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Toimitusjohtaja
Julkinen kaupanvahvistaja, kiinteistövälitys, arviokirjat.
Puh. 044 762 4090

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

MUISTA 
ÄITIÄ!

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

LAHDEN MUSIIKKIOPISTO  |  HÄMEENKATU 4  |  PUH. 041 3199 727

LAHDEN MUSIIKKIOPISTON HUIKEA KEVÄTKAMPANJA:

Ilmaiset  
soitinkokeilut!
Tule kokeilemaan eri soittimia tai laulua  
ammattitaitoisten opettajien ohjauksessa  
ilmaiseksi, ilman sitoutumista. 

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

Käy täyttämässä verkossa lomake ja opettaja  
ottaa yhteyttä soittotunnin ajankohdan 
sopimiseksi. Kampanja on voimassa 15.5. asti.

lahdenmusiikkiopisto.fi/kokeilutunnit

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

lahdenmusiikkiopisto.fi/hakeminen
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Tilausajoa pikkubusseilla
ilmastoiduilla 1+16h busseilla

puh 0400 352 215

Bussipalvelu M. Nieminen Oy

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

*AUTOJEN KORJAUKSET JA HUOLLOT
*PYÖRÄSUUNTAUKSET

TUO AUTOSI 
MEILLE HUOLTOON!

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

HINAUKSET

Autohuolto Janne A Tmi
VÄÄKSY (toimialueena Päijät-Häme)

www.autohuoltojanne.fi

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

Rengasmyynti ja -vaihdot 
asiakkaan luona!

p. 0400 467 595 24 h joka päivä!

SeuralaispalveluaSeuralaispalvelua

ÄLÄ OLE YKSIN!
SEURAA TARJOLLA!

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

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

Seksi & parisuhde
Luotet tavaa apua seksi- ja 

parisuhdeasioissa.
2,21€ min+pvm

KAHDEN 
KESKEN
KAHDEN 
KESKEN

0700-416 0600700-416 060

❤

st erc PL 169 TRE 10  2€/min

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

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

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

Naiset ovat valmiimpia 

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

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

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

Aikuisista mallia

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

myös lapsi.
Muista itse noudattaa niitä 

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

Ohjeet turvalliseen 
pyöräilyyn

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

Aikuisen tulee huolehtia 
sekä omista että lapsen tur-
vavarusteista.

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

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

Turvallinen pyöräily lasten kanssa

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

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

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

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

Mökkiläiset ovat monella 
paikkakunnalla tärkeä lisä 

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

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

15 % vastaajista.
”Mökkeily muuttuu yhä 

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

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

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

Taukoja tarpeen mukaan

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

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

Kertaa sääntötuntemus

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

FORD

* AUTOJEN KORJAUKSET 
JA HUOLLOT

* PYÖRÄSUUNTAUKSET

* PPG-MAALIT/  
TARVIKKEET

* ILMASTOINTIHUOLLOT

* FORD-VARAOSAT

* ECOBOOST. 
MOOTTORIT

* OBD-MITTAUKSET

* RENGASMYYNTI JA 
-ASENNUKSET
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Lahden keskusta-alueelta 
johdetaan hulevesiä 
puhdistettavaksi Länsi-Hennalaan
Lahden kaupungin kes-
kusta-alueelta Vesijärveen 
kohdistuvan hulevesikuor-
mituksen vähentämiseksi 
osa siellä muodostuvista 
hule- eli sade- ja sulamisve-
sistä siirretään käsiteltäviksi 
noin 3 km päähän Hennalan 
kaupunginosaan. Puhdistetut 
hulevedet johdetaan edelleen 
laimennusvesiksi Porvoonjo-
keen. Siirto on mahdollinen 
olemassa olevaa varaviemä-
riyhteyttä hyödyntämällä, 
ja se aloitettiin 7.10.2020. 
Lahden kaupunki on saanut 
valtionavustusta sekä hule-
vesien siirron toteuttamiseen 
että Hennalassa sijaitsevan 
hulevesien käsittelyjärjestel-
män rakentamiseen.

Länsi-Hennalan alue on 
osa entistä Hennalan varus-
kuntaa, joka ennen lakkautta-
mistaan käytti rakentamaton-
ta aluetta harjoituskenttänä. 
Vuonna 2018 alueelle ra-
kennettiin hulevesien käsit-
telyjärjestelmä osana Uudet 
hulevesien hallinnan Smart 
& Clean ratkaisut – hanket-
ta. Järjestelmässä käsitel-
lään sekä Lahden keskus-
ta-alueelta johdettavia että 
kohteen oman luonnollisen 
valuma-alueen hulevesiä. 
Keskustan hulevedet ovat 
kuormittaneet Vesijärveä 
etenkin rehevöitymistä ai-

heuttavalla fosforilla sekä 
raskasmetalleilla, joiden te-
hokas poistaminen on nyt 
mahdollista Hennalan hule-
vesijärjestelmällä. Vastaa-
vanlaisen käsittelyjärjestel-
män perustaminen Lahden 
keskusta-alueelle ei käytän-
nössä olisi ollut mahdollista 
sen vaatiman tilan vuoksi.

Hennalan hulevesijärjes-
telmä koostuu kiintoaines-
ta poistavasta laskeutusal-
taasta, biosuodatuskentästä, 
kosteikkoaltaasta sekä niitä 
yhdistävästä uomastosta. 
Järjestelmän ytimen muo-
dostava biosuodatuskenttä 

on jaettu kolmeen toisistaan 
eristettyyn, erilaisella bio-
suodatusmateriaalilla varus-
tettuun ja erillissalaojitettuun 
lohkoon. Ennen järjestelmän 
rakentamista Helsingin yli-
opiston Lahden yksikössä 
tehtyjen laboratoriokokeiden 
perusteella biosuodatusma-
teriaaleilla saavutetaan yli 
90 % puhdistusteho keskei-
sille hulevesien sisältämille 
haitta-aineille. Järjestelmän 
toimintaa käytännössä tutki-
taan tulevina vuosina seuran-
tanäyttein.

Lähde: vesijärvi.fi

Hennalaan rakennettu hulevesien käsittelyjärjestelmä. 
(Kuva: Lahden kaupunki)

Perinteinen käsityöliike 
torin laidalla Lahdessa.

Neppinapista 
lahjakortit ja 
muut ihanat 

lahjaideat 
pukinkonttiin!

Avoinna MA-PE 9.30–17 LA 10–14  

Vapaudenkatu 2, Lahti    |    www.neppinappi.fi

Tervetuloa ostoksille!
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Kaipolan tehtaiden 
lopettaminen
Viime viikolla (34) torstaina tuli odotettu ja pelätty 
uutinen koskien Kaipolan paperitehtaan lopettamista.

Tiedottaja lateli uutisissa madonlukuja, kuinka 
kannattamatonta paperituotanto on Suomessa. Syinä 
korkeammat palkat ja kalliimmat lisäkulut kuin esim. 
Ruotsissa ja Saksassa. Näin ne ajat muuttuu. Työttömiä 
tulee kertaheitolla 450 henkilöä plus sivuvaikutukset, 
koska paikkakunnan ostovoima myös vähenee.

Tämä ulkoistaminen on alkanut jo 1970-80 luvulla, 
kun vaateteollisuus siirrettiin halpatuotantomaihin, 
siinä meni Keskun paitatehdas Ilmarisentieltä, jossa 
työskenteli yli sata henkilöä mm. silloinen tyttöystä-
väni. Luhtanen keskustasta, joka työllisti paljon tällä 
alueella asuvia. Lisäksi oli erikoisompelimoja, housu, 
hame ja farkku tuotantoa.

Upolla ja Askolla oli 3700 henkilöä töissä, nyt on 
Upotuotenimi enää jäljellä, ulkoistettiin sekin tehok-
kaasti.

Eläke putkeen tuupattiin ahkeria ihmisiä joiden ai-
noa synti oli ikä 55 vuotta. Ei siihen putkeen kukaan 
halunnut, mutta kun valtiovalta oli näin päättänyt niin 
oli toimittava. Esim. kun Upolla tarjottiin siivoojalle 
eläkeputkea, vastaus oli "en minä mihinkään lähde", 
niin hän heilutti harjaa vielä monta vuotta. Jo silloin 
oli nähtävissä mitä tästä seuraa.

Lopuksi huipennus uutisista. Kasvomaskien valmis-
taja ilmoitti että tuotanto on valmis käynnistymään, 
mutta ei saa neljää ammattitaitoista ompelijaa kun rajat 
ovat kiinni. Että silleen.

Raimo Jokinen

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

Lahti kartoittaa kaupunkilais-
ten mielipidettä taloudesta ja 
tulevaisuudesta.

Lahden kaupungin talou-
dessa on paineita löytää ta-
sapainotustoimenpiteitä yh-
teensä 59 miljoonalla eurolla. 
Talouden tasapainoa voidaan 
parantaa vähentämällä meno-
ja ja lisäämällä tuloja. Kun-
nallisveroprosentin korotus 
lisäisi verotulojen määrää. 
Kertaluonteisilla ratkaisuil-
la, esimerkiksi omaisuuden 
myymisellä, olisi mahdollista 
rahoittaa muun muassa kau-
pungin elinvoimaan liittyviä 
investointeja. 

Talouspaineiden taustalla 
on rakenteellinen ongelma 
koko Suomen kuntataloudes-
sa. Kuntien tulojen ja meno-
jen suhde on heikentynyt jo 

pitkään. Koronapandemia 
on kärjistänyt tilannetta enti-
sestään, sillä sen seurauksena 
kuntien tulot ovat nopeasti 
laskeneet.

Lahdessa tavoitteena on 
talousarvio, jossa ratkais-
taan säästötarpeet niin, että 
kaupunki säilyy elinvoimai-
sena ja kilpailukykyisenä. 
Elinvoimaisuutta tukevat in-
novatiivinen yritystoiminta, 
edelläkävijäasema ympäris-
tökaupunkina, monipuolinen 
opiskelutarjonta sekä kiin-
nostava liikunta-, kulttuuri- 
ja tapahtumatarjonta.

Kuntalaiskysely 
kaupungin taloudesta 
ja tulevaisuudesta 

Kuntalaiskyselyllä kartoi-

tetaan näkemyksiä siitä, 
miten kaupungin talouden 
tasapainotustoimenpiteitä 
tulisi kohdentaa. Samalla 
kartoitetaan mielipiteitä siitä, 
mitä kaupungin pitäisi tehdä 
elinvoiman vahvistamiseksi.

Kuntalaiskyselyyn voi vas-
tata Lahden kaupungin verk-
kosivuilla www.lahti.fi 1.9.–
7.9.2020. Verkkokyselyyn 
voi käydä vastaamassa myös 
Palvelutorilla. Vastaava ky-
sely on avoinna intrassa kau-
pungin henkilöstölle. Linkki 
kuntalaiskyselyyn: https://
link.webropolsurveys.com/S/
3DA47559D9ADC580

Lahden kaupungin 
talousarvion käsittely

Talouden tasapainottamisen 

käytännön vaihtoehdot tar-
kentuvat sitä mukaa, kun ta-
lousarvion laatiminen etenee. 
Lautakunnat ja jaostot ovat jo 
käsitelleet vastuualueidensa 
talousarvioita kokouksissaan.

Kaupunginjohtajan talous-
arvioesitys vuodelle 2021 
julkaistaan 6.10. ja kaupun-
ginhallitus käsittelee tulevan 
vuoden taloutta 26.–28.10. 
Syksyn käsittelykierrosten 
jälkeen kaupunginvaltuusto 
vahvistaa kaupungin vuoden 
2021 veroprosentit 9.11. 
ja päättää talousarviosta ja 
taloussuunnitelmasta 23.11.

Perinteisesti Lahden seu-
dun liikenne on järjestänyt 
kansainvälisenä Auton va-
paapäivänä 22. syyskuuta 
alennuskampanjan.

Viime vuonna Auton 
vapaapäivän osuessa sun-
nuntaille linja-auton kyytiin 
pääsi maksutta. Koronatilan-
teen vuoksi linja-autossakin 
suositellaan noudattamaan 
turvavälejä eikä LSL halua 
kannustaa asukkaita kokei-
lemaan bussimatkustamista 
vain yhtenä tiettynä päivänä, 
jolloin riskit vuorojen ruuh-
kautumiselle nousevat.

Tänä vuonna Auton va-
paapäivänä Lahden seudun 
liikenne järjestää aarrejahdin. 

Päivän aikana pysäkeiltä ja 
busseista voi löytää LSL:n 
yllätyskassin. Kassien sisäl-
tö vaihtelee ja niistä löytyy 
muun muassa LSL:n tuottei-
ta. Jakoon laitetaan myös 20 
kappaletta 50 euron arvoisia 
Lahden seudun liikenteen 
lahjakortteja. Aarrejahti kes-
kittyy Lahden alueelle, mutta 
kisaa kannattaa seurata myös 
seutukunnissa, sillä LSL lu-
paa huomioida muutkin kuin 
lahtelaiset matkustajat.

Lahden seudun liikenne 
haluaa aarrejahti-kampanjan 
avulla kannustaa kokeile-
maan linja-autolla matkus-
tamista itselleen parhaiten 
sopivana aikana. Ruuhkaisia 

vuoroja kannattaa koronan 
vuoksi vältellä, mutta lahja-
kortilla voi vaikkapa hankkia 
Waltti-matkakortin ja ladata 
sinne rahaa eli arvoa. Kortille 
ladattu raha ei vanhene eli 
se sopii hyvin satunnaiseen-
kin käyttöön. Bussimatkan 
maksaminen matkakortilla 
on edullisempaa kuin muilla 
maksutavoilla ja lisäksi kaik-
kein hygieenisin maksutapa 
ilman lähikontaktia kuljetta-
jan kanssa.

Mitäpä jos antaisit autolle-
si vapaapäivän ja kokeilisit 
tehdä viikonlopun ostosmat-
kan tai illan kirjastoreissun 
linja-autolla? Tai menisit 
kävellen töihin ja bussilla 

kotiin? Yhdenkin automat-
kan tekemättä jättäminen on 
ilmastoteko ja pienistä ko-
keiluista voi syntyä pysyviä 
käytäntöjä.

Kasseja piilotetaan tiistai-
na 22. syyskuuta klo 7-17 
välisenä aikana. Lahden seu-
dun liikenne vinkkaa kassien 
sijoituspaikoista sosiaalisen 
median kanavissaan Face-
bookissa ja Twitterissä sekä 
kampanjasivulla www.lsl.fi/
aarrejahti.

Auton vapaapäivän aar-
rejahti on osa Lahden Liik-
kujan Viikkoa. Muut ta-
pahtumat Liikkujan viikon 
Facebook-sivulta.

Lahden seudun liikenne järjestää kansain-
välisenä Auton vapaapäivänä aarrejahdin

Lahti avaa kuntalaiskyselyn
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Varaa aika 040 751 3774

Laaja 
labrapaketti

B12-vitamiini/eturauhassyöpäkoe, 
kolesteroolit (KOL, HDL, LDL, Trigly), 

sokeri, munuaiskoe, maksakoe, 
kilpirauhaskoe, kalium, natrium, pieni 
verenkuva (Hb, Hkr, Eryt, MCV, MCH, 

MCHC), valkosolut ja verihiutaleet.

95€Yhteensä 18 eri koetta. 
Lääkäri arvioi koetulokset.

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

Akvario-
harrastajalle!

Akvario-
harrastajalle!

Akvaariot ja akvaariopaketit
Akvaariokalat ja -kasvit
Kaikki tarvikkeet ja ruoat

• 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

• Sorat ja murskeet • Laadukas puutarhamulta 
• Kaivinkonetyöt

Laadukkaat kiviainekset – Täsmälliset toimitukset

kajalonsora.fi    040 501 5771

-KIVIAINEKSET

ORIMATTILA - NASTOLA - VILLÄHDE - LAHTI - HOLLOLA

Suur äk ryllä noudettunasäkeissä ja per är

Tilaukset: www a.fi.vihant

Multaa - kuorikatett siaa - kiviainek

tai puh. 044 762 9717 (klo 9-15) 

B-henkilöautokurssi 899€
sis. (EAS) 4 teoriatuntia verkossa, jos ei ole aikaisempaa ajo-

korttia. 10 ajotuntia oikealla henkilöautolla.
(RTK) riskikoulutuksen 4 teoriatuntia verkossa ja 3 ajotuntia 

oikealla henkilöautolla + 1 ajotunti simulaattorilla.
Sähköisen oppimateriaalin sekä auton käytön 1 ajokokeessa.

Rahoitusmahdollisuus 74,95€/kk 
12 kk maksuajalla ilman korkoja ja kuluja.

Opetuslupakurssi 299€
sis. (EAS) 4 teoriatuntia verkossa, 
jos ei ole aikaisempaa ajokorttia.

(RTK) riskikoulutuksen 3 ajotuntia oikealla henkilöautolla
+ 1 ajotunti simulaattorilla.

DIANAN 
AUTOKOULU
Syystarjous

DIANAN AUTOKOULU
Rauhankatu 7
15110 Lahti

p. 040 1313 050
www.diananautokoulu.fi
asiakaspalvelu@diananautokoulu.fi

Tarjoukset ovat voimassa 1.9.-15.9.2020
Toimistomme on avoinna maanantaisin klo 14-18

Meillä ajat 

kaikki ajotuntisi 

aidolla henkilö-

autolla!

Ajotunnit myös automaattivaihteisella autolla.

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

VARAA OMA 
MYYTIPAIKKASI

Ahtialantie 37, 15170 Lahti

www.lanttila.fiHuomio
äijät / miehet, että

kirpputorillamme on
myös ns. ”äijien” osasto
johon ei tule hameita,

eikä huulipunia
myyntiin....

Varaa oma pöytäsi.

Osoite: Keijutie 31 (Vanha Puuilo)
Navigaattoriin osoite:

Mustamäenkatu 95, 15700 Lahti
info.uusiokeskus@gmail.com

p. 050 408 8760

KEIJUKIRPPIS
on avattu

Paljon odotettu

Tervetuloa!!

Pöytävarauksia otetaan vastaan

paikanpäällä klo 10-15.00Avoinna: ma-pe 10-19, 

la-su 10-15

www.lahdenseudunuutiset.fi
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KYSY LISÄÄ

Kaikkien kotisi katolla
tehtävien töiden mestari

• Katon- ja piipunkorjaustyöt
• Piipun hatut ja pellitykset
• Rännit ja kattoturvatuotteet
• Kattoremontit/pellinvaihdot
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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
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Postiosoite: Riihelänkatu 15, 15810 LAHTI

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

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

Painopaikka: Lehtisepät Oy
Painos: 25 000 kpl

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

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

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

Paula Kontio, ilmoitusmyyjä 
045 77348 753
kontio.paula@gmail.com

Jakelualue: 
Länsi-Lahden ja Hollolan kotitaloudet

Jakelutelinepaikat:  
Lahti: ABC Renkomäki, ABC Holma, CM 
Laune, CM Paavola, Novatalo Aleksi, 
Sokos keskusta, S-Market Metsäkangas, 
Sale Jalkaranta, S-Market Jalkaranta, 
ABC Kivimaa, Neste Taukotuuli, 
Sale Kukkila, S-Market Mukkula, 
K-Supermarket Okeroinen, S-Market 

Villähde, Sale Nastola, S-Market Nastola 
ja K-Supermarket Nastola, Kiveriön 
S-market, Mytäjäisten kotileipomo 
(Merrasjärven kahvila).
Hollola: K-Supermarket Hollola, Sale 
Hollola KK.
Hämeenkoski: Koskikartano ja Sale 
Hämeenkoski.
Järvelä: Neste oil Huoltamo ja S-Market 
Järvelä.
Orimattila: S-Market, K-Supermarket ja 
Orimattilan kehräämö.
Vääksy: Route 24 Vesivehmaa, S-Market 
Vääksy ja K-Supermarket Vääksy.

Lehti ilmestyy 
kahden viikon välein.
Lehti ei vastaa epäselvistä 
käsikirjoituksista tai puhelimessa 
sattuneista väärinkäsityksistä 
aiheutuneista virheistä.
Lehden vastuu virheellisistä ilmoituksista 
rajoittuu enintään ilmoituksen hintaan.
Reklamaatiot kahdeksan (8) päivän kuluessa.

Ilmoitusten sisäänjättö keskiviikkona 
klo 12 mennessä.

ISSN 2490-1105 (painettu)
ISSN 2490-1113 (verkkojulkaisu)
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Perunkirjoitukset ammattitaidolla  
ja kirjanpitäjän tarkkuudella

Perunkirjoitus 
Varpu Välimaa Oy
- perunkirjoitukset - testamentit

- edunvalvontavaltakirjat

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

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

Rauhankatu 17 B, 15110 Lahti 
www.perunkirjoitukset.fi

≤ Runonurkka
Alfhild

Äidit vain, nuo toivossa väkevät,
Jumalan näkevät.

Heille on annettu voima ja valta
kohota unessa pilvien alta
ja katsella korkeammalta.

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,
ettemme loukkaisi Pispalan kivissä

jalkaamme kukaan.
Siellä he jollakin planeetalla

puutarhakeinussa pihlajan alla
viipyvät ääneti nuoruudenmuistoissa
morsiusparina Tampereen puistoissa -

ostaen kahvit ja pullat kai,
jos sattuu olemaan perjantai. -
Ja sitten, kun Pispala aamun saa,

äitini vuoteen valmistaa
ja linnut, linnut helää--.

-Oi kuinka on ihana elää
ja tuutia lastenlapsiaan
ja kertoa kauniita uniaan!

Niin, suuri on Jumalan taivas ja maa,
oi lapseni, rakastakaa!

Lauri Viidan runo

ELOKUUSTA  
2022 ALKAEN

ANKKURIN 
RANTAPUISTON 
LEIKKIPAIKKA, 

LAHTI

WWW.PUISTOTATI.FI
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PALVELUHAKEMISTO

Öljysäiliöiden huoltoa

Automyyntiä

AUTOMYYNTI IMONE
n. 40 kpl hyväkuntoisia edullisia henkilöautoja

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

Polttoöljyä

Ilmalämpöpumppujen huoltoa

169

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

Ostetaan asuntoauto

Seuralaispalvelua

ÄLÄ OLE YKSIN!
SEURAA TARJOLLA!

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

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

Seksi & parisuhde
Luotet tavaa apua seksi- ja 

parisuhdeasioissa.
2,21€ min+pvm

KAHDEN 
KESKEN
KAHDEN 
KESKEN

0700-416 0600700-416 060

❤

st erc PL 169 TRE 10  2€/min

Kaihtimia

puh. 03 782 7783

Metsänhoito & kotipalvelu

NIITTYLÄ

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

* siivoukset, kodinhoito
* puutarhatyöt
* mökkitalkkarintyöt
* metsänhoitopalvelut

Metsänhoitoa&
kotipalvelua

LAADUKASTA SIIRTONURMEA LAMMILTA!

www.lamminsiirtonurmi.fi • info@lamminsiirtonurmi.fi

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

Uutiset 
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Perunkirjoitukset, testamentit ja
edunvalvontavaltakirjat ammattitaidolla

Perunkirjoitus
Varpu  Välimaa  Oy

puh. 045 343 1888
Rauhankatu 17 B,  15110  Lahti

varpu.valimaa@perunkirjoitukset.fi

Hyödynnä 
kotitalousvähennys.

NYT PORAKAIVOPUHDISTUKSET 
TALVIETU HINTAAN

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

* Puhdistukset ja huollot
* Porakaivopumppujen myynti

LAMMINRANTA
PORAKAIVOJEN HUOLTOLIIKE

Asiakaspalvelusivuillamme voit hoitaa asioita juuri silloin, 
kun sinulle sopii:

Asiakaspalvelusivumme löydät verkkopalvelumme 
oikeasta yläreunasta Asiakas-valikon alta.

ASIAKASPALVELUPISTEEMME 
OVAT TOISTAISEKSI SULJETTUINA 
Noudatamme maan hallituksen ohjeistusta. 

Palvelemme normaalisti verkkopalvelussa ja puhelimitse.

ASIAKASPALVELUA ILMAN JONOJA 24/7 OTA YHTEYTTÄ

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

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

▶ Kuluttajailmoitukset
▶  Jakelupalautteet
▶  Juttuvinkit

▶  Noutopisteet
▶  Yhteystiedot

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

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

MYÖS RENKAIDEN
KAUSISÄILYTYS

Seutu4

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

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

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

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

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

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

4H-YHDISTYSTEN ja nuor-

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

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

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

kalliseen K-Supermarkettiin.
– Olen saanut rohkeut-

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

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

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

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

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

”Nuorena 
hankittu 

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

”Halusin kesä-
töihin, jotta 

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

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

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

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

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

heihin kärsivällisesti.
Ymmärrä kokemattomam-

paa kuljettajaa
Kohdatessaan ajo-opissa 

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

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

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

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

Älä yllätä opetusajoneuvoa

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

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

Kokenut kuljettaja, 
näytä mallia

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

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

Muistatko itse, miltä tuntui 
harjoitella ajamaan muun 
liikenteen seassa?

Kohtaa harjoitteleva kuski 
ymmärtäväisesti
 

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

Fa ze rin ksy li to li teh das käyn nis tää 
toi min tan sa Lah des sa
Lahden tehtaalla ksylitoli valmistetaan kaurankuorista ainoana maailmassa. Toiminnan 
myötä Lahti vahvistuu kiertotalouskaupunkina.

Fazerin ksylitolia kauran-
kuorista valmistava tehdas 
on käynnistänyt kaupallisen 
toimintansa Lahdessa. Ksy-
litolitehdas on erinomainen 
esimerkki modernista kier-
totalouden innovaatiosta ja 
hyödyntää ainutlaatuista, 
patentoitua teknologiaa.

– Ksylitolitehdas toteuttaa 
kiertotaloutta esimerkillises-
ti: ylimääräistä materiaalia 
hyödynnetään uusien tuottei-

den raaka-aineena. Kiertota-
louden avulla valmistuksessa 
ei synny hukkaa, ja samalla 
luodaan uutta liiketoimin-
taa käyttämällä materiaaleja 
uudestaan ja kierrättämällä, 
sanoo Lahden kaupungin ym-
päristökoordinaattori Jenni 
Rahkonen.

– Lahden tavoitteena on 
olla kiertotalouden mukaises-
ti toimiva jätteetön kaupunki 
vuoteen 2050 mennessä. 

Ksylitolitehdas tukee tätä 
tavoitetta loistavasti.

Fazer on Pohjoismaiden 
johtava kauratoimija. Suo-
malaiselle ksylitolille on 
kasvavaa kansainvälistä ky-
syntää ja uusia käyttömah-
dollisuuksia muun muassa 
elintarvike-, kosmetiikka- ja 
lääketeollisuudessa.

Lähde: lahti.fi

Nyt kun olemme siirtyneet 
toukokuun puolelle ja ke-
sän pitäisi olla alkamassa. 
On joka vuotinen katupöly 
alkanut jälleen riesaamaan 
ihmisiä kaduilla ja jopa 
luonnossa kulkijoidenkin 
elämää.

Katupölyä muodostuu 
joka vuosi talven jälkeen. 
Syykin on selvä, hie-
koitushiekka jauhautuu 
autojen nastarenkaiden 
käytöstä johtuen ja lisäksi 
autojen renkaat kuluttavat 
myös asfalttia nastoista ja 
hiekoitussepelistä johtuen.

Lahti on sijainniltaan Sal-
pausselän harjun kupeeseen 
muodostunut asuinalue. 
Kaupungin länsireunalla 

on Vesijärvi, joka antaa 
mahdollisuuden tuulien 
myllertämiseen länsi-itä 
suunnassa, minkä huomaa 
helposti kun on liikkeel-
lä Hämeenkatu-Vuorika-
tu-Harjukatu alueella.

Tuulella on tilaa myller-
tää ja pöllyttää katupölyä. 
Olisikohan asialle jotain 
tehtävissä? Sopimusyrityk-
set eivät paljon katuja pese, 
eivätkä muutenkaan hoida. 
Siellä odotellaan sadetta, 
joka veisi kaiken katupölyn 
viemäreihin. Eikä se ole 
ainoastaan katupöly, joka 
siinä ilmassa leijailee, vaan 
mukana on myös siitepölyä.

Vaan ei hätää kyllä 
se sade sieltä tulee ja 

huuhtoo pölyt ja kaiken 
muun pois. Eihän siihen 
yrittäjälle jää enää muuta 
tehtävää kuin laskutus-
vaihe, kun sade on pessyt 
katupölyn pois.

Pääteillä tilanne on vä-
hintään yhtä hankala, kun 
raskas kalusto nostaa ka-
tupölyn ilmaan ja perässä 
ajelee kymmenkunta pie-
nempää autoa, joiden mat-
kustajat autoissaan hen-
gittävät sitä moskaa, joka 
leijuu autojen sisälle.Eipä 
tässä sitten muuta voi, kuin 
vaan sadetta odotella, jotta 
ilma raikastuu ja hengitys 
kulkee taas normaalisti.

Raimo Jokinen

Lahden katupöly

Seuraava Lahden Seudun Uutiset ilmestyy viikolla 20.
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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
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- 65 vuoden kokemuksella
  automaalausalan töitä
- Muoviosien korjaukset
- Myös kolarityöt 
  ja vahinkotarkastukset

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

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

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

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

Urheiluseurat ovat joka puolella 
vaikeuksissa, kun ei ole harrastajia.

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

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

Raimo Jokinen

Harrastukset ja hyvinvointi nuorilla

Lasse Koskinen

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

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

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

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

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

Älypyörätien kustannukset 
kaksinkertaistuivat
Tarkastuslautakunta tarttui kohonneeseen hintaan

valotekniikalla pyörätien 
pintaan.

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

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

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

Lahden kaupungin arvi-
ointikertomus 2020 valmistui 
3.5.2021.

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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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

KAIKKI ULKOMAALAUKSET, 
TALOT, MÖKIT, NAVETAT YM

Ja sokkelien korj. / pinnoitukset

041 728 1817

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

 
Vihdintie 4, 00350 Helsinki 
p.09- 2418498. www.tuomontupa.fi 
 
 
 

Helkama Velox on valinnut 
vuoden kauppiaaksi lahte-
laisen Järvisen Pyörä ja Ur-
heilun ja sen yrittäjän Ville 
Järvisen. Palkinto myönne-
tään vuosittain kauppiaalle, 
joka on onnistunut vuoden 
aikana esimerkillisesti ke-
hittämään liiketoimintaansa 
ja asiakaskokemusta sekä 
edistämään pyöräilyä.

Järvisen Pyörä ja Urheilu 
on perinteinen palveleva 
ja huoltoja tekevä kivijal-
kaliike. Se on palvellut jo 
monia lahtelaisia pyöräili-
jäsukupolvia. Vuosi 2021 
oli kautta aikain yrityksen 
menestyksekkäin.

”Menestyksen takana on 
usko omaan tekemiseen ja 
siihen, että pyöräilyn suosio 
tulee jatkuvasti kasvamaan 
vihreiden elämäntapojen ja 
sähköpyörien myötä. Läh-
dimme mukaan sähköpyö-
räbisnekseen heti alussa ja 
sähköpyörien menekki on 
kasvanut huimasti viime vuo-
sina. Nyt jo 65 % myydyistä 
pyöristämme on sähköpyöriä. 
Sähköpyörien tarjonta on 
lisännyt pyöräilyn suosiota 
merkittävästi. Olemme ol-
leet mukana mm. Helkaman 
E-Bike Expertti -ketjussa sen 
perustamisesta alkaen”, ker-
too kauppias Ville Järvinen.

Kotimaisuus on valtti
Järvisen Pyörä ja Urheilu 
on vastannut rohkeasti ajan 
haasteisiin.

”Olemme uskoneet aina 
tähän l i ike to imintaan . 
Tuplasimme yrityskaupan 
myötä liiketilamme pari 
vuotta sitten ja siten vahvis-
timme myös markkinaosuut-
ta alueella. Nyt varastoon on 
mahdollista kasata pyöriä 
suurempia määriä valmiiksi. 
Lisäsimme myös henkilöstö-
resursseja palvelun paranta-
miseksi. Nyt toki harmittaa, 
että alan tavarapula ja kom-
ponenttihaasteet vaikuttavat 
pyörien saatavuuteen, mutta 
tilanne on mikä on – pyrim-
me palvelemaan silti asiak-
kaitamme niin hyvin kuin 
pystymme”, Järvinen jatkaa.

Järvisen Pyörä ja Urheilu 
on tehnyt yhteistyötä Helka-
man kanssa jo 1960-luvulta 
lähtien. 

”Asiakkaamme tietävät, 
että Helkama on kotimai-
nen valmistaja ja erityisesti 
vanhemmat ikäryhmät ar-
vostavat suomalaista säh-
köpyörävalmistusta. Pal-
kinnon saaminen lämmittää 
kovasti mieltä. On hienoa 
saada tällainen kunnian-
osoitus kiitokseksi siitä, 
että olemme tehneet pyö-
räkauppaa kymmeniä vuo-
sia. Yhteistyö Helkaman 
kanssa on ollut sujuvaa jo 
monet vuodet”, Järvinen 
kehuu.

Työsuhdepyörät 
kasvattavat 
suosiotaan
Liike on kasvattanut merkittä-
västi yhteistyötään Helkaman 
kanssa ja kauppias toteaakin, 
että Helkaman laaja mallisto 
on ollut avaintekijä kasvulle – 
jokaiselle pyöräilijälle löytyy 
varmasti hänen tarpeidensa 
mukainen menopeli. Helka-
man pyörien lisäksi liike myy 
mm. KTM-pyöriä, joiden 
maahantuojana Helkama 
myös toimii. Tämän merkin 
menekki on myös kasvusuun-
nassa. Sähköpyöräkäyttäjien 
keski-ikä on laskenut viime 
vuosina ja nyt asiakkaina on 
paljon 35–45-vuotiaita, jotka 
ovat kiinnostuneet erityisesti 
e-mtb-pyöristä.  

Helkama valitsi vuoden 
kauppiaan satojen Helka-
ma-pyöriä myyvien erikois-
liikkeiden joukosta. Tunnus-
tus on myönnetty jo vuodesta 
1984 lähtien.

”Koronapandemia syn-
nytti myös pyöräilybuumia, 
kun harrastusmahdollisuudet 
sisätiloissa olivat rajalliset 
ja matkustaminen väheni. 
Lisäksi työsuhdepyörien ky-
synnän kasvun myötä odo-
tukset sähköpyörien osalta 
ovat meillä korkealla myös 
tuleviksi vuosiksi”, toteaa 
Helkama Veloxin toimitus-
johtaja Tero Valtonen.

Ville Järvinen sai hal-
tuunsa kiertopalkinnon, tan-
dempyöräpatsaan, johon 
yrityksen nimi on kaiverrettu 
aiemmin palkittujen jatkok-
si. Järvisen Pyörä ja Urhei-
lu työllistää vakituisesti 4 
henkeä.

Vuoden Helkama-kauppias  
Ville Järvinen Lahdesta: 

”Jo kaksi kolmannesta 
myydyistä pyöristämme 
on sähköpyöriä”

Avoinna perjantai–sunnuntai
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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

MÄKISENMÄEN 
TAIMISTO
Äitienpäiväviikon tarjoukset

Äitienpäiväruusu, ruukku 10,5cm 2,80€ kpl
Äitienpäiväruusu, ruukku 20cm 7,50€ kpl

Kartiotuija, Thuja occidentalis 'Brabant'
100-120cm (paakku) 14€
140-160cm (paakku) 38€

160-180cm EXTRA (paakku) 68€
200-220cm EXTRA (paakku) 98€

Timanttituija, Thuja occidentalis 'Smaragd'
100-120cm (paakku) 28€

160-180cm EXTRA (paakku) 68€

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

Avoinna
Ma-Pe 9-19
La-Su 9-19

Mäkisenmäen Taimisto
Lahden Hennalan taimimyymälä
Mustamäenkatu 95, 15700 Lahti

045 1066 792

info@makisenmaki.com, www.makisenmaki.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

METSÄTEOLLISUUS. 
Venäjän Karjalan metsäte-
ollisuuden vaikeudet kasaan-
tuivat 1990-luvulla. Vuosit-
taiset metsien hakkuumäärät 
ja puutavaran tuotanto las-
kivat koko vuosikymmenen 
ajan. Karjalan sahat ja yhtiöt 
eivät menestyneet markkina-
ehtoisessa kilpailussa. Lai-
toksia velkaantui ja ajautui 
konkursseihin. Ulkomaiset 
sijoitukset jäivät vähäisiksi, 
koska Venäjää pidettiin liian 
epävakaana ja riskialttiina 
sijoituskohteena. 

Ikimetsien suojelusta ja 
metsätalouden hakkuista 
tuli ristiriitaa myös Venäjän 
puolella. Karjalan tasavalta 
ja Moskova tarvitsivat puu-
tavarasta saatavia tuloja, 
mutta luonnonvarametsien 
hakkuista oli tullut silmä-
tikku Keski-Euroopassa 
saakka. Satelliittikuvista 
oli nähtävissä, että puuta 
kaadettiin runsaasti Suomen 
itärajan takana. Suomalaiset 
tukkirekat saapuivat täysin 
kuormin tasaisena virtana 
Venäjän puolelta Suomen 
raja-asemille. 

Venäläiset metsäviran-
omaiset tunsivat jääneensä 
jalkoihin. Samoin ajattelivat 
Venäjän Karjalan rajakylien 
asukkaat, joita metsähakkuut 
työllistivät. Ulkomaiset suo-
jelujärjestöt olivat vieneet 
leivän kyläläisiltä. 

Ennen pitkää jotakin ta-
pahtui. Vuonna 2006 Ve-
näjän hallitus perusti Ka-
levalan kansallispuiston. 
Raakapuun tuonti jatkoi 
kasvuaan koko 2000-luvun 
ajan. Tuuli Moskovassa 
kääntyi ja Venäjällä ryh-
dyttiin 2010-luvun alus-
sa rajoittamaan raakapuun 
vientiä ulkomaille. Maan 

Venäjän Karjalassa tehdään myös pienimuotoista sahaustoimintaa. Kuva: Lasse Koskinen.

Metsäteollisuus vetäytyy Venäjältä
Raakapuuta etsitään nyt Suomesta

omaa jalostustuotantoa ha-
luttiin suojella. Koivupuuta 
lukuun ottamatta raakapuun 
vientitulleja päätettiin kerä-
tä 50 euroa kuutiometriltä 
vuoden 2009 alusta. Parin 
vuoden kuluttua se koski 
myös koivupuuta. 

Suomen metsäteollisuus 
veti omat johtopäätöksensä. 
Vuonna 2007 Stora-Enso 
ilmoitti sulkevansa Kemi-
järven sellutehtaan. Yhtenä 
painavana syynä oli Venä-
jän asettamat tuontitullit. 
Vuonna 2019 Suomi toi 
Venäjän puolelta kahdek-
san miljoonaa kuutiometriä 
puuta. Siitä kolmannes oli 
haketta. Havutukkien ja kui-
tupuun tuonti oli tuolloin 
enää miljoona kuutiota, kun 

se suurimmillaan oli 70 mil-
joonaa kuutiota. 

Lokakuussa 2021 Venä-
jä kielsi jalostamattoman 
puun ja lehtipuun viennin 
ulkomaille vuoden 2022 
alusta alkaen. Koivu sen 
sijaan ei ollut venäläisten 
silmissä arvopuuta, joten sen 
viennille ei asetettu esteitä. 
Kaikki muuttui taas helmi-
kuusta 2022 alkaen, kun 
Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. 
Suomalaiset yhtiöt aloitti-
vat vetäytymisen Venäjältä. 
Raaka-ainepuuta hankintaan 
nyt Suomesta.

Kärkölässä pääpaikkaansa 
pitävä Koskisen Oy ilmoitti 
lakkauttavansa Sekeen sa-
hansa. Stora-Enso keskeytti 
toimintansa Venäjällä. Sillä 

on siellä kolme pakkausteol-
lisuuden aaltopahvitehdasta. 
Yhtiö työllisti noin 1100 hen-
kilöä. UPM katkaisi myös 
toimintansa Venäjällä, jossa 
se työllisti 800 henkilöä. 

Hannele Pokka on entinen 
Lapin maaherra ja Suomen 
ympäristöministeriön kans-
liapäällikkö. Hän kirjoitti 
kirjan Suomen ja Venäjän 
ympäristöministeriön yhteis-
työstä. Pokka kuvailee kir-
jassaan, kuinka metsätalous 
on muuttunut suomalaisten 
osalta rajantakaisessa Kar-
jalassa.  

Hannele Pokka: Pionee-
rityötä – Suomen ympäris-
töyhteistyö Venäjällä, Siltala 
2022.

Lasse Koskinen

Puskuri rutussa, ruostetta lokareissa tai
rikkinäinen tuulilasi?

POIKKEA MEILLE ILMAISEEN 
VAHINKOTARKASTUKSEEN JA LASKETAAN 
KORJAUSARVIO AJONEUVOLLESI TUOSSA 

TUOKIOSSA.

TEEMME YHTEISTYÖTÄ KAIKKIEN 
VAKUUTUSYHTIÖIDEN KANSSA YLI 65 VUODEN 

KOKEMUKSELLA.

Vanha Messiläntie 2, 15860 Hollola
p. 0400 357 310

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

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

www.nastorengas.fi

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

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

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

reuna- ja muurikivet.

Perheniementie 451, 47450 Iitti
GSM 0400-809 095

IITIN GRANIITTI OY

Autohuolto Janne A Tmi
VÄÄKSY (toimialueena Päijät-Häme)

www.autohuoltojanne.fi

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

Rengasmyynti ja -vaihdot 
asiakkaan luona!

p. 0400 467 595 24 h joka päivä!

SeuralaispalveluaSeuralaispalvelua

ÄLÄ OLE YKSIN!
SEURAA TARJOLLA!

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

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

Seksi & parisuhde
Luotet tavaa apua seksi- ja 

parisuhdeasioissa.
2,21€ min+pvm

KAHDEN 
KESKEN
KAHDEN 
KESKEN

0700-416 0600700-416 060

❤

st erc PL 169 TRE 10  2€/min

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Äänestäminen merkit-
see itse äänestäjälle vas-
tuullisuutta kotikuntaansa 

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

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

Erkki Nieminen
Kaupunginvaltuutettu, sd                                                                                                       
Rakennusmestari,
sosiologi, tohtori

Kuntavaalit ovella, 
kannattaako äänestää?

Lasse Koskinen

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

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

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

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

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

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

Lahti on kerännyt 
oikeusviranomaisten huomautuksia

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

pungin toimien laillisuuden. 

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

Pai no voi ma ry ra vin to la- ja  
mat kai luy rit tä jäk si Enon saa reen 
Lahden Tilakeskus on vuokrannut Enonsaaressa sijaitsevat rakennukset Painovoima ry:lle vuodeksi 2022.  
Kesällä käynnistyvän toiminnan tavoitteena on alueen uudelleen elävöittäminen. 

Päärakennuksen kahvila- 
ja ravintolatoiminta käynnis-
tyy jo tulevana kesäkautena. 
Vuokrattavaan kokonaisuu-
teen kuuluu ravintolan lisäksi 
kahdeksan muuta rakennusta 
ja niiden ylläpito- ja kunnos-
sapito sopimuksen mukaises-
ti. Rakennukset soveltuvat 
ainoastaan kesäkäyttöön.

– On hienoa saada Pai-
novoima ry kehittämään 
Enonsaaren ravintola- ja 
matkailutoimintaa. Paikka on 
lahtelaisille merkityksellinen 
retkeilykohde ja saaren tun-
nelma on aivan ainutlaatui-
nen, toteaa Lahden Tilakes-
kuksen tilapalvelupäällikkö 
Anna Tervo.

Painovoima ry:n tavoittee-
na on kehittää Enonsaaresta 
hiilineutraali kulttuurimat-
kailukohde.

– Lähdemme kehittämään 
Enonsaareen monipuolisesti 
kulttuuri- ja hyvinvointitoi-
mintaa. Pyrimme lisäämään 
arjen kiertotaloutta ja oma-
varaisuutta luonnon avulla, 

Painovoima ry:n toimin-
nanjohtaja Pekka Litmanen 
kertoo.

Litmanen toivookin, että 
kävijät löytävät Enonsaa-
ren ja tulevat nauttimaan 
saaren kauneudesta ja sen 

tarjoamasta yhteisöllisyy-
destä.

Painovoima ry on vuonna 
2002 perustettu lahtelainen 
kulttuuri-, hyvinvointi- ja 
ekososiaalisesti suuntautu-
nut voittoa tavoittelematon 

yhdistys. Yhdistys kehittää 
toimintaa, jossa taiteet, tie-
teet ja yhteisö luovat yhteistä, 
kestävämpää ja oikeudenmu-
kaisempaa tulevaisuutta.

Lähde: lahti.fi

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

puh. 045 237 8562
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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
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ATERIAT 
KOTIIN

Harjulankatu 7, Lahti

Meillä käy palvelusetelit
OTA 

YHTEYTTÄ
p. 03 872 5133

PALVELUMME SISÄLTÖ:
n pääruoka 
  (valittavana 2 eri vaihtoehtoa/pv)
n salaatti
n jälkiruoka
n ruokajuoma (maito, piimä tai mehu)

Ateriat toimitetaan arkisin
ma-pe klo 9.30 – 13.00

11,80 €/ateria
Lisäateria 10,80 €/ateria

Maalaislääkäri Tapani Ki-
minkisen mukaan elämänta-
voilla on ratkaiseva merkitys 
”täyden elämän” tavoittelussa. 
Jos on sattunut syntymään 
sukuun, jossa esiintyy paljon 
esimerkiksi tyypin 2 diabetes-
ta, verenpainetta tai valtimo-
kovettumatautia, Kiminkinen 
kehottaa miettimään omia elä-
mäntapoja erityisen tarkasti.

– Sattumaan ei voi vaikut-
taa, mutta elämäntapoihin 
voi. Keski-ikäisen elämän-
tavoilla ja -valinnoilla on 
vahva yhteys sairastuvuuteen 
vanhempana.

Erityisen huolissaan hän 
on verenpainetaudista: maa-
laislääkärin mukaan jopa 
kahdella miljoonalla suo-
malaisella on liian korkea 
verenpaine. 

– Hoitamattoman veren-
painetaudin vaarat ovat to-
dellisia. Silti sellaisiakin kar-
paaseja tulee vastaan, jotka 
hakevat lääkkeensä apteekista 
ja jättävät ne nauttimatta.

Tapani Kiminkinen ker-
too hyvinvointia lisääviä 
näkemyksiään kirjassaan 
Täyttä elämää, lisää laatua 
seniorivuosiin.

Kun maalaislääkäriltä ky-
syy yhtä yleispätevää neu-
voa, joka säästäisi ihmistä 
vanhuuden vaivoilta ja en-
nenaikaiselta hoitokotiin 
joutumiselta, vastaus tulee 
kuin apteekin hyllyltä:

– Liikunta! Se vaikuttaa 
aivan kaikkeen.

IKÄIHMISET
Jos haluaa elää hyvää ja täyttä 
elämää myös seniori-ikäisenä, 
kannattaa miettiä millaisia 
valintoja tekee keski-iässä

Kiminkisen 
terveysvinkit keski-
ikäisille ja senioreille

1. Selvitä, esiintyykö suvus-
sasi tyypin 2 diabetesta, ve-
renpainetta tai valtimonko-
vettumatautia, rasvamaksaa, 
muistisairauksia, rasva-ai-
neenvaihdunnan häiriöitä, 
silmänpainetautia tai alttiutta 
joihinkin syöpäsairauksiin, 
kuten paksunsuolen syöpään, 
rintasyöpään tai eturauhas-
työpään.
2. Jos suvussasi esiintyy tyy-
pin 2 diabetesta, älä missään 
nimessä lihota itseäsi. Diabe-
teksesta 80 prosenttia aiheu-
tuu lihavuudesta. Keski-iän 
lihavuus on riski myös geras-
tenian (vanhuuden heikkous) 
kehittymiselle, ja lihavuus 
laskee miehellä testosteroni-
tasoa ja erektiokykyä.
3. Huolehdi, että verenpai-
neesi kotimittauksen kes-
kiarvo on enintään 135/85 
mmHg tai mielellään rei-
lusti alle. Seuraa myös puls-
siasi: jos havaitset epäsään-
nöllisyyttä, 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 peh-
meitä rasvoja, kuten kasvi- ja

kalarasvaa, ja käytä run-
saasti värikkäitä kasviksia 
ja vihanneksia. Vältä suolaa. 
Muista myös riittävä proteii-
nin saanti.
7. Lopeta tupakointi. Tupa-
kointi lisää valtimokovettu-
mataudin riskiä yli puolella.
8. Pyri kohtuulliseen alkoho-
lipolitiikkaan. Alkoholi ei ole 
elämälle välttämätöntä.
9. Pidä rokotussuojasi ajan-
tasaisena. Älä unohda kau-
si-influenssa- ja pneumokok-
kirokotteita.
10. Huolehdi välttämättö-
mästä lääkityksestäsi. Ota 
selvää, mitkä lääkkeet ovat 
tarpeellisia, miten niitä käy-
tetään ja miten ne vaikuttavat. 
Muista, että tiheä tulehduski-
pulääkkeiden käyttö voi joh-
taa monenlaisiin ongelmiin, 
kuten vieroituspäänsärkyyn, 
verenpaineen kohoamiseen, 
turvotukseen ja munuaisten 
vaurioitumiseen.
11. Jos suvussasi esiintyy 
silmänpainetautia, käy sään-
nöllisesti silmälääkärissä.
12. Nainen, älä luovu gy-
nekologisista tarkastuksista 
menopaussissa. Tutki myös 
rintasi säännöllisesti ja käytä 
paikallisestrogeenia yhteis-
työssä lääkärisi kanssa.
13. Mies, lähde lääkäriin, jos 
alkaa esiintyä virtsanheitto-
vaikeuksia.
14. Käy lääkärintarkastuk-
sessa vuoden, kahden vä-
lein, vaikka tuntisit itsesi 
terveeksi.

Korona rajoittaa ikäihmisten liikkumista! Hanki kotiin 
tuoli, joka edistää käyttäjänsä liikkuvuutta, toiminta-

kykyä ja mahdollistaa heikkovoimaisenkin oma-
toimisen harjoittelun helposti ja turvallisesti.

Tilaa, kysy lisää: 
armi-aktiivituoli.fi

tai soita 
050 366 1832

A

Kallistuva istuin ja
käsinojien mekaniikka
helpottaa nousemista.

AUTTAA YLÖS

Vähentää virheellistä
kuormitusta ja kipuja.

SÄÄSTÄÄ NIVELIÄ

Parantaa tasapainoa ja 
vähentää kaatumisriskiä.

Vahvistaa lihaksia kuin
huomaamatta!

AKTIVOI OMIEN 
LIHASTEN KÄYTTÖÄ

Ristiselän tuki ja
säädettävä niskatuki.

HYVÄ SELÄLLE

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

inutlaatuisen, ylösnousua avustavan meka-
nisminsa avulla se säästää niveliä, vahvistaa 
alaraajojen lihaksia sekä parantaa tasapai-
noa. Ristiselän tuen, joustavan selkänojan 

ja säädettävän niskatuen ansiosta tuolissa on myös 
erittäin mukava istua. Ergonominen tuoli ennalta-
ehkäisee liikkumattomuudesta johtuvia tuki- ja 
liikuntaelinvaivoja ja antaa lisää aktiivisia vuosia 
kotona.
 Käyttäjänsä mittojen mukaan valmistettu Aktii-
vituoli ohjaa nousemaan oikein, niveliä virheellisesti 
rasittamatta ja kivutta ylös. Tuolin ainoana ”mootto-
rina” toimii käyttäjä itse, jolloin tuolin avulla voi myös 
jumpata ylösnousuun tarvittavia lihaksia ja tasapai-
noa, jota tarvitaan arjessa selviytymiseen.

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

Eläkkeelle jäämisikä on 
vähitellen kääntynyt nou-
suun Suomessa. Vuonna 
2020 eläkkeelle siirtymisiän 
mediaani oli 63,3 vuotta. 
Vuodesta 2030 alkaen eläke-
ikäraja kytketään keskimää-
räiseen eliniän odotteeseen. 
Tutkimukset osoittavat, että 
eläkkeelle siirtymisen ja 
terveyden väliseen yhteyteen 
vaikuttavat vahvasti henki-
lön erilaiset resurssit. Näitä 
resursseja ovat mm. fyysinen 
kunto, terveys, kognitiiviset 
resurssit, sosiaalinen pääoma 
sekä taloudellinen tilanne. 
Näistä resursseista fyysiseen 
kuntoon voi jokainen vaikut-
taa, liikuntaa on mahdollista 
harrastaa monessa muodossa 
ja monella tavalla! Liikkumi-
nen sen monessa muodossa 
edistää paitsi fyysistä myös 
psyykkistä terveyttä.

Terveenä ja aktiivisena eläkkeelle  
– panostaminen kannattaa aloittaa ajoissa

Nykyisten elinajan odottei-
den valossa on todennäköistä, 
että eläkkeellä vietetään usei-
ta vuosikymmeniä. Eläkeiän 
aikaiseen terveyteen ja toi-
mintakykyyn panostaminen 
on tärkeää aloittaa varhaises-
sa vaiheessa. Tutkimusnäyt-
töä löytyy runsaasti siitä että, 
hyvä fyysinen kunto, riittävä 
uni ja palautuminen sekä 
terveellinen ruokavalio ovat 
asioita, jotka edistävät ter-
veyttä läpi elämän. Toisaalta 
on hyvä muistaa, että koskaan 
ei ole liian myöhäistä aloittaa 
– uusi liikuntaharrastus voi 
viedä mennessään sellai-
senkin, jolla ei ole liikunta-
taustaa aiemmasta. Tärkeää 
on löytää itselleen mieluisia 
liikuntalajeja, jotta niitä tulee 
harrastettua. Eläkkeelle siir-
tyminen saattaa mahdollistaa 
aiemman harrastuksen jatka-

misen, kun aikaa vapautuu 
työn parista. 

Hyvä fyysinen kunto ja 
tasapaino ovat tärkeitä teki-
jöitä arjesta selviytymisen 
ja esimerkiksi kaatumisten 
ehkäisyn kannalta. Suosituk-
sissa korostuu liikkumisen 
monipuolisuus. Arki- ja höy-
tyliikuntaa ei pidä unohtaa, ne 
ovat hyvä keino kasvattaa fyy-
sistä kuntoa ja usein ovat myös 
tärkeitä mielen hyvinvoinnille. 
Esimerkiksi sienestäminen tai 
puutarhanhoito ovat oivallinen 
tapa viettää aktiivista aikaa 
ulkona. Osa eläkkeelle siirty-
vistä henkilöistä jatkaa työn 
tekemistä jossain muodossa. 
Osa-aikainen työ tai konsul-
tointi- tai asiantuntijatehtävät 
tarjoavat mahdollisuuden ak-
tiiviseen tekemiseen.

Lähde: senioriliitto.fi
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NIINAN NIKSIT Niina Ojansivu
Keittiöpäällikkö

Äidille 
Ihana toukokuu ja äitienpäivä, se on kakun aika ja tällä kertaa tehdäänkin mustaherukan 
makuinen juustokakku. Tämä kakku tehdään jo hyvissä ajoin, joten kaikki voivat nukkua 
hieman pidempään sunnuntaiaamuna. Tee vielä pienet voileivät kahvin kanssa ja toisella 
kahvikupillisella voikin nauttia kakkua. Oikein hyvää äitienpäivää kaikille äideille, vara-
äideille, iso-äideille ja tärkeille tuki-äideille, olette kaikki tärkeitä.

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

Mustaherukkakakku
Pohja:
1 pkt (175) kaurakeksejä
75g voita

Täyte:
8 liivatelehteä
2 rkl vettä
3 dl mustaherukoita
1,5 dl sokeria
250g maitorahkaa 
1 dl mustaherukkamehua
4 dl kuohukermaa

Kiille:
2 liivatelehteä
1 dl mustaherukkamehua
1 dl sokeria

Vuoraa leivinpaperilla irto-
reunaisen vuoan (halkaisija 
22–23 cm) pohja. Hienonna 
keksit. Sekoita ne sulatet-
tuun voihin. Painele seos 
vuoan pohjalle. Liota liiva-
telehtiä kylmässä vedessä 
n. 5 min.
Soseuta mustaherukat 
kohmeisina. Mausta mar-
jasose sokerilla, sekoita. 
Lisää mustaherukkamehu. 
Vaahdota kerma. Purista 
liivatelehdistä vesi. Kuu-
menna 2 rkl vettä kiehuvak-
si kattilassa. Lisää veteen 
liivatteet. Sekoita kunnes ne 
sulavat, mutta älä keitä. Yh-
distä täytteeseen liivateseos, 

sekoita hyvin. Lisää viimei-
senä kermavaahto. Kaada 
täyte pohjalle. Tasoita pinta. 
Peitä ja anna hyytyä jääkaa-
pissa vähintään 4–5 tuntia 
tai yli yön.
Kiille: Laita liivate pehme-
nemään kylmään veteen. 
Kuumenna ½ dl musta-
herukkamehua ja sokeri 
kiehuvaksi kulhossa. Sulata 
siihen liivatteet. Lisää liiva-
teseokseen loppu mehu ja 
anna jäähtyä haaleaksi.
Valuta kiille lusikkapesän 
kautta hyytyneelle kakulle. 
Anna hyytyä jääkaapissa 
vielä n. 2 h. Irrota vuoasta. 
Koristele tuoreilla marjoilla.

LIIKENNE. Lahden pai-
kallislinja-autoliikenteen 
pysäkeillä on puisia istuin-
penkkejä, joiden kummas-
sakin päässä on painavat 
betoniset jalat. Penkit on 
tarkoitettu iäkkäiden ja liik-
kumisvaikeuksissa olevien 
levähtämiseen tai muuten 
vain istumista kaipaaville 
linja-autoa odotellessa. Niille 
voi tarvittaessa laskea myös 
laukkunsa märän tai lumisen 
kadunpinnan aikana. 

Tällainen penkki sijaitsee 
myös Länsi-Lahdessa Mat-
kamiehenkadulla, Jankka-
rinkadun puoleisessa päässä. 
Pysäkki on vilkkaassa käy-
tössä, koska sen läheisyy-
dessä on Riihelän itäpuolen 
asutusta ja laaja omakotialue. 
Riihelässä ei ole kauppaa, jo-
ten kassikärryjen ja laukku-
jen kanssa matkaajia lähtee 
pysäkiltä. Linja-auto numero 
6 lähtee Riihelästä kohti Lah-
den toria ja matkakeskuksen 
ohi Saksalaan. Linjan avulla 
pääsee Etelä-Lahden suuriin 
marketmyymälöihin. 

Pysäkkipenkit siirrettiin 
aiemmin talvisin varastoon, 
jotta ne eivät ole kadun 
lumiaurauksen tiellä. Ny-
kyisen ne jätetään talvisin 
säästösyistä paikoilleen ja 
hautautuvat aurausvallin 
alle. Tällöin lumenauraajan 
on muistettava, että pysäkil-
lä on penkki. Niitä ei miten-
kään merkitä viittamerkein 
talven ajaksi. 

Lumenauraaja ajoi va-
hingossa kevättalvella 2021 
kyseisen matkamiehenka-
dun penkin rikki. Kahteen 
osaan revennyt penkki lojui 
keväällä pysäkillä. Pysäkin 
käyttäjät jättivät rikkinäisen 
penkin lojumisesta ilmoi-
tuksen Lahden kaupungin 

Lahden Matkamiehenkadun takakenoon asennettu pysäkkipenkki kaatui lopulta selälleen.

Pysäkkipenkillä merkilliset  
vaiheet Matkamiehenkadulla

sähköiseen palautepalve-
luun. Sieltä vastattiin, että 
kadusta vastaava urakoitsija 
korjaa rojut pois ja tuo uuden 
penkin tilalle. Penkin toinen 
jalka ja istuinosa vietiin pois, 
mutta toinen betonijalka jäi 
paikalleen. 

Tuli syksy 2021, eikä mitään 
muuta tapahtunut penkkityö-
maan osalta. Matkustajien 
uuden kovistelun jälkeen rik-
kinäinen betonijalka vietiin 
pois ja uusi penkki tuli tilalle. 
Jostakin syystä se asennettiin 
rinnenurmikon puolelle niin 
takakenoon, että istuminen 
tai laukun jättäminen sille oli 
mahdotonta. 

Lumen ja maan sulaessa 
tänä keväänä 2022, penk-
ki kaatui selälleen pysäkin 
rinteeseen. Tälle tilanteelle 
ei ole tullut korjaajaa. Tältä 
Matkamiehenkadun pysäkil-
tä lähtijät ovat hämmästelleet 
hidasta rikkoutuneen penkin 
poisvientiä ja uuden penkin 
ihmeellistä asennusta, joka 
johti lopulta penkin kaatu-
miseen. 

Palautetta on annettu pen-
kin kaatumisesta jälleen 
Lahden sähköiseen palau-
tepalveluun. Nyt matkusta-
jat odottavat jännityksellä, 
meneekö jälleen syksyyn 
ennen kuin selälleen kaatu-

nut penkki saadaan oikaistua 
palvelemaan siinä tarkoituk-
sessa, jonka vuoksi se pysä-
killä on. Muualla vastaavat 
penkit ovat linjakkaasti käy-
tössä, joten matkustajat ovat 
ihmetelleet miksi kyseistä 
Matkamiehenkadun penkkiä 
ei saada asemoitua kunnolla 
paikoilleen. Penkki on osa 
matkustuspalvelua. Tyyty-
mättömyyttä on aiheuttanut 
myös se, että Lahden säh-
köisiä palveluita kehotetaan 
käyttämään, mutta annetusta 
palautteesta huolimatta töitä 
jätetään tekemättä.

Lasse Koskinen

www.nastorengas.fi

175/65 R14……225€
195/65 R15……259€
205/55 R16……279€
205/60 R16……299€
225/45 R17……345€
225/40 R18……415€
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- 65 vuoden kokemuksella
  automaalausalan töitä
- Muoviosien korjaukset
- Myös kolarityöt 
  ja vahinkotarkastukset

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

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

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

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

Urheiluseurat ovat joka puolella 
vaikeuksissa, kun ei ole harrastajia.

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

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

Raimo Jokinen

Harrastukset ja hyvinvointi nuorilla

Lasse Koskinen

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

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

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

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

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

Älypyörätien kustannukset 
kaksinkertaistuivat
Tarkastuslautakunta tarttui kohonneeseen hintaan

valotekniikalla pyörätien 
pintaan.

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

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

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

Lahden kaupungin arvi-
ointikertomus 2020 valmistui 
3.5.2021.

Viikko 18 / 2021 – 7 –Lahden Seudun Uutiset

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

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

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

Laulumaa avasi myymälän 
Sopenkorpeen

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

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

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

Öljysäiliöiden huoltoa

Huhtikuun herkkuja!

Kauppahalli www.lihavuorinen.fiLihaa - laatua - palvelua

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

Kylmäsavuporoa, nautaa ja hevosta. 
Nastolan kotijuustoa.

 Vetikon tilan laidunlihaa. 

11,90
/kg

Maalaiskananmunat
isot XL, Suomi

6,50
/kg

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

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

3,50
/kg

34,90
/kg

Poron lapakäristys
Lumiporo, Suomi

tuore, Suomi

pakaste, GB

Toukokuun tahdotuimmat!

10,90
/kg

29,90
/kg
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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

KATTOTYÖT

KATTOJEN
pesut, maalaukset 

 ja pinnoitukset 
vartti-, pelti- ja tiilikatot

Kattoremontit 
(myös pienemmät kohteet)

Kattoturvatuotteet  
ja vesikourujen  

asennukset
 myös saaristossa

ilmainen arviointi!
Joustava rahoitus!

040 6633 377
Y: 2016815-0

AMMATTITAIDOLLA
100% suomalainen

kattomaalauslahti.fi
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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

Heinäkuussa 2021 on astunut 
voimaan uusi jätelaki, jonka 
päätavoitteena on nostaa jät-
teiden kierrätysastetta. Uuden 
jätelain ensimmäinen muutos 
astuu voimaan heinäkuussa 
2022. Tuolloin viimeistään 
tulee aloittaa biojätteen eril-
liskeräys taajamien niissä 
kiinteistöissä, joissa on vä-
hintään viisi asuinhuoneistoa.

Kaikissa Lahden seudun 
jätehuoltoviranomaisen 
toiminta-alueen taajamien 
kiinteistöissä, joissa on viisi 
asuinhuoneistoa tai enem-
män, tulee aloittaa biojät-
teen lajittelu ja erilliskeräys 
viimeistään 1.7.2022. Tässä 
vaiheessa kiinteistön hal-
tija voi sopia biojäteastian 
tyhjentämisestä valitseman-
sa jätteenkuljetusyrityksen 
kanssa. Ainoastaan biojätteen 
kuntaurakka-alueilla, eli Hei-
nolan ja Orimattilan taajamis-
sa, Salpakierto Oy toimittaa 
jäteastiat niille kiinteistöille, 

joissa alkaa uutena biojätteen 
erilliskeräys. Muilla alueilla 
kiinteistönhaltijan on itse hoi-
dettava lain edellyttämä bio-
jätteen erilliskeräys kuntoon. 
Biojäteastian tyhjennysväli 
voi olla enintään 2 viikkoa.

Maaliskuussa 2024 biojät-
teen tyhjennykset siirtyvät 
Salpakierto Oy:n hoidetta-
vaksi koko Lahden seudun 
jätehuoltoviranomaisen toi-
minta-alueella. Tuolloin Sal-
pakierto toimittaa jäteastiat 
kiinteistöille, joilla biojätet-
tä tulee erilliskerätä. Kiin-
teistönhaltijan kannattaakin 
harkita, ottaako sitä aiem-
min aloitettavan keräyksen 
biojäteastian vuokralle kul-
jetusyritykseltä vai ostaako 
oman jäteastian. Salpakierto 
Oy suosittelee jäteastian 
vuokraamista. Lisätietoa 
asiasta saat nettisivuilta sal-
pakierto.fi/jatelakiuudistus

Lähde: lahti.fi

Bio jät teen eril lis ke räys vel voi te 
laa je nee hei nä kuus sa 2022
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Vinyylilankkumme on lämpöinen ja vedenkestävä,

asennukseen tarvitset vain kumivasaran ja

katkoteräveitsen. Helppohoitoinen ja kestävä lattia

20 vuoden takuulla!

125,72 m²
132 m 

5 kpl

Vinyylilattiaa

Jalkalistaa

Saumalistaa

KELIKONTIE 5, 62100 LAPUA | 020 730 2980 | MA-PE 8-18, LA 10-14 | VINYYLILATTIAKAUPPA.FI

MEILTÄ MYÖS JALKALISTAT, SAUMALISTAT, KATTOPANEELIT JA KATTOLISTAT

NYT LATTIAT KUNTOON VINYYLILATTIALLA!

Kaikki verkkokauppamme varastotuotteet toimitetaan jopa �-3 arkipäivässä pihaan asti.

Uskomattomia tarjouksia Bambumieheltä:

Lava- ja pakettitarjoukset voimassa 31.5.2022 asti

ESIMERKIKSI

LAVATARJOUS VINYYLILATTIA PUUTERI 

TILAA 4

MALLIPALAA 0 €
Maksat vain toimituskulut

(alkaen 5,90 €).

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


