistisairauksia, rasva-aineenvaihdunnan häiriöitä,
silmänpainetautia tai alttiutta
joihinkin syöpäsairauksiin,
kuten paksunsuolen syöpään,
rintasyöpään tai eturauhastyöpään.
2. Jos suvussasi esiintyy tyypin 2 diabetesta, älä missään
nimessä lihota itseäsi. Diabeteksesta 80 prosenttia aiheutuu lihavuudesta. Keski-iän
lihavuus on riski myös gerastenian (vanhuuden heikkous)
kehittymiselle, ja lihavuus
laskee miehellä testosteronitasoa ja erektiokykyä.
3. Huolehdi, että verenpaineesi kotimittauksen keskiarvo on enintään 135/85
mmHg tai mielellään reilusti alle. Seuraa myös pulssiasi: jos havaitset epäsäännöllisyyttä, kyse voi olla
eteisvärinästä, joten käy
lääkärissä.
4. Huolehdi riittävästä ja
laadukkaasta yöunesta.
5. Omaksu liikunnallinen
elämäntapa, pyri seuraamaan
aikaasi sekä ahmi kulttuuria
ja kirjallisuutta.
6. Suosi ravinnossasi pehmeitä rasvoja, kuten kasvi- ja
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PALVELUMME SISÄLTÖ:
n

pääruoka

(valittavana 2 eri vaihtoehtoa/pv)

salaatti
jälkiruoka
n ruokajuoma (maito, piimä tai mehu)
n

kalarasvaa, ja käytä runsaasti värikkäitä kasviksia
ja vihanneksia. Vältä suolaa.
Muista myös riittävä proteiinin saanti.
7. Lopeta tupakointi. Tupakointi lisää valtimokovettumataudin riskiä yli puolella.
8. Pyri kohtuulliseen alkoholipolitiikkaan. Alkoholi ei ole
elämälle välttämätöntä.
9. Pidä rokotussuojasi ajantasaisena. Älä unohda kausi-influenssa- ja pneumokokkirokotteita.
10. Huolehdi välttämättömästä lääkityksestäsi. Ota
selvää, mitkä lääkkeet ovat
tarpeellisia, miten niitä käytetään ja miten ne vaikuttavat.
Muista, että tiheä tulehduskipulääkkeiden käyttö voi johtaa monenlaisiin ongelmiin,
kuten vieroituspäänsärkyyn,
verenpaineen kohoamiseen,
turvotukseen ja munuaisten
vaurioitumiseen.
11. Jos suvussasi esiintyy
silmänpainetautia, käy säännöllisesti silmälääkärissä.
12. Nainen, älä luovu gynekologisista tarkastuksista
menopaussissa. Tutki myös
rintasi säännöllisesti ja käytä
paikallisestrogeenia yhteistyössä lääkärisi kanssa.
13. Mies, lähde lääkäriin, jos
alkaa esiintyä virtsanheittovaikeuksia.
14. Käy lääkärintarkastuksessa vuoden, kahden välein, vaikka tuntisit itsesi
terveeksi.

n

Ateriat toimitetaan arkisin
ma-pe klo 9.30 – 13.00

11,80 €/ateria
Lisäateria 10,80 €/ateria
Harjulankatu 7, Lahti

Terveenä ja aktiivisena eläkkeelle
– panostaminen kannattaa aloittaa ajoissa
Eläkkeelle jäämisikä on
vähitellen kääntynyt nousuun Suomessa. Vuonna
2020 eläkkeelle siirtymisiän
mediaani oli 63,3 vuotta.
Vuodesta 2030 alkaen eläkeikäraja kytketään keskimääräiseen eliniän odotteeseen.
Tutkimukset osoittavat, että
eläkkeelle siirtymisen ja
terveyden väliseen yhteyteen
vaikuttavat vahvasti henkilön erilaiset resurssit. Näitä
resursseja ovat mm. fyysinen
kunto, terveys, kognitiiviset
resurssit, sosiaalinen pääoma
sekä taloudellinen tilanne.
Näistä resursseista fyysiseen
kuntoon voi jokainen vaikuttaa, liikuntaa on mahdollista
harrastaa monessa muodossa
ja monella tavalla! Liikkuminen sen monessa muodossa
edistää paitsi fyysistä myös
psyykkistä terveyttä.

Nykyisten elinajan odotteiden valossa on todennäköistä,
että eläkkeellä vietetään useita vuosikymmeniä. Eläkeiän
aikaiseen terveyteen ja toimintakykyyn panostaminen
on tärkeää aloittaa varhaisessa vaiheessa. Tutkimusnäyttöä löytyy runsaasti siitä että,
hyvä fyysinen kunto, riittävä
uni ja palautuminen sekä
terveellinen ruokavalio ovat
asioita, jotka edistävät terveyttä läpi elämän. Toisaalta
on hyvä muistaa, että koskaan
ei ole liian myöhäistä aloittaa
– uusi liikuntaharrastus voi
viedä mennessään sellaisenkin, jolla ei ole liikuntataustaa aiemmasta. Tärkeää
on löytää itselleen mieluisia
liikuntalajeja, jotta niitä tulee
harrastettua. Eläkkeelle siirtyminen saattaa mahdollistaa
aiemman harrastuksen jatka-

misen, kun aikaa vapautuu
työn parista.
Hyvä fyysinen kunto ja
tasapaino ovat tärkeitä tekijöitä arjesta selviytymisen
ja esimerkiksi kaatumisten
ehkäisyn kannalta. Suosituksissa korostuu liikkumisen
monipuolisuus. Arki- ja höytyliikuntaa ei pidä unohtaa, ne
ovat hyvä keino kasvattaa fyysistä kuntoa ja usein ovat myös
tärkeitä mielen hyvinvoinnille.
Esimerkiksi sienestäminen tai
puutarhanhoito ovat oivallinen
tapa viettää aktiivista aikaa
ulkona. Osa eläkkeelle siirtyvistä henkilöistä jatkaa työn
tekemistä jossain muodossa.
Osa-aikainen työ tai konsultointi- tai asiantuntijatehtävät
tarjoavat mahdollisuuden aktiiviseen tekemiseen.
Lähde: senioriliitto.fi

Armi Aktiivituoli auttaa ylös ja kuntouttaa
Kun heikkovoimaisuus,
polvet, selkä tai
lonkka vaivaavat.

AUTTAA YLÖS

Kallistuva istuin ja
käsinojien mekaniikka
helpottaa nousemista.

AKTIVOI OMIEN
LIHASTEN KÄYTTÖÄ
Parantaa tasapainoa ja
vähentää kaatumisriskiä.
Vahvistaa lihaksia kuin
huomaamatta!

HYVÄ SELÄLLE

A

Ristiselän tuki ja
säädettävä niskatuki.

inutlaatuisen, ylösnousua avustavan mekanisminsa avulla se säästää niveliä, vahvistaa
alaraajojen lihaksia sekä parantaa tasapainoa. Ristiselän tuen, joustavan selkänojan
ja säädettävän niskatuen ansiosta tuolissa on myös
erittäin mukava istua. Ergonominen tuoli ennaltaehkäisee liikkumattomuudesta johtuvia tuki- ja
liikuntaelinvaivoja ja antaa lisää aktiivisia vuosia
kotona.
Käyttäjänsä mittojen mukaan valmistettu Aktiivituoli ohjaa nousemaan oikein, niveliä virheellisesti
rasittamatta ja kivutta ylös. Tuolin ainoana ”moottorina” toimii käyttäjä itse, jolloin tuolin avulla voi myös
jumpata ylösnousuun tarvittavia lihaksia ja tasapainoa, jota tarvitaan arjessa selviytymiseen.

SÄÄSTÄÄ NIVELIÄ
Vähentää virheellistä
kuormitusta ja kipuja.

Fysioterapeuttien suosittelema Armi on Valvirassa
rekisteröity lääkinnällinen laite ja patentoitu suomalainen keksintö, joka helpottaa myös hoitohenkilökunnan
ja omaishoitajien työtä. Se ei ole hetken helpotus vaan
pitkäkestoinen hyöty, joka parantaa toimintakykyä kaikissa muissakin arkielämän tilanteissa.
Tapio Anttilan muotoilema tyylikäs ja kaunis
nojatuoli sopii vaativaankin sisustusmakuun. Sitä saa
neljällä jalalla tai pyörivällä laippajalalla, halutulla materiaalilla ja väreillä.
Armin idean isän, fysioterapeutti Jorma Eerolan
mukaan sen toiminta selviää parhaiten kokeilemalla
itse. Siksi Armista voi pyytää maksuttoman esittelyn
omaan kotiin.

Korona rajoittaa ikäihmisten liikkumista! Hanki kotiin
tuoli, joka edistää käyttäjänsä liikkuvuutta, toimintakykyä ja mahdollistaa heikkovoimaisenkin omatoimisen harjoittelun helposti ja turvallisesti.

Tilaa, kysy lisää:

armi-aktiivituoli.fi

tai soita
050 366 1832

–6–

Lahden Seudun Uutiset

liikkumisen ohjelma, päästökauppakokeilu ja erityinen
”älypyörätie”.
EU-tuen hakuvaiheessa
hankkeen älypyörätien kustannusarvio oli 1,68 miljoonaa euroa. EU:n tukea
pyörätiehen tuli 1,31 miljoonaa euroa. Tuen hakemisen
jälkeen syntyi pyörätielle
uusi linjaus Etelä-Lahteen,
Uudenmaankadun varrelle.
Pyörätien hinta nousi nyt jo
2,2 miljoonaan euroon.
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NIINAN NIKSIT

Niina Ojansivu
Keittiöpäällikkö

Äidille

Ihana
toukokuu ja äitienpäivä,
Lisäkustannukset
aiheu- se on kakun aika ja tällä kertaa tehdäänkin mustaherukan
makuinen
juustokakku.
Tämä kakku tehdään jo hyvissä ajoin, joten kaikki voivat nukkua
tuivat yhden
kadun ylittäväshieman
pidempään
sunnuntaiaamuna.
Tee vielä pienet voileivät kahvin kanssa ja toisella
tä sillasta, meluvallin linjauskahvikupillisella voikin nauttia kakkua. Oikein hyvää äitienpäivää kaikille äideille, varamuutoksesta,
muuttuneiden
Katoksia, aitaa, portti ja muita ulkokalusteita mittatilausäideille, iso-äideille ja tärkeille tuki-äideille, olette kaikki tärkeitä.
suunnitelmien tekemisestä,
työnä. Puuvesa.fi - p. 040 754 7420 - puuvesa@puuvesa.fi.
lisätöistä ja näiden aiheuttamista viivekorvauksista Vuoraa leivinpaperilla irtosekoita hyvin. Lisää viimeiMustaherukkakakku
urakoitsijalle. Lisäksi älypyö- reunaisen vuoan (halkaisija
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toteaa
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pohjalle. Liota
liivataiTarkastuslautakunta
yli yön.
Täyte:
pintaan.kylmässä vedessä
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Pyörätien
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Laulumaa avasi myymälän
Sopenkorpeen

aiskoteihin jo 1800-luvulla.
Reino Laulumaa, s. 1917, k.
2010, perusti vuonna 1956
Raaheen puuseppätehtaan.
Poika Rauno Laulumaa pe-

Toukokuun
tahdotuimmat!
Huhtikuun
herkkuja!

Hyvä sikanauta-jauheliha

Hyvät karjalanpaistilihat

6,50

maukkaimmat niistä julkaistaan lehdessämme. s-posti: niina@jns-mediajakelut.com

11,90
10,90
/kg
/kg
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Lahdessa Sopenkorvessa
osoitteessa Takojankatu 5.
Kiinteistö on arvokas ja kulttuurihistoriallisesti merkittävä suojelukohde
ja sen on
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suunnitellut
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liikunta
ovat
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Politiikot ja virkamiehet ovat kilvan den nuorten tulevaisuutta...näkymää
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unholaan,
vain
pieni
osa nuorista käy lisäämässä hoitohenkilökuntaa. Hyvä terveyden kannalta.
pysäkeillä
on
puisia
istuin- Mielestämme
laadukharrastamassa
mitään muuta kuin näin, mutta pitäisi mennä tarkistelejoiden
kummaskaan penkkejä,
huonekalun
lähtökohta
kaupoilla
notkumista
sakin päässä on painavatja kännykän maan mitkä ovat syyt ja seuraukset. Raimo Jokinen
on ajaton
arjessa toimiva
betoniset jalat. Penkit on
muotoilu
ja
korkealaatuiset
tarkoitettu
iäkkäiden ja liik)DVDDQLQULQWD¿OH
materiaalit,
jotka kestävät
kumisvaikeuksissa
olevien
Lumiporo,
aikaa.levähtämiseen
Laatumme on korkeaa,
tai muuten
pakaste,Suomi
GB
muttavain
hinnat
kohtuulliset,
istumista kaipaaville
sillä vuosien
työllä
ja kokelinja-autoa
odotellessa.
Niille
muksella
olemme
löytäneet
voi tarvittaessa laskea myös
valmistukseen
kumplaukkunsa oikeat
märän tai
lumisen
Ilmoitusmarkkinointi:panit kadunpinnan
Jakelualue:
Sale Nastola, S-Market Nastola ja
Lehti ilmestyy kahden viikon välein.
ja teemme tuotteita
aina
aikana.
Länsi-Lahden
ja
Hollolan
kotitaloudet
K-Supermarket
Nastola.
isomman
erän keskusvarasTällainen
penkki sijaitsee
Niina Leskinen,
Hollola: K-Supermarket Hollola,
Lehti ei vastaa epäselvistä käsikirjoitoomme
Lahteen,
mikä osal-Matmyös
Länsi-Lahdessa
myyntipäällikkö, toimittaja
Jakelutelinepaikat:
Sale
Hollola
KK.
tuksista tai puhelimessa sattuneista
kamiehenkadulla,
Jankkataan laskee
hintoja. Tarkkaan
Puh. 041 5499 878 valitut
Lahti:
S-Market
Mascot,
Kauppahalli,
Hämeenkoski:
Koskikartano
ja
väärinkäsityksistä aiheutuneista virheistä.
rinkadun
puoleisessa
päässä.
ja testatut
materiaalit,
niina.a.leskinen@gmail.com
Messilä camping,
Sale Hämeenkoski.
Lehden vastuu virheellisistä
Pysäkki
on vilkkaassa
Kylmäsavuporoa,
nautaailmoituksista
ja hevosta.
jatkuva
laadunvalvonta
jakäy-Messilän Kartanohotelli,
PHKS,
Prisma
Laune,
Ravintola
Kärkölä:
FotoLine,
Neste
oil
Huoltamo
ja
rajoittuu
enintään
ilmoituksen hintaan.
tössä, koska
sen kulutläheisyytuotekehitys
takaavat
Nastolan
kotijuustoa.
Vesa Kurjonen, ilmoitusmyyjädessä on Riihelän
Nosturi,itäpuolen
Keijukirppis, Kotipokki Hennala,
S-Market Järvelä.
Reklamaatiot kahdeksan (8) päivän
turvalliset,ABC
kestävät
Vetikon tilan laidunlihaa.
Puh. 040 9328 113 tajalle
Renkomäki,
ABC
Holma,
CM
Laune,
Orimattila:
S-Market,
K-Supermarket
ja
kuluessa.
asutustaValmistuksessa
ja laaja omakotialue.
kalusteet.
printtimainos@gmail.com
CM
Paavola,,
Sokos
keskusta,
S-Market
Orimattilan
kehräämö.
Ilmoitusten
sisäänjättö tiiistaina
Riihelässä
ei ole kauppaa,
jokeskeinen
lähtökohta
on ka- S-Market
Metsäkangas,
Jalkaranta,
ABC
Vääksy:
Tallukka,
Viipurilainen
klo
12
mennessä.
tenpitkä
kassikärryjen
ja laukkulusteen
käyttöikä
Jorma Jokela, ilmoitusmyyjä
Kivimaa,sekä
Neste
Taukotuuli, Sale Kukkila,
kotileipomo, Route 24 Vesivehmaa,
jen kanssa
matkaajia
lähtee
tuotteiden
vähäinen
ympäLahden
TERVETULOA!
Puh. 040 0371 996
S-Marketnumero
Mukkula, K-Supermarket
S-Market
VääksyKauppahallista!
ja K-Supermarket
ISSN 2490-1105 (painettu)
pysäkiltä. Linja-auto
koko elinkaaren
jojo.jokela@gmail.comristörasitus
Okeroinen,
Vääksy.
ISSN 2490-1113 (verkkojulkaisu)
6 lähtee Riihelästä
kohtiS-Market
Lah- Villähde,
ajan, den
kertoo
Alenius.
toriaAki
ja matkakeskuksen
ohi Saksalaan. Linjan avulla
pääsee Etelä-Lahden suuriin
marketmyymälöihin.
Lahden Matkamiehenkadun takakenoon asennettu pysäkkipenkki kaatui lopulta selälleen.

Aki Aleniukselle, joka jatkaa
Laulumaan tarinaa kehittäen toimintaa ja mallistoa
edelleen alati muuttuvien
kulutustottumusten ja ajan

/kg

Harrastukset ja hyvinvointi nuorilla

Maalaiskananmunat
Pysäkkipenkillä merkilliset
vaiheet Matkamiehenkadulla 3,50

/kg

175/65 R14……225€
195/65 R15……259€
205/55 R16……279€
205/60
R16……299€
Lahden
Seudun
225/45
Postiosoite:R17……345€
Riihelänkatu 15, 15810 LAHTI
225/40
R18……415€
Toimitusjohtaja/päätoimittaja:
Raimo Jokinen, puh. 0400 816 340
raimo.jokinen@jns-mediajakelut.com

www.nastorengas.fi
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

Poron lapakäristys

Uutiset

34,90
29,90
/kg

Kauppahalli Lihaa - laatua - palvelua www.lihavuorinen.fi

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

Pysäkkipenkit siirrettiin
Kaihtimia
Lumen ja maan sulaessa nut penkki saadaan oikaistua
aiemmin talvisin varastoon, sähköiseen palautepalvejotta ne eivät ole kadun luun. Sieltä vastattiin, että tänä keväänä 2022, penk- palvelemaan siinä tarkoituklumiaurauksen tiellä. Ny- kadusta vastaava urakoitsija ki kaatui selälleen pysäkin sessa, jonka vuoksi se pysäkyisen ne jätetään talvisin korjaa rojut pois ja tuo uuden rinteeseen. Tälle tilanteelle killä on. Muualla vastaavat
säästösyistä paikoilleen ja penkin tilalle. Penkin toinen ei ole tullut korjaajaa. Tältä penkit ovat linjakkaasti käypuh. tössä,
03 782
7783
joten
matkustajat ovat
hautautuvat aurausvallin jalka ja istuinosa vietiin pois, Matkamiehenkadun pysäkilalle. Tällöin lumenauraajan mutta toinen betonijalka jäi tä lähtijät ovat hämmästelleet ihmetelleet miksi kyseistä
hidasta rikkoutuneen penkin Matkamiehenkadun penkkiä
on muistettava, ettäKattoturvallisuustuotteita
pysäkil- paikalleen.
lä on penkki. Niitä ei mitenpoisvientiä ja uuden penkin ei saada asemoitua kunnolla
Kiinteistöt
kään merkitä viittamerkein Tuli syksy 2021, eikä mitään ihmeellistä asennusta, joka
paikoilleen. Penkki on osa
talven ajaksi.
muuta tapahtunut penkkityö- johti lopulta penkin kaatu- matkustuspalvelua. TyytyTALO / MÖKKI MAALTA
osalta. Matkustajien miseen.
mättömyyttä
on aiheuttanut
Lumenauraaja
ajoi va- maan
Asennettuna
jja tarvikkeena
Ympärivuotiseen
lomakäyttöön.
hingossa kevättalvella 2021 uuden kovistelun jälkeen rikmyös
se,heti.
että Lahden sähSopivasta
kauppa
kyseisen matkamiehenka- kinäinen betonijalka vietiin Palautetta on annettu pen- köisiä palveluita kehotetaan
dun penkin rikki. Kahteen pois ja uusi penkki tuli tilalle. kin kaatumisesta jälleen käyttämään, mutta annetusta
osaan revennytsaumattomat
penkki lojui Jostakin syystä se asennettiin Lahden sähköiseen palau- palautteesta huolimatta töitä
sadevesijärjestelmät
keväällä pysäkillä.
Pysäkin rinnenurmikon puolelle niin tepalveluun. Nyt matkustajätetään
Vihdintie
4, 00350 tekemättä.
Helsinki
käyttäjät jättivät
rikkinäisen takakenoon, että istuminen jat odottavat jännityksellä,
kattosillat
(09) 241 8498 - www.tuomontupa.fi
penkin lojumisesta
tikkaatilmoi- tai laukun jättäminen sille oli meneekö jälleen syksyyn
tuksen Lahdenlumiesteet
kaupungin mahdotonta.
ennen kuin selälleen kaatuLasse Koskinen

PALVELUHAKEMISTO
Öljysäiliöiden huoltoa

Kou ruttuotte Oy
Kou
O

Kattotöitä

PALVELUHAKEMISTO
Toukokuun
tahdotuimmat!
Huhtikuun
herkkuja!
Öljysäiliöiden huoltoa
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Suomi erikoisuuksia
ja
k
Joukossa
paljon
kuoh
ja harvinaisuuksia!
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Avoinna MA-PE 9-19,

Viikko 18 / 2022

KATTO
TYÖT

avautui syyskuun
päivä
Palvelevaa taimikauppaa Lahdessa,
vuodesta 1.1967

Asennettuna jja tarvikkeena

6,50
/kg

saumattomat
sadevesijärjestelmät
kattosillat
tikkaat
lumiesteet

9-19,
LA 9-16,MA-PE
SU 11-16
TALO / MÖKKI MAALTA Avoinna
Nikkanen
LA
9-16, SU
Ympärivuotiseen lomakäyttöön.noisrautateitä.
Rajakatu
2, 11-16
15100
Lahti
paikallisiin
Sopivasta kauppa heti. on keskittynyt
Rajakatu
2, 15100
Lahti
www.vihertalovarpula.fi

11,90
10,90
/kg
/kg

rakennuksiin
ja miljöihin,
www.vihertalovarpula.fi
Hirvonen ulkolaisiin dioraamoihin.
Vihdintie 4, 00350 Helsinki Näyttely kestää syyskuun
(09)
241 8498 - www.tuomontupa.fi
Painonpudotusta
arkiruoalla!
loppuun
asti ja se toteutetaan
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Ke 11.00, ¿N
Toyhteistyössä
16.00
ja La
10.00
Maalaiskananmunat
6XXUV¿NHLVV¿MDSHU
¿N
¿U
U\OO¿QRXGHWWXQD
harrastajat
Topparoikka
ry:n,
Kattotöitä
7LODXNVHWZZZ
YLKDQW
DƬ
To
Miesten ryhmä
isot18.00
XL, Suomi
7LODXNVHWZZZ
YLKDQW
DƬ
Kauppakatu 2 A, LAHTI
WDLSXK
NOR 
Pelti- ja tiilikattojen
WDLSXK
NOR 
puh.pesut
044-515
4414, painonpudottajat.ﬁ
ja maalaukset
posti@painonpudottajat.ﬁ
RAKENNUSAPU

0XOWDDNXRULNDWHWWDNLYLDLQHNVLD
0XOWDDNXRULNDWHWWDNLYLDLQHNVLD

Kou ruttuotte O
Kou
Oy

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

Biojätteen erilliskeräysvelvoite
KATTOJEN
Rakennus- ja

LAADUKASTA SIIRTONURMEA LAMMILTA!

MARTTINEN

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

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

laaOmpelukonemyynti
jenee heinäkuussaja2022
-huollot
pesut, maalaukset
saneerauspalvelut
Heinäkuussa 2021 on astunut joissa alkaa uutena
biojätteen
Hollolan
sunnuntairasteilla
tutustutaan
Polttoöljyä Lahden pääkirjaston musiivoimaan
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Muilla alueilla
LAATUKONEET
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Poron
lapakäristys
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kin genrevinkkaukset jatja pinnoitukset
Päijät-Hämeen
päätavoitteena on nostaa jät- kiinteistönhaltijan on itse hoiLumiporo,
Suomi
MYYNTI - HUOLTO - KORJAUS
pakaste, GB kuvat taas syksyllä nostalPäijät-Hämeen
www.rakennusapumarttinen.ﬁ

Puh. 0400-948 260

Salpausselkä Geopark -alueen geologiaan
Lokapalvelu Ky

Kylpyhuonelaatoitusja
KAIKKI
jätteen erilliskeräys kuntoon.
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Kauppahalli Lihaa - laatua - palvelua www.lihavuorinen.fi

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

myös saaristossa

PALVELUHAKEMISTO
ilmainen arviointi!

Joustava rahoitus!

040 6633 377
kattomaalauslahti.fi
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LAADUKASTA SIIRTONURMEA LAMMILTA!
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Yrittäjä, haluatko avuksesi pienen
ja ammattitaitoisen tilitoimiston?
Ompelukonemyynti
ja -huollot
OMPELUKONEMYYNTI
JA -HUOLLOT

Tarjoamme kirjanpitoa
LAATUKONEET
EDULLISESTI
MYYNTI
- HUOLTO - KORJAUS
ja taloushallintopalveluja

∙ Klassinen
hieronta
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Valaisimia
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Geoparkin
kauniista
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at.
Lanu-puisto rakennettiin vuo- on suosittu liikuntapaikka ja
• Vianmääritykset
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toiset ovat osin edelAjokatu 65
Lahti taidetyöt olivat
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Päijät-Hämeen Käyttöauto Oy

kuljetuksen ja kasauksen?
Myös liukuovikomerot

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

hdas laajeni Lahdessa

na melkoista sisutusia ja tuotantomme toi-

sohvaa, Vuorio kertoo.

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

Siirtonurmea

Kou ruttuotte Oy
Kou
O

Keil

Hämeenkatu
37, p. 019-469 32
Pelti- ja tiilikattojen
pesut ja maalaukset
Avoinna:
ark. 10 – 17, la 10 – 1
RAKENNUSAPU
VANHAN
TAVARAN KAUPPA
MARTTINEN

www.rakennusapumarttinen.ﬁ
ARABIAN ASTIOITA:
Valencia,Puh.
Sointu,0400-948
Krokus, Faenza, 260
Kirsikka, Gardenia, Kastanja, Ali, Myrna, Sign
TILITOIMISTOJA
Maisema, Kesäkukka, Suomenkukka, Kilta, Maire, Kultakoriste, Raija, Pitsi, Leena
Uhtua, Ruija,Polttoöljyä
Kosmos, Pirtti, Otso, Meri, Saara, Kaira, Taika, Anemone, Airisto, H
24H jne.! Maitokannuja, hillo- ja maustepurkkeja, voipyttyjä…! Seinälautasia
Tomula, Alariesto, Von Wright, Heljä Liukko-Sundström, Vuosilautasia, Joulula
Romanttinen puutarha ym.

TILITOIMISTO
IITTALAN LASEJA:
Kekkerit, Niva, Festivo, Asklak, Kalinka, Pisaranrengas, Jäänsärkijä, Helminauha
SALEJÄRVI
Tsaikka ( kulta, lila),KY
Kastehelmi, i-lasi, Pioni, Apila, Herttua ym.

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

www.salejarvi.fi
TRIKOO MATONKUTEITA:

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

Ompelutarvikkeita: Nappeja, vetoketjuja, nauhoja, pitsejä, kankaita ym
KAIKKI LOPUT KANKAAT 2 EUROA / METRI!
Puuaskartelutarvikkeita: Palloja, helmiä, pyöriä, tappeja ym.

OSTAMME KUOLINPESIÄ JA MUUTTOIRTAI

–8–

Lahden Seudun Uutiset

Viikko 18 / 2022

Toukokuun herkkuja!

Hyvä sikanauta-jauheliha

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

70&/30%, tuore, Suomi

7,45

12,95

/kg

/kg

Maalaiskananmunat
isot XL, Suomi

3,60
/kg

Poron lapakäristys
Lumiporo, Suomi

39,95
/kg

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

Kauppahalli Lihaa - laatua - palvelua www.lihavuorinen.fi
Lahden Kauppahallista!

TERVETULOA!

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

NYT LATTIAT KUNTOON VINYYLILATTIALLA!
Uskomattomia tarjouksia Bambumieheltä:
ESIMERKIKSI
LAVATARJOUS VINYYLILATTIA PUUTERI

²

125,72 m

Vinyylilattiaa

132 m

Jalkalistaa

5 kpl

Saumalistaa
Lava- ja pakettitarjoukset voimassa 31.5.2022 asti

Vinyylilankkumme on lämpöinen ja vedenkestävä,
asennukseen tarvitset vain kumivasaran ja
katkoteräveitsen. Helppohoitoinen ja kestävä lattia
20 vuoden takuulla!

Kaikki verkkokauppamme varastotuotteet toimitetaan jopa -3 arkipäivässä pihaan asti.

TILAA 4
MALLIPALAA 0
Maksat vain toimituskulut
(alkaen 5,90

KELIKONTIE 5, 62100 LAPUA | 020 730 2980 | MA-PE 8-18, LA 10-14 | VINYYLILATTIAKAUPPA.FI
MEILTÄ MYÖS JALKALISTAT, SAUMALISTAT, KATTOPANEELIT JA KATTOLISTAT

€).

€

