A
Akvariokvarioharrastajalle!
harrastajalle!

Tuomas Kulhua YKV, LKV, LVV, IAT
Toimitusjohtaja

Julkinen kaupanvahvistaja,
arviokirjat.
Simolanmutka
1 (ABC kiinteistövälitys,
Renkomäki)
Puh. 044
762
4090
15680
Lahti

Avoinna arkisin 9-18
ja lauantaisin 10-15

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

RÄYSTÄSKOURUA
NOUTOHINTAAN alk. 2€/m.
Palotikkaita alk. 75€/kpl

K

AINOASTAAN TIISTAISIN KLO 10-18
Akvaariot ja akvaariopaketit
Akvaariokalat ja -kasvit
Kaikki tarvikkeet ja ruoat

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

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

Hepolammintie 135, puh. 0400-452 187

sK

LahdenUutiset
Seudun Uu
Lahden Seudun
12–13/2022
Viikko 25

ERKKI NIEMINEN
TOHTORI

MUSIIKKIKOMEDIA

Viskataanpa vanhat
tarjoukset romukoppaan
ja laitetaan uutta
tulille Suomen suven
kunniaksi.

325

en kotisi katolla
ien töiden mestari

ta huolimatta ulkona
työt voidaan tehdä!

KESÄTARJOUS: 20e/6 PÄIVÄÄ

Kaupan päälle myyntipaikka polkupyörälle,
pienelle huonekalulle ja pidempiin varauksiin vielä
ilmainen pihakirppispäivä. Varaa yksi tai
kymmenen pöytää, kunhan kesällä aloitat.

ustyöt
öt
t
kset
eet nettilippu.fi
uotteet
oimaisen
aihdot

Vapaudenkatu 2 LAHTI
p. 0440 771122,
Tilaukset
puhelimitse
torinwanha@hautaustoimistolahti.fi
p. 03-734
Rakokiventie
10 NASTOLA 1188
p. 0440 551122,
nastola@hautaustoimistolahti.fi
hautaustoimistolahti.fi
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Simolanmutka 1 (ABC Renkomäki)
KANTOJYRSINTÄÄ
15680 Lahti

pihoilta, Päijät-Hämeen alueella
Avoinna arkisin 9-18

p.ja050
595310-15
728
lauantaisin

HUNNLQLHPLQHQ#OKODKWL¿

25.4.2022 9.02

Kansainvälinen
Hamina Tattoo Sotilasmusiikkifestivaali
11.-16.7.2022
OMA
OSTA
Y T!
USI N
LIPPKaikkien

kotisi katolla
tehtävien töiden mestari

Koronasta huolimatta ulkona
tehtävät työt voidaan tehdä!

• KatonKaton-jaja
piipunkorjaustyöt
piipunkorjaustyöt
ja ja
pellitykset
• Piipun
Piipunhatut
hatut
pellitykset
• Rännit
Rännitjajakattoturvatuotteet
kattoturvatuotteet
kerrostalojen painovoimaisen
• Mm.
Kattoremontit/pellinvaihdot
ilmanvaihdon parannukset
• Ulkovuoraukset
Sadehatut asennettuna
Päijät-Hämeessä ja
lähiympäristössä
TARJOUSHINTAAN alkaen

129€
Ovh. 180-250€

11.–16.7.2022

KYSY LISÄÄ
Miika Niemikorpi
044 750 9441
TUTUSTU KOKO VIIKON OHJELMATARJONTAAN
HAMINATATTOO.FI
miika@piippumestari.ﬁ
Kivisojantie 18, 16600 Järvelä
www.piippumestari.ﬁ
EE

MITÄ RAK
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TÄ
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T

T

KYSY LISÄÄ

tai parkkipaikalta noudettuina.

Nähdään Hennalassa!

SENIORIVÄESTÖ
ARK. 10–19, LA-SU 10-16
EI OLEMustamäenkatu
JÄTE-ERÄ
95, 15700 LAHTI
PUH: 044 2442 378
- SE ON YHTEISKUNNAN
TUKIJALKA

Ovh. 180-250€

HauKeTe_PohjoisenTaivaanAlla_82x112.indd 1

Täyden
palvelun
Lahdessa
Meiltä
saathautaustoimisto
lääkkeet myös
jakätevästi
Nastolassa. Toimistot
avoinna
arkisin
9-16
kotiin kuljetettuina
tai sopimuksen mukaan. Päivystys 24/7

Tarjous voimassa siihen asti, kun koulut jotakuinkin alkavat,
laitetaan elokuun loppuun niin ehtivät hitaimmatkin mukaan.

et

129€

Iloista ja laadukasta
apteekkipalvelua
Renkomäen
ABC -liikenneasemalla,
lämpimästi tervetuloa!

HAMINA
FESTIVAL
TOWN
2022

Kariniemen laelle
n kesäravintolaa
Lahden Seudun Uutiset

harvinaisuuksia!
Yrittäjä, ja
haluatko
avuksesi pienen
Avoinna MA-PE 9-19,
ja ammattitaitoisen tilitoimiston?

LA 9-16, SU 11-16
Rajakatu 2, 15100 Lahti
www.vihertalovarpula.fi

–2–

palautetta liikkujilta ja ulkoilijoilta
sityönäyttelyjen tilaa. Edessä
oleva kenttä voitaisiin varustaa osin lasten leikkipuistoksi.
Kaupunginvaltuustoaloitteen
Huomasin
pohjalta
ovat yllätykseksesyntymässä
ni, kuntoportaat
että Posti onLahden
ryhdispuiset
täytynyt,
ja taas laelle,
kerran
satamasta
Kariniemen
negatiivisella
joten
yhteys satamaantavalla.
syntyy
Laitoin
niiden
avulla.Postin jakeluun
asiakkaallemme lehden,
jossa oli heidän
ilmoiAloitteissa
toivotaan
tuksensa.
Postitin
lehden
myös
laululavan
jälleenrakirjekuoressa
ja kun kuori
kentamista,
jotta Kariniemen
ja voitaisiin
postimerkkikin
laella
järjestää muomudosti oman ja
painolastinsa,
siikkiesityksiä
yhteislauoli kirjeen paino
ylittänyt
lutilaisuuksia.
Entiselle
juhpostin johtavat
hintanormiston.
lakentälle
edelleen
Mistäharmaagraniittiset
johtuen posti peri
kahdet
asiakkaalta 4,95 € lisäkuportaat.
Toiset niistä on puhdistettu,
mutta toiset ovat osin edelleen sammaleen kattamat.

Portaikkoja käytetään erilaiseen askelkuntoiluun.
Kariniemen rinteessä toimii edesmenneen taiteilijan
luja. Lanun
Ei huolta,
jos kooknämä
Olavi
15:sta
muutamat
grammat
ja jälkaasta
teoksesta
koottu
Lakiperintä pelastavat
postin
nu-puisto.
Puiston toteuttalousvaikeuksista.
Ikätamisesta
käytiin aikanaan
vintäkädenvääntöä
asian tiimoiltaLahden
on se,
kovaa
että posti menettää näillä
kaupunginvaltuustossa
ja
toiminnoillaan
lehtien
palstoilla.loputkin
Puiston
esim. ystävänpäiväkorttikannattajat
toivoivat ja uslähetyksensä.
koivat
Lanu-puistosta tuPostin
oma toimintahan
levan
Suomessa
tunnettu
on aivan retuperällä, paketit
matkailunähtävyys.
Siihen
ja kirjeet
puisto
ei olekulkee
yltänyt.milloin
Taidesattuu toteuttaminen
ja aika usein maksoi
ei satu
puiston
ollenkaan
(koska markkaa.
on jako870
000 silloista
päivät ja niin
edelleen.)vuoJos
Lanu-puisto
rakennettiin
sina 1989-1992.

Kun K-plussa kortti katosi
minulta, niin menin siksi
käymään CM-Launeella
(jossa palvelu on aivan suja asiallista), sielama lisää perhyvää
lä sanottiin että uusi kortti
saapuumelkoista
postitse lähiaikoina.
ensi vuosina
sisutusParin
kuluttuatoisitntyi buumia
ja viikon
tuotantomme
soi äärirajoilla.
puhelin ja siinä
kytyk- miiten
lähes
Suurin
seltiin asian
tiimoilta
heniötä. sisustusinto
varmasti
laantuu
kilötietoja.
Ok,
ilmoitettiin
uista hieman
koronan
helpottaessa,
ettenuskon
enää ole
rekisterissä.
unta mutta
silti,
että koIlmoitinlaatutuotteilla
että ei mitään hätää
ääl- timaisilla
on
laita minut
sitten takaisin
noo jatkossakin
kysyntää
Työlsinne rekisteriin.
ky- listämme
Suomessa myös
nnut monia alihankkijoita. Tuo.
tannostamme valmistuu tällä
ime hetkellä päivittäin noin 150

Perk... eihän se käynyt
niin kuin luulin! Pitää hoitaa asia heidän nettisivujensa kautta. Nyt sitten
heräsi kysymys, että koska
minut oli poistettu K-plussa asiakkuusrekisteristä?
sohvaa,
Vuorio kertoo.
En löytänyt sitä tietoa.
Olen
ilmeisesti
höylännyt
Askon
sohvatehdas
on
plussakorttia
aloittanut
myös vuosikausia,
sänkyjen valsaamatta ostoksista
niitä
mistuksen.
Yritys koemarkpaljonniitä
puhuttuja
kinoi
ensin bonuksia!
kolmessa
Nyt kun minulla
väliaimyymälässään
ja on
vähitellen
kainen on
K-plussa
on
myynti
aloitettukortti,
sen kaisillä myymälöissä.
tultava toimeen, kun
kissa
- Sohvakauppa hiljenee perinteisesti keväällä ja kääntyy
kasvuun taas loppukesällä.

rjun
palava
nus
ussa.
aella
lien
isin.
vista
avilussa
stetpan
tällä
iden

Kaotetsen
a kä-

jäädä metsittyneen mäen
peittoon, mutta puistossa
on tehty ehostustöitä. Niistä
on tullut Kariniemen mäkeä
postilta
pyytää selvitystä,
ulkoiluväylänä
käyttäviltä
missä
kirpeäälähettämäni
palautetta. postilähetys
kulkee
ja viipyy,ryteikniin
Alue
on edelleen
tulee
sellainen
selitys,jaettei
köinen
kaadettuine
kaakukaan
ymmärrä
ja vätuneinesitä
puineen.
Kariniemi
hiten
postin selitysosaston
on luontokohteena
suojeltu.
selittäjä
itse.
Arvostelijoiden
mukaan riEn olisi
tähän
aiheeseen
sukasat
eivät
kuulu
kaupunpuuttunut,
mutta
kun tapaus
kipuistoon.
Arvostelijoiden
ei
ole ainoa.
Samanlaista
mielestä
pystyyn
jätetyt ja
kohtelua
onlahopuut
saanut useampi
katkaistut
riittävät
taho.
Ja monet
ovat Risukasat
ilmaislinnuille
ja toukille.
seet
mielipiteensä
lauseella
antavat
hoitamattoman
kuvan
"En
enää osallistu
näihin
puistosta.
Kariniemen
mäki
postin
arpajaisiin."
on suosittu
liikuntapaikka ja
kävelykohde.

Posti tarkensi toimintojaan

K-kaupan plussakortti

≤

Tarjoamme kirjanpitoa
ja taloushallintopalveluja
aina ajantasaisesti!
0XOWDDNXRULNDWHWW
DNLYLDLQHNVLD

Runonurkka
6XXUV¿NHLVV¿MDSHU
¿N¿UU\OO¿QRXGHWWXQD
7LODXNVHWZZZYLKDQWDƬ
WDLSXK
Hyttysen hyrinä NOR 
ukkosen jyrinä
perhosen lento
Kaarikatu
1, 15100
vanamo
hento Lahti
0400 765832 |purojen
info@accounting4you.fi
juoksu
mataran tuoksu
matojen tonkija
onnekas onkija
hehkuva katu
kuutamosatu
mansikkamaito –
Kuka hoitaa
kesähuonekalujen,
on aito.

vatehdas laajeni Lahdessa

Kellohuolto ja -korjaamo

Kalusteiden korjaukset ja pintakäsittelyt.

Kyntömiehentie 18, Orimattila

0500 530 043

alue)
Painonpudotusta(Peltolan
arkiruoalla!

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

Ti 10.00, Ke 11.00, To 16.00 ja La 10.00
To 18.00 Miesten ryhmä
Kauppakatu 2 A, LAHTI
Reipas palvelu,
puh. 044-515 4414, painonpudottajat.ﬁ
tarvittaessa nouto ja palautus.
posti@painonpudottajat.ﬁ

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

Takuutyö.

Raivausalueille jäi runsaasti risukkoa hakkuutähteinä. Tämä näkymä on Kasakkamäen
koulun alapuolelta, kevyen liikenteen väylän varrelta. Kuva: Lasse Koskinen

Puutavaran poisajo kaatojen varastopaikoilta on myös
viivästynyt. Hattunen sanoo,
että talven aikana tehdyt
työmaat kierretään keväällä
läpi, ja tuolloin todetaan
loppusiivousten tarve.
- Työn toteuttanut urakoitsija hoitaa jälkisiivouksen.
Myös varastopaikkojen jäljet
korjataan. Kaikkia risuja ja
hakkuutähteitä ei voida ke-

Lahden Seudun Uutiset
Postiosoite: Riihelänkatu 15, 15810 LAHTI
Toimitusjohtaja/päätoimittaja:
Raimo Jokinen
puh. 0400 816 340
raimo.jokinen@jns-mediajakelut.com

Painopaikka: Lehtisepät Oy
Painos: 25 000 kpl

toimitus@jns-mediajakelut.com

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

Laskutus niina.ojansivu@
jns-mediajakelut.com
Raimo Jokinen +358 40 081 6340
Kustantaja: J.N.S. Company Oy,
Y-tunnus: 0665979-7

Ilmoitusmarkkinointi:

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

Lasse Koskinen

tiin
sarja
häne
häne

k

KELLO-HARA

Verhoomo Jyrki Nurmisto

rätä, mutta liikenneväylien
ja ulkoilureittien varret, polut
sekä tonttien reuna-alueet
pyritään pitämään siistinä,
Hattunen toteaa.
Osa puista on katkaistu
puolesta välistä ja jätetty
alaosa rungoista pystyyn.
Metsäsuunnittelija Katja
Hattunen korostaa, että
tämä on maaston monimuotoisuuden kannalta tärkeää.
Nämä pysty- ja maavaraiset
lahopuut on tarkoitettu
lintujen ja pienelijöiden
käyttöön. Viherkasvusto on
ennättänyt jo kasvaa osin
risukkojen lävitse kevään
ja alkukesän aikana.

Jess

SISUSTUSSUUN

Teboil Saksala

Urakoitsija korjaa tähteet pois Julkitila-, ravintola-, koti-, mökki-, ja veneverhoilut.

kesken. Runsasluminen talvi aiheutti ongelmia, kuten
pitkäksi jääneitä kantoja
sekä lumen alle hautautuneita risuja ja hakkuujätteitä,
perustelee Lahden kaupungin metsäsuunnittelija Katja
Hattunen.

12 €

Voiton vei Kouvolan All
Starsin Niko Oksanen 73
pisteen erolla toiseksi sijoittuneeseen TPS:n Jesse Kallioon (3109-3036). SBF:n
Jouni Helminen nappasi kolmannen sijan pistein
2916.
RoundRobin-peleissä näh-

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

Metsän raivausrisukkoja levällään

RAIVAUSRISUKOT. Länsi-Lahdessa on tehty viime
kevättalven aikana metsänhoidollisina toimenpiteipuiden
ja pensaikkojen
ntie 4, nä
15880
Hollola
kaatoja. Näiden raivausten
toimeksiantaja oli Lahden
kaupunki ja ne teki valittu
metsäkoneurakoitsija. Raivausten jäljiltä jäi runsaasti
katkottuja oksia ja risuja
näkyville paikoille pihojen
lähelle(bensaja kevyen
liikenteen
ja dieselautot)
väylien varsille. Ryteiköt
set, rengastyöt
ovat hajallaan raivatuilla
alueille. Alueen asukkaat
ovat ihmetelleet näitä työstä
jätettyjä jäänteitä.
- Riihelän ja Kasakkamäen
alueen metsänhoitotöiden
jälkisiivoukset ovat vielä

Perunkirjoitus
Keilailu-uutinen

Sunnuntaina
Janne: 04416.5.2021
560 0004pelattiin
IV Lahden Autolajanne.valimaa@perunkirjoitukset.fi
sikeskus Openin finaali.
Loppukilpailuun selviytyi
kahden
jakson
alkukilpaiVarpu:
045 343
1888
lujen
perusteella 30 parasta
varpu.valimaa@perunkirjoitukset.fi
keilaajaa ja siinä keilattiin
ensin 5 sarjaa amerikkalaisittain,
jonka jälkeen
8 parasta
Rauhankatu
17 B, 15110
Lahti
jatkoi RoundRobin-peleihin.
www.perunkirjoitukset.fi
Loppukilpailu
pelattiin ilman
yleisöä.

Tervetuloa pesettämään uudella autonpesukoneellamme

(norm. 24 eur)
Tarjous voimassa kesäkuun
loppuun asti.

ja kirjanpitäjän tarkkuudella

- perunkirjoitukset - testamentit
- edunvalvontavaltakirjat

puh. 0400 352 762
TEHOPESU

Viikko 25 / 2022

Onko sinulla joku mieliresept
Lähetä se minulle, niin kokei
lehdessämme.
s-posti: niina@
Perunkirjoitukset
ammattitaidolla

Niko Oksaselle vo
IV Lahden Autola

trampoliinien, grillien ym.
kuljetuksen
kasauksen?
Kaijaja
Pakkanen
Myös liukuovikomerot

en osannut rekisteröityä
netissä.
Näin meitä eläkeläisiä
kohdellaan. Olisikohan
siinä kyse syrjinnästä, mikäli et omista tietokonetta
jaSänkyjä
älypuhelinta?
ja patjojaJasenvielä
sijaan
kun
pitäisi
saada
niiden
myydään
paljon
myös
keväälkäyttöön
koulutusta.
lä, Vuorio
summaa.
Taitaa
Plussa-kortti
jäädäon
Askon
sohvatehdas
haaveeksi
ja bonukset
Kesyritysnimeltään
Insofa
Oy,
kon
jokaherrojen
on osajuhliin?
Indoor Group
Oy:tä. Yrityksen hallituksen
puheenjohtaja on Kari Kolu
Raimo Jokinen
ja toimitusjohtaja
Marko
Liimatainen.

te. P
jääh

Varpu Välimaa Oy

Päijät-Hämeen
Lokapalvelu Ky

Lanun taidetyöt olivat

kuohkeaksi seokseksi. Kaada
hilloke taikinan päälle ja hillokkeen päälle juustokuorru-

p. 0

inge.uotila@insi

Hollolan sote-keskus halutaan myydä 17 miljoonalla
Hollolan kunnanhallitus
päätti esittää ensi maanantaina kokoontuvalle kunnanvaltuustolle, että kunta
myy Hollolan sosiaali- ja
terveyskeskus -kiinteistön
perustettavalle Kiinteistö
Oy Hollolan Hyvinvointiasemalle. Kauppahinta on 17
miljoonaa euroa. Kunta teki
aiemmin sote-keskuksesta
myyntitarjouksen Päijät-Hämeen hyvinvointialueelle,
joka hylkäsi kunnan tekemän
tarjouksen. Marraskuussa
2021 valmistuneessa Hollolan sote-keskuksessa on

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

vuokrattavaa pinta-alaa reilut
4 000 neliötä. Rakennuksen
päävuokralainen on Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä. Vuokrasopimus on
tehty 30. marraskuuta 2036
saakka. Toisena vuokralaisena toimii FimLab Laboratoriot. Vuokrasopimukset ovat
siirtymälain mukaisesti irtisanottavissa vuosina 20252027. Vuokrasopimukset
siirtyvät uudelle omistajalle
kaupan yhteydessä.
Maanantaina kokoontunut kunnanhallitus käsitteli
kokouksessaan kunnan tu-

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.

levaisuustaitoisuutta, ketteryyttä, rohkeutta ja arvostusta sisältävän Strategiset
ohjelmat – kokonaisuuden,
ja päätti yksimielisesti esittää
kunnanvaltuustolle sen hyväksymistä. Kunnanhallitus
hyväksyi valtuustoaloitteen
maksuttomasta uimahallin ja
kuntosalin käytöstä. Hollolan
yläkoululaiset pääsevät kokeilumuotoisesti uimaan ja kuntosalille ilman maksua syyskuun
alusta neljän kuukauden ajan.
Kokeilun jälkeen kerätään
käyttäjäkokemuksia ja tietoa
käyttäjämääristä.

Lehti ilmestyy kahden viikon välein.
Lehti ei vastaa epäselvistä käsikirjoituksista
tai puhelimessa sattuneista
väärinkäsityksistä aiheutuneista virheistä.
Lehden vastuu virheellisistä ilmoituksista
rajoittuu enintään ilmoituksen hintaan.
Reklamaatiot kahdeksan (8) päivän
kuluessa.
Ilmoitusten sisäänjättö keskiviikkona
klo 12 mennessä.

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

Lahden Seudun Uutiset
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Vuokrakoneet loppukesän pihatöihin ja remontteihin:

Kaivinkone Kubota 2,5ton
150€/päivä
Maantiivistäjä 80/110kg
30€/päivä
Akkunaulaimet viimeistely/runko 20€/päivä

Yli päivän vuokrauksissa alle 15km kuljetus veloituksetta.
Kysy tarjous pidemmistä vuokra-ajoista.
Noudot ja kuljetukset myös iltaisin ja viikonloppuisin.
Katso muu tarjonta konevuokrausthelen.com

Konevuokraus Thelén
Lasitie 17, 15820 Lahti
p. 044 999 0014
konevuokrausthelen@gmail.com

Mainosta
sinäkin tässä!

www.lahdenseudunuutiset.fi

Rakennusjätteen vastaanotto Lahdessa Jokimaalla
Helppo asioida: rekka-, peräkärry- ja henkilöautokuormat
Maksamme puhtaasta puusta. Sekalainen purkupuu 0€/tn
Sekalaisen rakennusjätteen vastaanottomaksu kesäkampanjahintaan -20%
Ostamme metallia mm. romurauta, akut, kaapelit
Lahden Kierrätysasema | Meisselikatu 9, Lahti | 010 524 4098 | vaaka.lahti@purkupiha.fi
Avoinna: ma–to klo 7–17, pe klo 7-16
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Nyt
on kevätVARAA
OMA
– 4 – Lahden Seudun
siivouksen
aika
MYYTIPAIKKASI
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Palvelevaa taimikauppaa Lahdessa, vuodesta 1967
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Joukossa paljon erikoisuuksia
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SAVIAHON MYYMÄLÄ HYVINKÄÄLLÄ
Hämeenkatu 37, p. 019-469 324
Avoinna: ark. 10 – 17, la 10 – 14
VANHAN TAVARAN KAUPPA

Lomonosovin eläimiä

Arabian kahvikuppeja

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!

Riihimäen lasia

Lisätietoja:
PUKKILA.FI ja
anne.lampinen@pukkila.fi

VIETÄ IHANA PÄIVÄ
PUKKILASSA!

KUUTAMOVIIKOLLA
ollaan ihan kuutamolla
23.-28.8.

26.8. Kesäteatteriesitys
Kesäkahvit Onnintorilla klo 9-11,
Kesäyön Unelma
la klo 9-11, 24.6. klo 8-11
26.8. Kuutamotanssit
Onnintie 3
Torpin Rientolassa
Vaihtuva Taidenäyttely &
27.8. Pukkila Cruising
museo
Olkkarin ja Vintin
Galleria Koivulinna
läheisyydessä
8.6.-28.8. ke-su klo 11-17
27.8. NaarkoskiPicnic &
Koivulinnantie 2
livemusaa
27.8. Venetsialaiset Kanteleen
kyläkentällä
28.8. Talutusratsastusta ja
ponimiitti
RAKASTU PUKKILAAN!

HELSINGISTÄ 50 MIN
KOUVOLA TUNTI
LAHTI 40 MIN
PORVOO 30 MIN
MOOTTORITIELTÄ

Sydämellisesti
tervetuloa!
Arabian seinälautasia

TONTTIKIERROS
27.8. LAUANTAINA
KLO 11-13
LÄHTÖ ONNINTORILTA
ONNINTIE 3
YHTEISKULJETUS!

Pukkilan kesässä
koet ainutlaatuisia
elämyksiä!

VARTTI

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

OSTAMME KUOLINPESIÄ JA MUUTTOIRTAINTA!

tontit alkaen 5.000€
1000 m2 - 2500 m2
kunnallistekniikka
valmiina rajalla
nopea aloitus!

Arabian astioita

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

Valaisimia

Onko sinun tuleva
kotisi tässä?

Lisää tapahtumia pukkila.fi

kaksinkertaistuivat
PALVELUHAKEMISTO
Teboil Saksala

Työlmyös
Tuotällä
150

käsissämme,
eivät enää
ol- läheisiä.
Kaikki
myynti on aloitettu
sen kaipuheenjohtaja
on kontaktit,
Kari Kolu
leetkaan.
harrastukset,
päivätoiminta,
kissa myymälöissä.
ja toimitusjohtaja Marko
Onneksi
elämme
Suomeslop- Sohvakauppa
hiljenee
pe- kuntoilu/kuntoutukset
Liimatainen.
sa,
hyvinvointivaltiossa,
on
puivat
kertarykäyksellä.
Äitiysneuvola
rinteisesti
keväällä ja kääntyy
Lääkäreitä
luottoihmiset,
ammatMistä saavat voimia
Seudun
Uutiset
–kasvuun
6 – Lahden
taasheidän
loppukesällä.

Öljysäiliöiden huoltoa

saa yli äärirajojen. Tämä aika selleni tuo sisältää pelkkää
herättää ristiriitaisia tunteita rakkautta.
ja ajatuksia rajoituksineen
Vanhanradankatu
4,4,puh.
7788
ja Vanhanradankatu
sääntöineen. Kuka
tietää,
puh.010
010
7788120
120
Avoinna
ma-pe5.30
6-20,- 18,
la 8-17
Avoinna:
ma-pe
la 8-14
mikä
on oikein?
Arja Miettinen (Sd.)

Kattoturvallisuustuotteita

www.saksalanteboil.fi
www.saksalanteboil.fi

puh. 03 782 7783
Tarkastuslautakunta
tarttui kohonneeseen hintaan
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Lasse Koskinen
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Vanhanratorion ylösajo on tarkoitus
viljaklusteriyrityksille.
kiehua
hiljakseen.
Sekoita
havut,terassit,
ruusut ja köynnökset.
HUOLTO
- KORJAU
mm.
laiturit,
kesällä 2023.
– Viljaklusterin
eri leipä- ja -aloittaa
ajan
vanilja
kreemi,MYYNTI
tuorejuusto
ZZZODPPLQVLLUWRQXUPLÀLQIR#ODPPLQVLLUWRQXUPLÀ
juomaketjun
toimijat
tarvit-KAIKKI MERKIT
patiot,Joukossa
grillikatokset,
ym. erikoisuuksia
ja
kanamunat
keskenään
paljon
suomisevat paikallisen,
joustavan
Lähde: lahti.fi
kuohkeaksi
seokseksi.
Kaada
ja harvinaisuuksia!
makkara
KUIVAJÄÄPUHALLUS
te.
Paista
150
astetta
tunti, ota kuin
hilloke
taikinan
päälle
ja
hilHakala
Avoinna MA-PE 9-19,
hirsi- ja puuseinille
lokkeen päälle juustokuorru- jäähtymään tunniksi ennen laita
Suomi
Automyyntiä

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

t

I
A

O

Verhoomo Jyrki Nurmisto

KELLO-HARA
henna nuutinen.

Lahden Seudun
Uutisten kesävisa

Laulumaa avasi myymälän
Sopenkorpeen

Toukokuun
Huhtiku

Hyvä sikanauta-jauhelih

Matit ja Maijat

6,50

/kg

!!

Päijät-Hämeen Käyttöauto Oy

FolkJam - RIEMUKAS
TANSSILIIKUNTAMUOTO

Vesikourujen
uusimiset,
kattoturvatuotteet
asennettuna
Tilaa meiltä ilmainen
arviointi kohteellesi!
SADEVESI- JA
SALAOJAREMONTIT





t ja huollot

PATEMI OY

www.0502205.fi

RKKUJA!
OSTAMME PUUTA

0

0

90

Lahteen rakentuu
Kattojen
maalaukset / pesut kasvipohjaisten

8,90

Lahden Seudun Uutiset

KYSY TARJOUS

Mestarinkatu 24, Lahti
Puh. 050 5511 330

Tuomo Oksanen
p. 044 077 8877
7,90

Henkilö- ja
www.hakevuori.fipakettiautojen
10,90

Kauppahalli
Lihaa - laa
Harrastukset
ja hyvinvointi

A.O. Vuorine

Niinan niksit

PALVELUHAKEMISTO
Raparperijuustokakku

PäijätHämeen
Automaalaus

LISÄKSI SUORITAMME
ERIKOISHAKKUITA

elintarvikkeiden
tuotekehitysympäristö

Viikko 18 / 2021
Viikko 25 / 2022

Lahden Seudun Uutiset
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LAHDEN MUSIIKKIOPISTON HUIKEA KEVÄTKAMPANJA:

Ilmaiset

soitinkokeilut!!

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

!
l
o
o
c
Keep

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

!

TYÄ
N
E
E
K
I
H
A
K
I
I OLE A

Rakennus- ja
saneerauspalvelut
Kylpyhuonelaatoitus- ja
vesieristystyöt

ILMA-, VESILÄMPÖPUMPUT

9HVLMlUYHQ5DNHQQXVSDOYHOX2\
Puh. 040 171 3110 / Aho

U NA
TT

*CMWXGTMQUUCCNMCGP
NCJFGPOWUKKMMKQRKUVQƓJCMGOKPGP ASENN
E
• soitin- ja lauluopinnot
• muskarit ja kerhot
VA
• soitinvalmennus
LMIINA
• tanssilinja 3 v. alkaen
• bändisoittimet
• kuorot ja orkesterit
Ö

Hyödynnä kotitalousvähennys!

Hak
Haku
oppilaaksi alkaa
opp
KÄYTT

Ilmainen kartoitus!

YT E
N
TESTATTAVISSA!
Käy täyttämässä verkossa lomake ja opettaja ottaa sinuun
MEILTÄ
SAAT ILMALÄMPÖyhteyttä soittotunnin ajankohdan sopimiseksi.
PUMPUT
HETI
TOIMITUKSEEN.
Kampanja on voimassa
18.5. asti.
NCJFGPOWUKKMMKQRKUVQƓMQMGKNWVWPVKGPXCTCWU
SOITA: 010 201 0870

Hyvä ratkaisu
esimerkiksi
vuokra-asuntoon!
alk.

499€

SIIRRETTÄVÄT
ILMASTOINTILAITTEET SUORAAN
VARASTOSTA!

Toimiva ratkaisu myös kerrostaloasuntoihin tai muihin vuokra-asuntoihin. Helppo käyttöönotto!

Vuokrakoneet kevään pihatöihin ja remontteihin:

n yhd
Katsotaasinun rantaasi.
laituri

VA

U NA
TT

mään!
Tule käy essä paras

150€/päivä
Maantiivistäjä 80/110kg
30€/päivä
Akkunaulaimet viimeistely/runko 20€/päivä
Ö

Lip-Lap Laituri Oy on valmistanut laitureita
jo vuodesta 1965. Ne on tehty alunperin varmoin
ja konstailemattomin menetelmin kestämään
kovia olosuhteita. Samat hyvät keinot
pätevät vielä tänäkin päivänä nykyaikaisten
laitureiden valmistuksessa.

AURINKOSÄHKÖKaivinkone Kubota 2,5ton
JÄRJESTELMÄT

KÄYTT

Anna rannan liplattaa

A SE NN
E

LMIINA

SHOWROOM

Yli päivän vuokrauksissa alle 10km kuljetus veloituksetta.
Kysy tarjous
pidemmistä
vuokra-ajoista.
HUIPPUTUOTTEET
JA TOIMIVAT
RATKAISUT
TESTATTAVISSA
Noudot
ja
kuljetukset
myös
iltaisin
ja
viikonloppuisin.
AVOINNA: MA-PE, KLO 8-16. TERVETULOA TUTUSTUMAAN!
Katso muu tarjonta konevuokrausthelen.com

Kari Savolainen
Lip-Lap Lahti
040 589 6276
Suomen Koti & Mökkikeskus

Vipusenkatu
19,
LAHTI
Okeroistentie
1, 15230
15800
Lahti
Vipusenkatu
1, Lahti

kari.savolainen@kotijamokkikeskus.fi
www.kotijamokkikeskus.fi

laiturit º pylväs º muoviponttoni º betoniponttoni
raskasbetoniponttoni º jetti º mittatilaus º lisävarusteet º tarvikkeet
www.lip-lap.fi

KAIKKI
SHOWROOM
LAITTEET OVAT
TOIMINNASSA JA
TESTATTAVISSA!
SHOWROOM käyntiosoite: LAITA TALTEEN
Selontie 8, 15270 Hollola
Skannaa QR ja saat
tarjouspyynnot@lampojokeri.fi yhteystiedot kätevästi

010 201
0870
Konevuokraus
Thelén
puhelimeesi.

Lasitie 17, 15820 Lahti - p. 044 999 0014
konevuokrausthelen@gmail.com
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Taikuri Simo Aalto 9.7. 12.00 & 14.00
Benny Törnroos ja Muumit 8.7. 12.00

Riitta 040 752 2207 - riitta@kilkkilanfarmi.fi
www.kilkkilanfarmi.fi

Ojassuontie 68, 19160 Huutotöyry

kilkkilanfarmi

Väensauna
Tämä kertalämmitteinen
200-vuotias erikoisuus tarjoaa
löylyt isollekin porukalle. Sauna
on käytössänne koko päivän
yömyöhälle saakka. Varaa oma
vuorosi, koko ilta 250€
Kahvittele, herkuttele tai tilaa ruoka ennakkoon
seurueelle. Maistaisitko lasin viiniä vai tutustuisitko
ennemmin Kanavan Panimon oluisiin?
Tarjoamme makuelämyksiä joka lähtöön
osoitteessa Kartanontie 77, Urajärvi.

Lahti on sijoittunut neljänneksi maailman kestävien kaupunkien listauksessa,
jonka on laatinut kanadalainen media- ja tutkimusyhtiö Corporate Knights.

Kahvila avoinna Ti-Su 11-17

Tutustu myös ilmailumuseoon ja
lentotoimintaan Vesivehmaalla. Siellä palvelee
Cafe Vesis perjantaista sunnuntaihin koko
kesän osoitteessa Lentotie 89, Vesivehmaa.
Cafe Vesis avoinna Pe-Su 11-16

kahvila@phnet.fi
0400-777 717
URAJÄRVI

Lahti kärkisijoilla
kaupunkien
kansainvälisessä
kestävyysvertailussa

WhatsApp 044-335 3852

Seuraava
Lahden Seudun Uutiset
ilmestyy viikolla 31.

Corporate Knightsin uusi
Kestävät kaupungit -indeksi
mittaa 50 kaupungin kestävyyttä ympäri maailmaa.
Vertailuun otettiin kaupunkeja Euroopasta, Amerikasta, Aasiasta ja Oseaniasta.
Kaikki kaupungit arvioitiin
saman 12 kestävän kehityksen indikaattorin mukaan.
Lahti pärjäsi erityisen hyvin
ilmanlaadussa ja tieverkoston tehokkuudessa, joissa
olimme vertailun parhaita.
Lisäksi Lahdessa käytetään
kolmanneksi vähiten vettä,
tuotetaan kolmanneksi vähiten sekajätettä ja Lahdella on
kolmanneksi suurin ilmastonmuutoksen sopeutumiskyky.
– Lahti oli mukana todella
kovassa sarjassa, sillä muut
listan kaupungit ovat kestävyysvertailussa perinteisesti
hyvin pärjääviä ja palkittuja
isoja kaupunkeja, toteaa ympäristökoordinaattori Aino
Kulonen.
– Corporate Knightsin indeksi on monipuolinen ja
lahjomaton: siinä katsotaan
useita eri kestävyysteemoja
ja se perustuu todelliseen mittausdataan, Kulonen kiittää.

Kestävät kaupungit
-indeksi mittaa
kestävyyttä uudella
tavalla

Indeksi on määrällinen, tuloksiin perustuva vuosittai-

nen arvio kaupunkien kestävän kehityksen toiminnasta.
Julkisiin tietoihin perustuva
indeksi sisältää 50 kaupunkia eri puolilta maailmaa
ja arvioi ne 12 kestävän
kehityksen indikaattorin
perusteella. Indikaattorit liittyvät ilmastonmuutokseen,
ilmanlaatuun, maankäyttöön, liikenteeseen, veteen
ja jätteisiin.
Corporate Knightsin kehittämä mittari keskittyy
kestävyystyön tuloksiin,
kun monet muut luokitukset perustuvat havaintoihin kaupungin strategiasta
tai kestävyysohjelmista.
Indeksillä mitataan myös
kulutukseen liittyviä päästöjä, joten se mahdollistaa
kaupungin hiilijalanjäljen
vaikutusten arvioinnin sen
maantieteellisten rajojen yli.
Lähestymistapa helpottaa
eri kaupunkien päästöjen
vertailua.
Kaupungit voivat itse toimittaa omat tietonsa, joten
Sustainable Cities -indeksi
on maailman ensimmäinen
kaupunkien joukkoistettu
kestävän kehityksen indeksi.

Kestävien kaupunkien
kärjessä suuria ja
pieniä kaupunkeja
Kestävien kaupunkien kymmenen kärjessä on sekä kes-

kikokoisia kaupunkeja että
suurkaupunkeja. Tämä kertoo siitä, että kaikenkokoiset
kaupungit voivat nousta kaupunkien kestävän kehityksen
johtajiksi.

Kaupunkien top 10:
Tukholma
Oslo
Kööpenhamina
Lahti
Lontoo
Helsinki
Tokio
Vancouver
Toronto
Berliini

Kaupunkialueilla asuu noin
4,3 miljardia ihmistä eli yli
puolet maailman väkiluvusta. Monet suurkaupungit
sijaitsevat merien tai jokien
rannoilla sekä tulvatasangoilla. Siksi ilmastonmuutos
uhkaa miljoonista asukkaista. Yhdistyneet kansakunnat
arvioivat, että vuoteen 2050
mennessä kaupunkien väkiluku saattaa kasvaa jopa
2,5 miljardilla ihmisellä.
Kaupunkien on tärkeää toimia kestävyystyön esimerkkeinä.

Lähde: lahti.fi
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Hollolan strategia
Matit ja Maijat
ei kulje perinteisiä polkuja

Tanssittaa syyslukukaudella 2020

Harjoitukset Hollolan Uimahallin Monitoimisalissa,
Terveystie 8

Tulevaisuuden Hollolaan suunnataan portaittaisesti, arvot edellä.
Mitä tulee
mieleen sanasta
kuntastrategia?

Lasten ja nuorten ryhmät
HYVÄN

Maanantaisin *Taaperoiset n. 2-3 v.
*Pikkuruiset n. 4-7TUULEN
v.
Ma ja to *Midit n. 8-13 v. *Juniorit 14 v.KYLÄ
*Harha nuoret aikuiset,
sovitusti viikonloppuina

Monelle se saattaa tarkoittaa
unettavan pitkää paperinivaskaa, joka on täynnä hankalia sanoja ja vaikeita lauserakenteita. Moni ajattelee
sen tarkoittavan päättäjien
keskenään tekemää suunnitelmaa, johon kuntalaisilla ei
Lähitunnu olevan osaa eikä arpaa.
Valitettavan monelle koko
tuotteita ja
sana on niin vieras, ettei siitä
torstaisin klo 18.15-19.15
leipomuksia
*AUTOJEN
KORJAUKSET
JA
HUOLLOT
oikeastaan osaa sanoa yhtään
Kylän rannassa joka lauantai
mitään.
*PYÖRÄSUUNTAUKSET
TULE HAUSKAAN, LUOVAAN
Hollolan kunnan netkesäkuun alusta syyskuun
*PPG-MAALIT
JA LIIKUNNALLISEEN HARRASTUKSEEN
tisivuilla kuntastrategian
*RENKAAT
loppuun klo 10-12
kerrotaan
tarkoittavan koMatit ja Maijat ry
konaisuutta,
jossa
pääteKylän
*FORD-VARAOSAT
ZZZPDWLWMDPDLMDW¿
tään kunnan toiminnan ja
os. Vuolenkoskentie 1476
seurojen
LQIR#PDWLWMDPDLMDW¿
*OBD-MITTAUKSET
talouden pitkän aikavälin Salpakankaan päiväkodin eskarilaiset Emma Oksalahti,
19160 Huutotöyry
tavoitteista. Päätöksillä vai- Eedla Vilkman ja Lotta Nikkinen toteuttavat paperille *040
mainio toriomia 588 0058
kutetaan muun muassa pal- visioitaan rohkeesta, ketterästä, tulevaisuutaitoisesta
ja
*facebook.com/matitjamaijat/
kahvio
velujen tuottamiseen sekä arvostavasta Hollolasta.
WWW.VUOLENKOSKI.FI
elinympäristön ja alueen
elinvoiman kehittämiseen.
Tärkeä kokonaisuus siis,
joka valmennusyritys KisHyväntuulen
sconsulting Oy:n toimitusLAAKSOTIE
55,
HEINOLA
johtajan, yritysvalmentaja ja
kesätori vireässä
konsultti Maarika Mauryn
Vuolenkosken
Puh. mukaan
(03) 715
2800, 040-585 7431
havaintojen
tehdään
valitettavan usein väärin.
kylässä
Hän sanoo, että jopa suurin
Meiltä saat joustavan rahoituksen edullisella korolla!
osa strategioista menee täysin mönkään.
– Projektijohtaminen on
lapsenkengissä. Strategioihin
IITIN VUOLENKOSKI - PÄIJÄT-HÄMEEN VUODEN KYLÄ 2022
työnnetään kaikki mahdollinen, sen jälkeen hinkataan
pilkun paikkaa ja sanoja, eikä
ajatella asioita, joita halutaan Hirveen rohkeen Hollolan hirvi 6-vuotiaan Salpakankaan
oikeasti muuttaa. Ihmiset päiväkodin eskarilaisen Rosa Laatusen piirtämänä.
eivät välttämättä edes ymmärrä, mistä puhutaan ja isot
Tavoitteita kohti men- ollaan menossa, näin sanoo
ja pienet asiat sotkeutuvat nään portaittaisesti, stra- vanha kiinalainen sanonta.
tegisten ohjelmien avulla. Me totesimme, ettemme
keskenään.
Maury ei epäröi kertoa – Siinä missä strategia yltää halua enää mennä samaan
asiaansa suoraan, sillä hän vuoteen 2035, keskittyvät suuntaan, koska olemme
tietää mistä puhuu; parhail- strategiset ohjelmat tähän sen tien jo nähneet. Muutoslaan työn alla oleva väitöskir- valtuustokauteen. Tällainen halukkuus tuli siis yhteisesti
Hyvä
ja kun
käsittelee nimenomaan aikajänteen lyhentäminen ja koko organisaation sisältä.
Possun
karjalanpaisti
strategioita.
Maury on ollut yksityiskohtien
Uutta suuntaa kohti on
lisääminen Possun
kulmapaisti
savupotka
myös mukana kymmenissä tekee suunnittelutyön todella babyribs
edetty arvot edellä. Hirveen
/kassler
hernesoppaan
kuntastrategiaprojekteissa
ja paljon
tulevaisuustaitoinen, hirveen
konkreettisemmaksi myös
50%/50%
tuore
toimii
nyt kumppanina Hol- ja
rohkee, hirveen arvostava ja
tekijälleen merkitykselli- maustettuna
tuore,
Suomi
Suomi
lolan
kuntastrategiatyössä.
semmäksi,
Rantanen/kg
toteaa. Suomi
hirveen ketterä – siis
ne tutut
/kg
/kg
Hollolan tilanteesta puMaury lisää, että strate- strategiaan kirjatut Hollolan
huttaessa Mauryn kasvoille gisten ohjelmien avulla pys- kunnan arvot – ovat ohjanleviää kuitenkin tyytyväinen tytään myös osallistamaan neet stategisten ohjelmien
hymy. Hänen mielestään organisaation väkeä ihan valmistelutyötä ihan käytäntäällä on ymmärretty jotain uudella tavalla. Pystytään nön tasolla.
– Olemme tehneet yhdessä
olennaista. On uskallettu helpommin käymään kesHyvämuutos. On osattu kustelua eri näkökulmista ja töitä
arvostavassa ilmapiiristehdä
sikanauta- ja konkreti- syventämään
Possun tekemistä ym- sä ja jos olemme eksyneet
yksinkertaistaa
soida.
Ja on osattu tiivistää.
märrykseksi
sivupolulle, olemme uskaltajauheliha
MXKODÀOH ja konkretiaksi. Viljapossun
neet vaihtaa ketterästi suun–70%/30%
Meidän kuntastrategiam- makurasvalla
Erityistä on myös se, että kassler
pihveinä
alle 15% pituus on resurssikysymykset
merasvaa
2022–2035
taa. Nämä
ovat konkreettisia
kulke- myös
tuoresuolattu
tuore,
Suomi siitä, miten arvot
tuore,
Suomi
Suomi
suunnitteluprosessien
kaksi
sivua.
Tai itse asiassa vat
esimerkkejä
/kg
/kg
/kg
kolme, jos kansikin laske- rinnalla.
ovat olleet toiminnassa jatkutaan mukaan, Hollolan kun– Useinhan resurssikysy- vasti läsnä, Rantanen lisää.
nan hallinto- ja talousjohtaja mykset mietitään erikseen
Hän sanoo olevansa iloiTurkka Rantanen tarkentaa. siten, että strategia ja talous- nen siitä, millaista palautetta
arvio kulkevat erillisiä pol- Vanhanuudenlainen toimintamalli
Kivikylän
kujaan.
Nyt käydään selkeää ajan
on saanut. Soraääniin oli toki
Strategiset
Hevosen
vuoropuhelua
ja annetaan suomivarauduttu, mutta nyt palaute
maalaisohjelmat tekevät
järkeviä
kommentteja siitä, on ollut vain ja ainoastaan
kulmapalvi
makkara
suunnittelutyöstä
mihin
kaikkeen rahat riittä- Hakala
positiivista.
paisti
myös siivuina
konkreettisempaa
vät,
Maury toteaa.
Myös Maury iloitsee patuore, Suomi
Suomi
Suomi
/kg
Mitä Hollolassa sitten
lautteesta. Hänen mielestään
/kg
/kgtehdään ihan käytännössä toisin Arvot ohjaavat
Hollolassa ollaan nyt oikealla tiellä. Muutos, se todella
kuin muualla? Ihan ensimprosessia
- Kylmäsavuporoa,
ja hevosta
mäiseksi
Rantanen haluaa nautaa
tekee hyvää.
todeta, että tiettävästi yh- Muutos Hollolan strategia– Tutkimuksetkin kertovat,
dessäkään
toisessa Suomenrosvopaisteja
työskentelyssä lähti liik- että kun strategioita tehdään
- Monttuvalmiita
kunnassa ei tehdä strategiaa keelle pari vuotta sitten. uudella tavalla, tulokset motällä
hetkellä samalla
tavalla Rantanen kertoo, että aiem- ninkertaistuvat, hän muis- Nastolan
kotijuustoa
kuin Hollolassa. Täällä ni- pien hankalien ja epäselvien tuttaa.
mittäin keskitytään lopputu- strategioiden kannustamana
loksen lisäksi itse prosessiin, organisaatiossa päätettiin
siis siihen, miten strategian lähteä uudelle tielle.
mukaisiin tavoitteisiin
todel– Jos ei suuntaa
muute- 2414
Teksti: Jaana Kosunen
Kauppahalli
p. 03-782
lisuudessa tähdätään.
ta, päädytään sinne, minne
Kuva: Outi Sirviö

TUO AUTOSI
MEILLE HUOLTOON!

FolkJam - RIEMUKAS
TANSSILIIKUNTAMUOTO

VUOLENKOSKEN
Kattojen
maalaukset / pesut

KESÄTORI

Vesikourujen
uusimiset,
kattoturvatuotteet
asennettuna
Tilaa meiltä ilmainen
arviointi kohteellesi!
SADEVESI- JA
SALAOJAREMONTIT

HINAUKSET

www.0502205.fi

LOPPUKESÄN HERKKUJA!

11,90

6,50

6,90

8,90

8,90

19,90

A.O.Vuorinen Oy

8,90

7,90

10,90

PäijätHämeen
Automaalaus

Mestarinkatu 24, Lahti
Puh. 050 5511 330

Henkilö- ja
pakettiautojen
kolarityöt,
muovikorjaukset,
peltioikaisut ja
maalaukset

5
5
5
0
5
0

R14 ......179€
R15 ......199€
R16 ......219€
10 – Lahden Seudun Uutiset
R16–......249€
R17Keilailu-uutinen
......269€
R18 ......315€

kpl asennettuna

NIINAN NIKSIT

Niina Ojansivu
Keittiöpäällikkö

Vuokakakku

nastorengas.fi

YÖS RENKAIDEN
AUSISÄILYTYS

Vuoka kakku on helppo ottaa mukaan vaikka juhannukseksi tai viedä tuliaiseksi kyläreissulle.
Tämän kakun teki poikani ja hänen avovaimonsa ja toivat tullessaan meille. Kakku oli aivan
suussa sulavaa ja niin ihanan kesäistä. Yhdessä kahvittelu on kyllä aivan parasta ja samalla
vaihdetaan tärkeät kuulumiset. Nautinnollista kesää teille kaikille.

NASTO-RENGAS

, Nastola.
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3kananmunaa
1 ½ dl sokeria
1 dl vehnäjauhoja
½ dl perunajauhoja
1 tl leivinjauhetta
Täyte:
5 dl kuohukermaa
250 g maustettu
sitruunarahka
1 dl sokeria
1 dl lemoncurdia
koristeeksi:
Mansikoita ja mustikoita

Puh. (03) 7625 635

KASTA SIIRTONURMEA LAMMILTA!

INA

minsiirtonurmi.fi • info@lamminsiirtonurmi.fi

Seuralaispalvelua
Euroopan mestari Joonas Jähi

itse.

Miesten EM-kilpailuista
Suomelle 8 mitalia

KAHDEN
❤
KESKEN

0700-416 060

Keilailun miesten EM-kilpailut pelattiin Helsingin
Yritysasiakkaat:
stTalissa
erc PL 1691.-12.6.2022.
TRE 10 2€/min Suoyritysasiakkaat@
men joukkueessa keilasivat
mediataloesa.fi
Tomas Käyhkö, Kimmo

Aiemmin kisaviikon aikana
Suomen joukkue palkittiin
pronssimitalilla. Näiden lisäksi Tomas Käyhkö voitti
Mastersissa pronssia sekä All
p. 03 7575
710 Joonas Jähi, Events -hopeaa. Juho RissaLehtonen,
RAA
TARJOLLA!
Niko
Osku Pa- nen ja Kimmo Lehtonen napma-pe
klo Oksanen,
8-16
Seksi & parisuhde
lermaa, Juho
pasivat hopeaa parikilpailussa
Luotet Rissanen.
tavaa apua seksi- ja
00 41909
parisuhdeasioissa.
Kilpailut
päättyivät
suoma- ja Niko Oksanen sekä Tomas
2,21€ min+pvm
STEROTIC
EROTICPL169
PL169TRE
TRE10
10
laisittain mitä hienoimmalla Käyhkö pronssia. Singlessä
tavalla, kun Joonas Jähi Käyhkö ja Oksanen saavuttivoitti Mastersin EM-kultaa. vat molemmat pronssia.
Vastassa oli Ruotsin Martin
Teksti: Niina Leskinen
Larsen, jonka Jähi voitti
Kuva: Suomen Keilailuliitto
suoraan 2-0.

Ä OLE YKSIN!

00-411600

Metsänhoitoa&
kotipalvelua

Kukinnon Kammari kutsuu

Metsänhoito & kotipalvelu

NIITTYLÄ
Idyllinen ostospaikka,

* siivoukset, kodinhoito
yksilölliset vaatteet, pellavaiset
* puutarhatyöt
lorutekstiilit, taidekortit ym.
* mökkitalkkarintyöt
* Talo
metsänhoitopalvelut
tarjoaa kahvit.
RETKISovitaanp.aika
Arja-Liisa
040 588 8003 KOHDE
puh.
0407752957
Antti p. 0400 754 657
Alaniitynkatu 100, LAHTI
www.kukinnonkammari.fi

Polttoöljyä

ELOKUUSTA
2022 ALKAEN
ANKKURIN
RANTAPUISTON
LEIKKIPAIKKA,
LAHTI
WWW.PUISTOTATI.FI
LEIRINTÄALUE
MÖKKIVUOKRAUSTA
Rauhallinen perhepaikka

JOUTSA
TAMPINMYLLY
Uutuus puumajamajoitus
Tampinmyllyntie 12,
19650 Joutsa
040 592 2517

www.tampinmylly.com

Varaa aineet valmiiksi,
vatkaa kananmuna ja sokeri
kuohkeaksi vaahdoksi,
lisää keskenään sekoitetut
jauhot munavaahtoon.
Levitä taikina leivinpaperin

päälle levyksi ja paista
200-asteisen uunin
keskitasolla noin 10
minuuttia. Kumoa pohja
sokeroidulle leivinpaperille.
Anna pohjan jäähtyä.
Vatkaa kerma vaahdoksi
ja lisää sokeri, rahka ja
lemoncurd.
Puolita pohja ja laita
puolikas pohja vuokaan
kostuta hedelmämehulla
laita puolet täytteestä
pohjan päälle ja hieman
marjoja, laita toinen
puolikas täytteen päälle
ja loput täytteestä päälle,
koristele marjoilla.

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

Hennalan kirpputorilla puhaltaa uudet tuulet
Vappuaattona Hennalan
kirpputori sai uuden yrittäjän, Anita Fröbergin.
Maaliskuun aikana entisen
kirpputorin tutut omistajat
kuin tilauksesta kysyivät
Anitalta, haluaisiko hän ostaa
liiketoiminnan. Anita oli jo
vuosia haaveillut kirpputorin
pitämisestä ja koskaan ei
vaan tullut sopivaa hetkeä
tai paikkaa. Toisin kuin nyt.
Kun Puuilo lopetti kiinteistössä aikoinaan, oli Anitalla
silloin jo mielessä kirpputorin avaaminen kyseiseen
rakennukseen. Toiset ehtivät
toteuttaa sen ensin.
- Olen ollut vuosia yrittäjä
ja tehnyt montaakin työtä
päällekkäin, mutta jossain
kuitenkin kyti haave omasta
kirpputorista. Tämä on siis
pitkäaikainen haaveeni ja
se toteutui keväällä. Välillä
tuntuu, että tämä on vain unta,
mutta ei, kyllä täällä ihan
yrittäjänä ollaan touhuamassa
muiden työntekijöiden kanssa. Tämä paikka suorastaan
löysi minut, Anita kertoo.
Anita on ollut vuosia keräilijä ja kirpputorien vakioasiakas. Vuosikymmenien
kokemus kirpputorimaailmasta näkyy ja hän nyt saa
tuoda sen myös omaan liiketoimintaansa.
- Kun on vuosien ajan asiakkaana kirpputoreilla, siinä
näkee erilaiset vahvuudet ja
myöskin puutteet toiminnassa. Kaipasin enemmän
joustavuutta ja vaihtoehtoja
palveluihin. Nyt toteutan ne
itse täällä, Anita jatkaa.
Vaikka into oli keväällä
kova, toisaalta myös pelotti
hypätä yrittäjyyteen. Anitalla
ollut valtava tukiverkosto
ympärillään, hieman myös
tietämättään. Yrittäjyydessä
on monta seikkaa, johon
tarvitsee apua. Kaikkea ei
voi tehdä itse.
- Tällä hetkellä minulla
on todella laaja tukiverkosto
ja mitä tahansa tarvitsenkin,
saattaa apu tulla aika lähel-

Tinka Halmeenmaa palvelee aina iloisena asiakkaita.

täkin. Sain myös valtavasti
tukea omaan myyntiini ennen
yrittäjyyttä. Muun muassa
Päivi Laaksonen on ollut
korvaamaton apua jo silloin
kun itse olin myyjänä kirpputoreilla. Iso kiitos kuuluu
myös monille muille, he kyllä
itse tietävät kenestä puhun.
Olen suorastaan sanaton,
Anita herkistyy.
Anitan yrittäjyyden aloitus
kirpputorilla on ollut suorastaan räjähtävän lennokas.
Asiakasmäärä kasvaa koko

ajan. Uutta ja erilaista liiketoimintaa on tulossa vielä
tämän vuoden puolella.
Hennalan kirpputorin henkilökuntaan kuuluu yrittäjän
lisäksi 5 työntekijää ja yksi
harjoittelija. Kirpputorilta löytyy noin 300 myyntipöytää. Tulevaisuudessa
työntekijöitä on varmasti
vielä enemmän, kun toiminta
lisääntyy ja kehittyy.
- Kirpputori ei olisi mitään
ilman tätä mahtavaa henkilökuntaa ja asiakkaita. Työn-

tekijät ovat mukana suunnittelemassa tulevaa, kaikilla
on halu uudistaa toimintaa.
Joskus tulee ihan päättömiäkin ajatuksia, joita yhdessä
sitten nauretaan. Tämä ei
tunnu työnteolta ollenkaan,
vaan joka päivä tänne on kiva
tulla. Voin sanoa, että elän
nyt tällä hetkellä unelmaani,
Anita kertoo ylpeänä.
Teksti: Niina Leskinen
Kuvat: Niina Leskinen ja
Hennalan kirpputori

ti kaikki asiat esityslistan
mukaisesti lukuun ottamatta
seuraavaa:
Viikko
25 / 2022
§ 178 Omistajaohjeet
Lah-

den yhtymäkokousedustajille
7.8.2020 yhtymäkokoukseen

Kaupunginhallitus joutui äänestämään päätöksestään ja hyväksyi jäsen
Pekka Komun (sdp) tekemän
muutosesityksen äänin 7-4.
Muutosehdotuksen puolesta
äänestivät Hildén, Komu,
Basboga, Laakso (sdp), Falk
(kd), Mäntylä (vihr.) ja Lehto
(ps).
kanseksiPohjaehdotuksen
pelkkä vesi ei riitä,
nalla
Koskelo
vaan olivat
tarvitaan
myös (kesk.),
suoloja.
Jos nesteja suolatasapaino
Putula,
Vahter
ja Rostedt
järkkyvät, voi tulla helleuu(kok.).

kumppaniksi Mehiläistä. Yhtymäkokous käsittelee asiaa
kokouksessaan 7. elokuuta.

hellepäivien varalle!

Aja blenderissä ja nauti!

Toukokuun
tahdotuimmat!
Huhtikuun
herkkuja!
www.urajarvenkartano.fi

Hyvä sikanauta-jauheliha

Yhteisyritys tuottaisi ensivaiheessa Lahden, Iitin ja
Kärkölän sotekeskuspalvelut. Hyvinvointiyhtymän mukaan yhteisyrityksen tavoitteena
on, että palvelukanavat
1l Vettä
monipuolistuvat
ja asiakkaat
Sitruunaa
Ripauskäyttöön
merisuolaa
saavat
nykyaikaiset
Tuoreita
mintunlehtiä
ja
kattavat
digitaaliset terpumus. Tässä helppo ohje veyspalvelut.
Jäitä

70&/30%, tuore, Suomi

Kartanokahvila
KAHVILA HUGO JA LILLY

Hellejuoma

Kaupunginhallitus päätti,
että
Lahti eisäällä
kannata
sotekesKuumalla
pitäisi
juoda
kus
-yhteisyrityksen
säännöllisesti
ja jo perusennen
kuin tulee
jano. Helteellä
tamista
hyvinvointiyhtymän
hikoillessa kehosta
haihtuu
hallituksen
esityksen
musekä nestettä
kivennäiskaisesti,
vaan että
palvelu
tulee
aineita, joiden korvaami-

Selvänäkijä
Stiina Sahari
0700-9-3009

Lappilainen näkijä, parantaja

Jenny

“Myös ihmissuhdekriisit”

Myös luotettavat rakkaustulkinnat

Katariina

2,59
€
2,17€/min+pvm,
roy, PL 52, Tre

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

6,50

11,90
10,90
/kg
/kg
5. vuonna 1972/kg
6. Oskar Merikanto 7. Hämeenkoskella
www.kahvilahugojalilly.fi

8. Heitetään nännikumeja 40 litran maitotonkkaan
9. Porvoonjoen 10. 50 vuotta
TIEDUSTELUT JA RYHMÄVARAUKSET:
0400 777 717/044 977 4487
TAI KAHVILA@PHNET.FI

Lahdessa ki0700-512411
sataan IRON0700-51014
MAN
70.3 FinlandRakennus-triathlon-ja
tapahtuLIIKKUVA
msaneerauspalvelut
assAUTOHUOLTO
a heinäkuun alussa
2,95€/min.+pvm. pl50 hki 25

Hyvät
karjalanpaistilihat
3RUVDDQXONR¿OH
Lahden
Seudun Uutiset – 11 –

A-oikeuksin varustettu
kahvila ruoka-,Kesävisan
majoitus ja vastaukset:
juhlapalveluineen!
1. 1981 2. 37,2 astetta 3. n. 1495-1510 4. Kärkölässä

★ Aito ★ Varma ★ Näkijä ★

jo kolmannessa polvessa

TIEDUSTELUT JA RYHMÄVARAUKSET:
044 239 9759 TAI
URAJARVENKARTANO@GMAIL.COM

Maalaiskananmunat
KARTANONTIE 77

isot XL, Suomi17150, URAJÄRVI
ASIKKALA

3,50

2,59/min+pvm
2,34/min
+ pvm

/kg

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

Poron
lapakäristys
)DVDDQLQULQWD¿OH

IRONMAN 70.3 Finland -triathlonkilpailu järjestetään neljättä kertaa Lahdessa lauantaina
Rengasmyynti
ja -vaihdot
2. heinäkuuta.
Tapahtuma
aiheuttaa
poikkeavia liikennejärjestelyjä alueella.ja
Kylpyhuonelaatoitusasiakkaan
luona!

Lumiporo,
pakaste,Suomi
GB

vesieristystyöt

Maailmanlaajuisesti tunnettu vaikuttaa alueen asukkaiden
liikkumiseen.
IRONMAN
70.3 -kilpailu Janne
Autohuolto
A Tmi
Kilpailun
pyöräilyreitti on
kerää Lahteen
mittavan
jouVÄÄKSY
(toimialueena
Päijät-Häme)
kon kilpailijoita Suomesta suunniteltu yhdessä Ely:n
www.autohuoltojanne.ﬁ
kartoitus!
sekä Hämeen Poliisilaitokja maailmalta.
Kilpailuihin Ilmainen
on ilmoittautunut yli 2000 sen kanssa. Reitin suunnitp. 0400
595telulla
24 honjoka
päivä!
pyritty
siihen, että
urheilijaa
52 eri467
maasta.
Hyödynnä
kotitalousvähennys!
Kylmäsavuporoa, nautaa ja hevosta.
Ilmoittautuminen on mahdol- tiesuluista alueen asukkaille
Nastolan kotijuustoa.
lista 26.6. asti.
aiheutuva haitta olisi mahVetikon tilan laidunlihaa.
– On hienoa, että pääsem- dollisimman pieni.
me poikkeusvuosien jälkeen
Sulkualueella on liikenteenjärjestämään näin mittavan ohjaajia ja toimintaa valvoo
tapahtuman. Toivotan kaikki poliisi. Reitillä on valvottuja
Lahden Kauppahallista! TERVETULOA!
Puh.
040 ja171
/ Aho
ylityskohtia
kattava 3110
kiertourheilijat ilolla tervetulleiksi
Lahteen! Myös yleisö on ter- tieverkosto. Hälytysajoneuvot
vetullut seuraamaan kilpailua pääsevät reitille normaalisti.
reitin varrelle, kilpailunjohta• Tapahtuma järjestetään
ja Tiina Boman iloitsee.
Lasten oma
Lahdessa neljättä kertaa.
Pieni ja näppärä,
IRONKIDS•
Tapahtumakeskuksena
Tapahtumakeskuksena juoksutapahtuma
Kaihtimia
Sibeliustalo ja
12metrinenPerjantaina 1.7. perheen pie- toimivat
Lahden satama
Matkustajasatama. PyöTapahtumakeskuksena toimii nemmillä on mahdollisuus
räreitti kiertää Hollolan ja
Lahden matkustajasatama ja päästä leikkimielisesti kilKärkölän alueella. Pyöräreitti on suljettu liikenteelSibeliustalo,
mutta
kilpailun pailemaan IRONKIDS-juokHinta
99€/vuorokausi
puh. 03 782 7783
tä kilpailun ajaksi.
pyöräilyreitti kulkee myös sutapahtumassa. Tapahtuma
on suunnattu 3–12-vuotiaille. • Ensi vuonna Lahti isännöi
Hollolan ja
kuntienvaikka
taiKärkölän
vuokraa
Öljysäiliöiden huoltoa
Kattoturvallisuustuotteita
IRONMAN 70.3 maailalueella. Kilpailijoiden ja Kaikki osallistujat palkitaan.
manmestaruuskilpailuja
muiden liikkujien
Kiinteistöt
kokoturvalliviikoksi
suuden vuoksi pyöräilyreitti IRONMAN 70.3
ensimmäisenä kaupunkina
TALO / MÖKKI MAALTA
on kokonaan
suljettu 495€/vko
autoPohjoismaissa.
hintaan
Asennettuna jja tarvikkeena
Ympärivuotiseen lomakäyttöön.
liikenteeltä pyöräilyosuuden Finland
Sopivasta kauppa heti.
• Kilpailumatkat ovat uinti
ajan 2.7.2022.
Tiesulut
(hinnat
sis.ovat
alv 24%).
1,9 km, pyöräily 90 km ja
käytössä kilpailupäivänä
Lähde: lahti.fi
saumattomat
juoksu 21,1 km
kello 14.30–21.10, mikä
Kuva: Ironman Finland

34,90
29,90
/kg

9HVLMlUYHQ5DNHQQXVSDOYHOX2\
VUOKRATAAN

Kauppahalli Lihaa - laatua - palvelua www.lihavuorinen.fi

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

Nivelpuominostin

PALVELUHAKEMISTO

Lisähintaan saatavilla:
-kuljetus kotipihaan
-työmies

Kuva: Lasse Koskinen.

sadevesijärjestelmät
kattosillat
tikkaat
lumiesteet

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

–3–
Lahden
Seudun Uutiset
SAVIAHON
MYYMÄLÄ

PALVELUHAKEMISTO
iemen
laelle
Varaukset ja lisätiedot
ja ammattitaitoisen tilitoimiston?
säravintolaa
numerosta
Ompelukonemyynti ja -huollot
≤

Siirtonurmea

LAADUKASTA SIIRTONURMEA LAMMILTA!

HIERONTAA

liikkujilta ja ulkoilijoilta
TUOMON HIERONTAPALVELU

050∙ Urheiluhierontaa
575 0770∙ Klassinen hieronta

äyttelyjen tilaa. Edessä ZZZODPPLQVLLUWRQXUPLÀLQIR#ODPPLQVLLUWRQXUPLÀ
Portaikkoja käytetään erilai- jäädä metsittyneen mäen
∙ Kuumakivihierontapeittoon, mutta puistossa
kenttä voitaisiin varus- seen askelkuntoiluun.
in lasten leikkipuistoksi.
Kariniemen
rinteessä
toi- on tehty ehostustöitä. Niistä
P. 050
435 8370
unginvaltuustoaloitteen tuomon.hierontapalvelu@gmail.com
mii edesmenneen taiteilijan on tullut Kariniemen mäkeä
lta ovat syntymässä Olavi LanunAutomyyntiä
15:sta kook- ulkoiluväylänä käyttäviltä
18 · www.hierojalahti.com
t kuntoportaat Lahden Vuoripojank.
kaasta teoksesta
koottu La- kirpeää palautetta.
asta Kariniemen laelle, nu-puisto. Puiston toteutAlue on edelleen ryteikyhteys satamaan syntyy tamisesta käytiin aikanaan köinen kaadettuine ja kaan avulla.
Lahden
puineen. Kariniemi
n.kovaa
40 kplkädenvääntöä
hyväkuntoisia
edullisiatuneine
henkilöautoja
AUTOHUOLTOJA
kaupunginvaltuustossa ja on luontokohteena suojeltu.
Kehräämön
takapihan
oitteissa toivotaan lehtien
palstoilla.
Puiston sisätiloissa.
Arvostelijoiden mukaan rilaululavan jälleenrakannattajat
toivoivat
ja1 ussukasat(takapiha)
eivät kuulu kaupun044
239
2551
Pakaantie
- Kehräämö
Palveleva paikallinen
mista, jotta Kariniemen koivat Lanu-puistosta tu- kipuistoon. Arvostelijoiden
voitaisiin järjestää monimerkkiautohuolto
mu- levan Suomessa tunnettu Launeella
mielestä pystyyn jätetyt ja
esityksiä ja yhteislaumatkailunähtävyys.
Siihen katkaistut lahopuut riittävät
Cittarin
ja Prisman välissä
suuksia. Entiselle juh- puisto ei ole yltänyt. Taide- linnuille ja toukille. Risukasat
tälle johtavat edelleen puiston toteuttaminen maksoi antavat hoitamattoman kuvan
• määräaikaishuollot
• ilmastointihuollot
et harmaagraniittiset
870 000 silloista markkaa.
puistosta. Kariniemen mäki
• korjaukset
• renkaat ja vanteet
at.
Lanu-puisto rakennettiin
vuo- on suosittu liikuntapaikka ja
• Vianmääritykset
• nelipyöräsuuntaukset
set niistä on puhdistettu,
sina 1989-1992.
kävelykohde.
toiset ovat osin edelAjokatu 65
Lahti taidetyöt olivat
sammaleen kattamat.
Lanun

Päijät-Hämeen Käyttöauto Oy

www.lahdenseudunuutiset.fi

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

hdas laajeni Lahdessa

na melkoista sisutusia ja tuotantomme toi-

sohvaa, Vuorio kertoo.

Kou ruttuotte Oy
Kou
O

Pelti- ja tiilikattojen
Hämeenkatu 37, p. 019-469
324
pesut ja maalaukset
Avoinna: ark. 10 – 17, la
10 – 14
RAKENNUSAPU
Yrittäjä, haluatko avuksesi
pienen
MARTTINEN
VANHAN TAVARAN KAUPPA

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

www.rakennusapumarttinen.ﬁ

ARABIAN ASTIOITA: Puh. 0400-948 260
OMPELUKONEMYYNTI JAValencia,
-HUOLLOT
TILITOIMISTOJA
Sointu, Krokus, Faenza, Kirsikka, Gardenia,
Kastanja, Ali, Myrna, Signapore,
Maisema, Kesäkukka, Suomenkukka, Kilta, Maire, Kultakoriste, Polttoöljyä
Raija, Pitsi, Leena, Kimmel,
Tarjoamme kirjanpitoa
Uhtua, Ruija, Kosmos, Pirtti, Otso, Meri, Saara, Kaira, Taika, Anemone, Airisto, Harlekin,
LAATUKONEET
EDULLISESTI
24H jne.! Maitokannuja, hillo- ja maustepurkkeja, voipyttyjä…! Seinälautasia: Kalevala,
MYYNTI
- HUOLTOTomula,
- KORJAUS
ja taloushallintopalveluja
Alariesto, Von Wright, Heljä Liukko-Sundström, Vuosilautasia, Joululautasia,
KAIKKI
MERKIT
Romanttinen puutarha ym.
aina ajantasaisesti!

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

Riihimäen lasia

PALJON VANHAA- JA KERÄILYTAVARAA:
15700
Lahti
Huonekaluja, Valaisimia, lampunkupuja, valaisinkristalleja,
aterimia,
avaimia,
naulakoita, ryijyjä, Riihimäen lasin maljakoita ja laseja, lasipurkkeja, Savitorppa, koulun
050
599 3283
TORINArabian
OMPELUKONE
opetustauluja,
emaliastioita, patoja, peltikahvipurkkeja,
kuparipannuja,
mortteleita,
kahvikuppeja1, 15100
Kaarikatu
www.torinompelukone.ﬁ
- p.Lahti
0400 769
632
Lomonosovin eläimiä. Ja paljon
muuta!
www.salejarvi.fi
0400Rauhankatu
765832 | info@accounting4you.fi
18, Lahti
Av. ma, ti, to, pe 10-17, ke 9-18 TRIKOO MATONKUTEITA:
Värit: Valkoinen, musta, sininen, harmaa. 3 euroa/kg.

Arabian astioita

Lomonosovin eläimiä

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

Puotikatu 7,

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

OSTAMME KUOLINPESIÄ JA MUUTTOIRTAINTA!
Kuka hoitaa huonekalujen,
trampoliinien, grillien ym.
kuljetuksen ja kasauksen?
Myös liukuovikomerot

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

Kattotöitä
HYVINKÄÄLLÄ

TEHOPESU

Arabian seinälautasia

RIVITALOUUSTUOTANTOA LAHDEN NASTOLAN RAKOKIVEEN:
Seudun Uutiset
ENNAKKOMARKKINOINNISSA tulevaa Raken- Huoneistoja tulee 8 kpl seuraavasti:
RIVITALOUUSTUOTANTOA
LAHDEN NASTOLAN RAKOKIVEEN:
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valoisa kolmen makuuhuoneen yksitaNastola,v.Rakokivi
104,0 m2
soinen
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valoisa kolmen makuuhuoneen yksitamontti
tehtynä.
Heti
vapaa.
Ei
lain
edelMYYTÄVÄNÄ
soinen v. -86 LIIKEHUONEISTOJA:
rakennettu talo luonnontilyttämää energiatodistusta. Vh. 128.000 €.
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Vh. 128.000 €.
Leikkitie 5.
70025528

Tervetuloa Museo Militariaan!

Museo Militariassa Hämeenlinnassa riittää
nähtävää ja koettavaa koko perheelle.
Uusi vaihtuva näyttely
”Viihtykää hyvin, pojat!” –
Varusmieselämää 1920ja 1930-luvuilla.
MYYTÄVÄNÄ
LIIKEHUONEISTOJA:

Alk.

VUOKRATTAVANA KERROSTALOHUONEISTOJA:

www.museomilitaria.fi
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Nastola, Nastonharju
30,5 m2
1h+kk+p. Nätti ja siisti täydellisellä pohjalla varustettu hissitalon ylimmän kerNastola, Nastonharju
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Wagyu Chuck Zabuton

119,95
/kg

Muista myös
nettikauppamme ja kotiinkuljetus!

avoinna joka päivä klo 10–17,
31.8. asti a
1.9. alkaen ti–su klo 11–17.

Kylmäsavuporoa, nautaa ja hevosta.
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asiakaspalvelu@museomilitaria.fi,
040 450
7479 vaihtosen nätti
ja remontoitu
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