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

Sadehatut asennettuna
Päijät-Hämeessä ja
lähiympäristössä
TARJOUSHINTAAN alkaen

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

129€
Ovh. 180-250€

KYSY LISÄÄ

Kaikkien kotisi katolla
tehtävien töiden mestari

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

Koronasta huolimatta ulkona 
tehtävät työt voidaan tehdä!

KAJALON SORAKAJALON SORA
– ORIMATTILA – NASTOLA – VILLÄHDE – LAHTI

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

PARHAAT KALLIO- JA KIVIMURSKEET 
PARHAAT SEULOTUT KIVIAINEKSET

...JA PARAS PALVELU

kajalonsora.fi    040 501 5771

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

AAkkvvaarriioo--
hhaarrrraassttaajjaallllee!!

Akvario-
harrastajalle!

Akvaariot ja akvaariopaketit
Akvaariokalat ja -kasvit
Kaikki tarvikkeet ja ruoat

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

Muina aikoina puhelimitse 0440 771122
Myös kotikäynnit

RÄYSTÄSKOURUA
NOUTOHINTAAN alk. 2€/m.

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

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

Hepolammintie 135, puh. 0400-452 187

Simolanmutka 1 (ABC Renkomäki) 
15680 Lahti

Avoinna arkisin 9-18 
ja lauantaisin 10-15

Iloista ja laadukasta 
apteekkipalvelua

Renkomäen
ABC -liikenneasemalla, 
lämpimästi tervetuloa! 

Meiltä saat lääkkeet myös 
kätevästi kotiin kuljetettuina 

tai parkkipaikalta noudettuina. 

Tilaukset puhelimitse 
p. 03-734 1188

ERKKI NIEMINEN

SENIORIVÄESTÖ
EI OLE JÄTE-ERÄ
- SE ON YHTEISKUNNAN 
TUKIJALKA

TOHTORI

325

Tuomas Kulhua YKV, LKV, LVV, IAT
Toimitusjohtaja
Julkinen kaupanvahvistaja, kiinteistövälitys, arviokirjat.
Puh. 044 762 4090

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

©Moomin Characters™

POHJOISMAIDEN SUURIN KULJETUSALANPOHJOISMAIDEN SUURIN KULJETUSALAN
MESSU- JA MESSU- JA AUTONÄYTTELYTAPAHTUMAAUTONÄYTTELYTAPAHTUMA

12. -13.8 PowerPark Härmä12. -13.8 PowerPark Härmä

WWW.POWERTRUCKSHOW.FIWWW.POWERTRUCKSHOW.FI

MESSUT AVOINNA
 

Perjantaina 10.00-18.00  
Lauantaina 10.00-18.00

Valoshow La 18.00-23.00 

LIPPUJEN HINNAT 
 

1PV 30€, 7-12V 10€ 
2PV 40€, 7-12V 15€

Valoshow 15€ 

YHTEISTYÖKUMPPANIT  

KULJETUSMESSUT AUTONÄYTTELY OHJELMAA LAPSILLE DRIFTING TRUCK PULLING RC-TYÖKONEET VALOSHOW FMX-SHOW

POWER NIGHT - SUOMEN VAHVIN KILPAILU - MISS POWERTRUCKPOWER NIGHT - SUOMEN VAHVIN KILPAILU - MISS POWERTRUCK  

Ilmastointihuollot R134

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
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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

NEUVONTA JA TILAUS 050 3833 330 • Katso myös www.tervamaali.fi
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AITO TERVAMAALI ON PARAS
HENGITTÄVÄ ULKOMAALI !

100% suoja hometta, lahoa, kosteutta v astaan!
Hirsitalot, -mökit, -saunat ,-aitat ja kaikki puurakenteet!
Peittää pilkut ja pisteet! 
Rahtivapaasti 3,5,10,15,20,30 L

SE AITO JA OIKEA TERVAMAALI JO 44 VUOTTA…

KOULUN LUOKKINA  
TOIMINEITA TYÖMAAKOPPEJA

• lämpimiä, uretaanieristettyjä
• 3- ja 4-seinäisiä, yhdistettävissä

•9 m x 3,3 m • hinta alkaen 4200 € + alv.
• myös pukukopillisia ja ilmanvaihdollisia malleja

• osassa wc ja suihku
Donali Oy, Mustapuronkatu 11, Lahti. p. 0400 490 990
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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
 
Laskutus 
niina.ojansivu@jns-mediajakelut.com
Raimo Jokinen +358 40 081 6340

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

Lahden Seudun Uutiset

≤ Runonurkka
Koulutie

Olen unessa useasti
sinun kaduillas, koulutie.
Kotiportilta kouluun asti
minun askeleeni vie.

Syysaamu kirpeä koittaa
Yli heräävän kaupungin

Ja sen laidassa koski soittaa
tutun sävelen ilmoihin.

V.A. Koskeniemi
ote runosta Koulutie

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

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 tiistaina 
klo 12 mennessä.

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

Ministerien hurjat sijoitukset
Kuumin tämän hetken 
puheenaihe on tietystikin 
Fortum ja sen tytäryhtiö 
Uniper. Pakko sanoa että 
kyllä meillä tämä kaupan-
teko käy, etenkin minis-
teritasolla!? Lähdettiin 
aikoinaan myymään suo-
malaista valtion omistamaa 
sähköverkkoa. Se meni 
sitten ulkomaille Carunalle 
ja huomattavasti entistä 
korkeammat sähkön siirto-
hinnat lankesivat maksetta-
vaksi kuluttajille. Eikä siinä 
kaikki, tätä maksamista 
piisaa sitten hamaan tu-
levaisuuteen asti.Olisipas 
mielenkiintoista saada tie-
tää mihin ne kaupasta saa-
dut rahat sijoitettiin, ei edes 
kannata ääneen arvailla.

Fortum on perustettu 
vuonna 1998. Sen suurin 
omistaja on Suomen valtio, 
jonka omistus Fortumis-

ta on 50,8%. Fortumin 
liikevaihto on reilut 49 
miljardia. Uniper on sen 
tytäryhtiö, josta Fortum 
omisti 80% ja nyt järjeste-
lyiden jälkeen 56%.

Tytäryhtiö Uniperin 
maakaasusopimukset niin 
asiakkaille kuin toimitus-
sopimukset Venäjältä, on 
laadittu erittäin hataralle 
pohjalle tai paremminkin 
ei ole ollut pohjaa ollen-
kaan.

Toimitussopimukset ovat 
olleet jopa 10 vuoden pitui-
sia asiakkaille, mutta venä-
läinen maakaasun toimit-
taja toimittaa maakaasua 
Uniperille joka päivä itse 
määräämillä hinnoillaan ja 
sen verran mitä sattuu hu-
vittamaan... ja jos ei huvita, 
niin ei ollenkaan.

Alkuvuodesta Fortum 
tuki Uniperin tappiollis-

ta toimintaa 8 miljardilla 
eurolla.

Mielestäni on näissä pa-
rissa esimerkissä toimittu 
aivan täysin vastuuttomasti 
ja valtion rahoja tuhlaten... 
ja arvatkaas kuka tämän 
sirkuksen maksaa.

Nyt on taas yritysten 
toisen vuosineljänneksen 
tulosten julkaisunaika. 
Kesko teki huipputulok-
sen +5%, Neste huip-
putulos,  Metsä Group 
huipputulos ja S-ketjun 
tulos +5,7%.

Nyt kun vertailee esimer-
kiksi ruoka puolen hintoja, 
on selvästi havaittavissa 
päivittäin hinnankorotuk-
sia, niin tarjouksissa kuin 
normaali hinnoissakin.

Tämä kaikki koskettaa 
tavallista kuluttajaa huo-
mattavasti enemmän kuin 
hyvätuloista kuluttajaa.

Tervetuloa Museo Militariaan! 
Museo Militariassa Hämeenlinnassa riittää 

nähtävää ja koettavaa koko perheelle. 
Uusi vaihtuva näyttely 

”Viihtykää hyvin, pojat!” – 
Varusmieselämää 1920- ja 1930-luvuilla.
31.8. asti a31.8. asti avoinna joka päivä klo 10–17, 

1.9. alkaen ti–su klo 11–17.  
Kesäopastukset 27.6. alkaen, lisätietoa verkkosivuilta.

Vanhankaupunginkatu 19, 13100 Hämeenlinna
asiakaspalvelu@museomilitaria.fi, 040 450 7479

www.museomilitaria.fi 

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

RUIS. Venäjän hyökkä-
ys Ukrainaan nosti Suo-
messa uuden keskustelun 
viljan omavaraisuudesta. 
Päijät-Häme on yksi Suo-
men viljanviljelyn ja lei-
vän tuotannon kärkialueista. 
Päijät-Hämeen viljaklusteri 
-yhteisön mukaan viljan 
tuotannossa maakunnassa on 
noin 43 000 peltohehtaaria, 
jota viljelee 800 maatalo-
usyrittäjää ja viljantuotanto 
tuo alueelle noin 3000 työ-
paikkaa.

Ruis on ollut kautta ai-
kojen suomalaisen leivän 
perusviljakasvi. Suomessa 
ruista viljellään noin 20 000 
hehtaarilla. Vuosi 2019 oli 
rukiin osalta hyvä satovuo-
si. Tuolloin ruista korjat-
tiin keskimäärin viisi tonnia 
hehtaarilta. Rukiin viljelylle 
ongelmaksi on tullut siitä 
maksettava hinta viljelijälle. 

Vähentynyt kiinnostus ru-
kiin viljelyyn aiheutuu hin-
nan lisäksi myös ilmaston-
muutoksesta. Ruis kylvetään 
syksyllä ja se nousee siten 
oraalle jo ennen pakkasia. 
Perinteinen talvi ei tule kuten 
ennen, vaan syksy pitkittyy ja 
lumipeite saattaa tulla ennen 
kunnon routaa. Siksi oraat 
ovat vaarassa homehtua. 

Toinen ongelma on ny-
kyinen tilojen työvoima. 
Syysruis pitää kylvää samaan 
aikaan, kun muiden vilja-
kasvien puinti teettää eniten 

Fazerin Lahden mylly vastaa omalta osaltaan rukiin varmuustuotannosta. Kuva: Lasse Koskinen.

Ruis on tärkeä Suomen viljatuotannossa
Päijät-Häme osana huoltovarmuutta

töitä. Ennen se ei ollut on-
gelma, kun perheviljelmillä 
oli työvoimaa omasta takaa. 
Nykyisiä suuria tiloja hoitaa 
yksi tai kaksi henkilöä, joten 
elokuusta tulee viljan viljeli-
jöille henkisesti kuormittava 
aika. Paljon pitää ennättää 
lyhyessä ajassa. 

Suomessa ruisleipää leivo-
taan vuosittain noin 90 000 
tonnista ruista, mutta ruoka-
kauppojen hyllyistä näkee, 
että ruokatottumuksiin vai-
kuttavat ulkomaiset ruokavir-
taukset. Suomalaiset syövät 
nykyisin entistä enemmän 
pehmeää vehnäleipää. Suo-
malaisessa ruisleivässä pitää 
sääntöjen mukaan olla vähin-
tään 50 prosenttia ruista. 

Ruotsissa ja Saksassa 
valmistetaan ruisleiväksi 
kutsuttua leipää, joista 90 
prosenttia on vehnää. Ruot-
sissa rukiin asema on huo-
mattavasti heikompi kuin 
meillä Suomessa. Joidenkin 
asiantuntijoiden mielipiteen 
mukaan Ruotsissa ruista 
käytetään leivissä lähin-
nä vakuuttamaan, että ne 
ovat terveellisiä. Ruista on 
siis mukana taikinassa vain 
markkinointisyistä.

Neuvostoliitto oli aikanaan 
maailman suurin rukiin tuotta-
ja. Nykyisin EU:n alueella tuo-
tetaan noin 8 miljoonaa tonnia 
ruista. Venäjä, Valko-Venäjä, 
Kazakstan ja Ukraina tuottavat 

yhdessä noin 2,5 miljoonaa 
tonnia ruista. Yhdysvallat ja 
Kanada tuottavat sitä noin 
600 000 tonnia, Turkki hie-
man yli 300 000 ja Argentiina 
120 000 tonnia. Nykyään 
Pohjoismaat viljelevät vain 
sen verran ruista, että se hädin 
tuskin riittää omiin tarpeisiin. 

Ennen Venäjän helmikuun 
24. päivän hyökkäystä Uk-
rainaan vuonna 2022, Uk-
raina tuotti maailman sadosta 

ohran osalta 12 prosenttia 
ja vehnästä 12 prosenttia. 
Maissin osalta Ukraina oli 
maailman 4. suurin tuottaja 
16 prosentin osuudellaan. 
Auringonkukkaöljyn tuotta-
jana se oli maailman suurin 
ja rapsin sadollaan se kas-
vatti 22 prosenttia maailman 
sadosta. 

Ukrainan merkitys erityi-
sesti vehnän viejänä nousi 

sodan myötä uutisiin. Uk-
rainan vehnän tuhoaminen 
vaikuttaa vaalean leivän 
tuottamiseen muun muassa 
Egyptissä ja muissa Afrikan 
maissa. Rukiin hintakehitys 
nähdään Suomessa loppuke-
sän sadon korjuun jälkeen. 

Biologi ja lehtori Annika 
Luther tarkastelee uusimmas-
sa kirjassaan rukiin merkitys-
tä suomalaisessa ruokatuo-
tannossa. Kirjan piirrokset on 

tehnyt Helsingin yliopistossa 
luokanopettajaksi opiskeleva 
Herta Donner. Kirja hät-
kähdyttää omalta osaltaan, 
kuinka sodat ja ruokakriisit 
kulkevat käsi kädessä. 

Annika Luther:  
Rukiin viljava historia,  

S & S 2022, kuvitus Herta, 
Ulla ja Otto Donner.

Lasse Koskinen

Mitenkäs tässäkin on taas 
käymässä? Osa korotuk-
sesta syödään pois asumis-
tuen määrästä, sen jälkeen 
tarkastellaan toimeentulo-
tukea ja taas napsaistaan 
vähän pois. Tarkastellaan 

verotusta, että nostetaanko 
seuraavaan luokkaan ja jos 
on vielä mistä otetaan niin 
kaikkein huonoimmassa 
asemassa olevat henki-
löt joutuvat maksamaan 
ulosotossa enemmän kuin 

ennen. Taisi taas tulla teh-
tyä päätös, jossa se pienitu-
loinen jää maksumieheksi, 
eli käteen jää entistä vä-
hemmän.

Raimo Jokinen

Eläkeläisille 3,5% 
väliaikaista korotusta

Mainosta sinäkin tässä!
www.lahdenseudunuutiset.fi

Seuraava Lahden Seudun Uutiset 
ilmestyy viikolla 34.

Olet tervetullut hakemaan
maksuttomaan, 126:n oppilaan
kristillisen koulun perusopetuk-
seen. Nuoremmille sisaruksille on

paikkoja palvelusetelipäiväkoti Ilossa samalla ovenavauksella!
Opetamme kaikki opetussuunnitelman sisällöt esikoulusta 9. luokkaan,
ja opetuslupamme sallii kristillisyyden laajan esilläpidon.
Yhteiskristillisen toimintakulttuurin arvot nostetaan Raamatusta, samoin
aamunavausten ja juhlien teemat, ja oppilailla on mm. mahdollisuus
siunata ruoka.
Vanhemman suusta: “Hyvä kehittävä ja aikaa seuraava tyyli edelleen. Mahtavia
ovat olleet oppilaiden mahdollisuudet yrittäjyyteen, vaikuttamiseen sekä
ilmiöpohjaiseen oppimiseen.”
Oppilaan suusta: “Kristillinen ilmapiiri, avoimuus oppilaitten ja opettajien välillä,
hyvä ja monipuolinen opetus.”
Maksuttomia kerhoja täydentää maksullinen aamu- ja iltapäivähoito
muillekin kuin 1. luokkalaisille klo 7.30-16.30. Ota yhteyttä ja tule
tutustumaan Kiveriöön, Teinintie 4:ään!
Rehtori (0505552077), Päiväkoti (0445544590). www.krkoulu.com
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Frisbeegolf on mukavan 
rento harrastus tai siitä voi 
tulla joillekin jopa ura. Laji 
sopii kaikille, ikään, kokoon 
tai sukupuoleen katsomatta. 
Frisbeegolfia voit pelata 
yksin tai ryhmässä. 

Frisbeegolfliiton tilastojen 
mukaan lukemat Suomen 
harrastajissa, seuroissa ja 
radoissa ovat kasvaneet rä-
jähdysmäisesti. Esimerkiksi 
SFL:n jäsenseurojen määrä 
on kasvanut reilussa 10 vuo-
dessa. Vuonna 2009 seuroja 
oli 14 ja vuonna 2021 määrä 
oli jo 179. Myös jäsenmää-
rä on kasvanut vuodesta 
2018 vuoteen 2021 huimasti. 
Vuonna 2018 jäsenmäärä oli 
hieman alle 5 000 kun taas 
vuonna 2021 määrä oli noin 
10 000, eli tuplaantunut.

– Laji on ollut jo ennen 
korona-aikaa useamman 
vuoden Suomen nopeimmin 
kasvava harrastus. Korona 
”räjäytti” sekä kiekkojen 
kysynnän että lajin harras-
tamisen. Lahden seudulla 
sekä koko Suomessa tämä 
näkyi mm. kiekkojen loppu-
misena jälleenmyyjien sekä 
tehtaiden varastoista vuosina 
2020 ja 2021. Myös radat 
ovat välillä todella kovassa 
käytössä, kertoo Barefoot 
Suomi Oy:n osaomistaja ja 
toimitusjohtaja Jouni Lehto.

Lahdesta löytyy frisbee-
golfiin erikoistunut liike Fri-
bastore. Sen verkkokauppa 
ja Lahden yhdistelmämyy-
mälä (yhdessä Vivokau-

pailukaudella maaliskuusta 
lokakuulle kilpailuja kertyy 
reilusti toistakymmentä. 
Kilpailujen välissä, välivii-
koilla usein keskittyy vain 
palautumiseen ja lähinnä 
pelituntuman ylläpitoon. 
Harjoittelut on harjoiteltu 
syksyllä ja talvella ja nyt 
vain pidetään kroppa ja mieli 
mahdollisimman toiminta-
kykyisenä. Harjoittelukau-
della syyskuusta maalis-
kuulle treenikertoja tulee 
noin 10 viikkoon. Tuohon 
määrään sisältyy lajiharjoi-
tukset, fysiikkatreeni sekä 
muu oheisharjoittelu, Mikael 
summaa.

Yhdessä treenaavilla Hä-
meen veljeksillä on myös 
tulevaisuuden haaveet hyvin 
selkeät. 

– Nykyään treenataan yh-
dessä vähemmän kuin ennen, 
kuitenkin ihan viikoittain, 
varsinkin heittoharjoituksia 
tulee tehtyä yhdessä. Kauden 
aikana kilpailureissut tulee 
tehtyä usein yhdessä sekä 
muiden lähialueen pelaaji-
en kanssa. Tähtäin on, että 
kilpailemalla ja lajin parissa 
työskentelemällä voi saada 
elannon mahdollisimman 
pitkään. Oma huipputaso on 
vielä edessä päin ja sen saa-
vuttamiseksi tehdään kovasti 
töitä. Haaveena on voittaa 
jokin iso tittelikilpailu tai 
muu kovatasoinen skaba. 

Frisbeegolf – lajin suosio kasvaa edelleen
pan kanssa) avattiin maalis-
kuussa 2021, Jyväskylään 
avattiin vastaava yhdistel-
mämyymälä tämän vuoden 
alussa ja Tampereelle hei-
näkuun alussa. 

Lajin suosio ei näytä laan-
tuvan, päinvastoin. Uusia 
ratoja rakennetaan koko ajan 
Suomessa ja myös vanhois-
ta radoista pidetään hyvää 
huolta kunnostamalla niitä. 
Ratoja Suomesta löytyy mel-
kein 1 000. Päijät-Hämeen 
alueella on parikymmentä 
rataa.

– Lajin kylläisyyspiste ei 
ole tullut vielä vastaan eikä 
varmasti ihan heti tulekaan. 
Suomessa on valtavasti nuo-
ria heittäjiä, joilla frisbeegolf 
on jo pääharrastuksena. Eri-
laiset nuorisoidolit heittä-
misen parista vievät lajia 
omalta osaltaan eteenpäin. 
Kilpailujen ja sitä kautta 
palkinto- ja sponsorirahojen 
kasvaessa kiinnostus lajiin 
kasvaa entisestään ja siitä 
tulee myös ammattiurheilua 
yhä useammalle. Silti lajissa 
viehättää erityisesti sen ma-
tala aloittamiskynnys, pelistä 
voi myös nauttia todella mo-
nella tasolla, Lehto jatkaa.

Lahtelaiset Joonatan ja 
Mikael Häme ovat tunne-
tuimmat lahtelaiset frisbee-
kiekkoilijat. 

– Harrastus lähti liikkeelle 
vuonna 2008-2009, ikää 
itsellä oli mittarissa noin 
14-15 vuotta. Iskä oli sat-
tumalta ostanut pari fris-

beegolf-draiveria kotiin, 
joita pikkuveljeni Joonatanin 
kanssa lähdettiin testaile-
maan lähikoulun kentälle. 
Kyseiset kiekot kulkivat 
mukana ties missä parin 
vuoden ajan, ennen kuin löy-
simme itsemme ihan oikealta 
frisbeegolfradalta Mukku-
lasta. Alkuun heittäminen 
oli tietysti aivan surkeaa ja 
heittoja suoritettiin aivan 
vääränlaisella tekniikalla. 
Ehkä lajiin jäi koukkuun, 
kun oivalsi jotakin uutta ja 
parempia heittoja alkoi tulla 
enenevissä määrin, kertoo 
Mikael Häme.

Reilun kymmenen vuo-
den ajan lajia harrastaneet 
veljekset ovat ehtineet jo 
saavuttaa mm. SM-mitaleja. 

– Suurimmat saavutuk-
set henkilökohtaisesti ovat 
SM-pronssi vuodelta 2019 
sekä Suomen ammattilais-
kiertueen Helsingin osakil-
pailun voitto samalta vuo-
delta. Toki myös vastikään 
pelatun Major-tason kilpai-
lun, European Openin jaettu 
8.sija tuntuu hyvältä, Mikael 
jatkaa. 

Myös pikkuveli Joonatan 
on ehtinyt saavuttaa mm. 
SM-hopeaa viime vuonna 
sekä U16-sarjassa SM-kultaa 
vuonna 2015.

Kuten muissakin lajeissa, 
myös frisbeegolfissa on ka-
lenterivuosi suunniteltava 
tarkasti. 

– Vuosi jaksottuu kilpailu- 
ja harjoittelukauteen. Kil-

Tällä hetkellä kilpaileminen 
ja työ lajin parissa kulkee 
hyvin käsi kädessä, pyritään 
jatkamaan tätä, Mikael täs-
mentää. 

– Kauden mittaan on vielä 
monia kovia kisoja, kuten 
SM-kisat ja European Pro-
tourin osakilpailuja. Kauden 
kruunaa Amerikan avoimet 
mestaruuskilpailut Caro-
linassa, USA:ssa lokakuussa, 
Mikael iloitsee.

Teksti: Niina Leskinen
Kuvat: Niina Leskinen ja 

DiscGolfProTour/
Marika Salmi

Mikael Häme

HARRASTE

20 KEILARATAA
2 BILJARDIPÖYTÄÄ

SNOOKERPÖYTÄ
DARTSHUONE

Lahden Keilahalli, Launeenkatu 5, 15100 Lahti
puh. 0440 420 300  |   info@lahdenkeilahalli.fi  |   www.lahdenkeilahalli.fi

KEILA-
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AUKEAA 
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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

* PCOB.MOOTTORIT

* OBD-MITTAUKSET

* RENGASMYYNTI JA 
-ASENNUKSET
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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
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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.

Suomen Latu on julkaissut 
yhdessä Metsähallituksen ja 
Turvallisuus- ja kemikaali-
viraston kanssa uudistetun 
maastopyöräilijän etiketin. 
Etiketti muistuttaa luonnossa 
pyöräilyn pelisäännöistä ja 
vastuullisista toimintatavoista.

Maastopyöräilyn suosio 
on kasvanut ja laji saa jat-
kuvasti uusia harrastajia. 
Uudistetulla maastopyöräi-
lijän etiketillä Suomen Latu 
haluaa muistuttaa luonnossa 
pyöräilyyn liittyvistä toi-
mintatavoista: vastuullinen 
maastopyöräilijä liikkuu aina 
luontoa kunnioittaen ja ottaa 
huomioon toiset ulkoilijat.

”Maastossa pyöräily on 
jokamiehenoikeus, eikä har-
rastamiseen pääasiassa tar-
vita maanomistajan lupaa. 
Maastopyöräilijän tulee kui-
tenkin olla selvillä luonnossa 
liikkumisen pelisäännöis-
tä”, sanoo Suomen Ladun 
maastopyöräilyn lajivastaava 
Tanja Kyrönlahti.  

Suomen Latu on laatinut yh-
teistyökumppaneidensa kans-
sa lukuisia etikettejä ulkoili-
joiden harrastamisen tueksi. 
Maastopyöräilijän etiketti on 
laadittu yhteistyössä Metsä-
hallituksen ja Turvallisuus- ja 
kemikaaliviraston kanssa. 
Etiketti löytyy myös videona.

Huomaavaisen 
maastopyöräilijän 
ohjeet
• Polku on yhteinen ja luon-

to kuuluu kaikille. Ole 

HARRASTE

Ota huomaavaisen maastopyöräilijän etiketti haltuun

VARAA OMA 
MYYTIPAIKKASI

Ahtialantie 37, 15170 Lahti

www.lanttila.fi

No eihän siitä niin 
paljon puhuta, 

mutta on se Lanttila 
lapsiperheiden paras 

ostopaikka.

Kesä on vilkasta 
kierrätysaikaa, tule 
tekemään edullisia 

löytöjä tai varaa oma 
myyntipöytäsi.

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 

17

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
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TAIMIMYYMÄLÄ 
VEHKOONTIE 2,
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LAAJA VALIKOIMA
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PUUTARHASI
TARVITSEE!
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NYT!

AVOINNA  MA-PE 9-17,  LA 9-15

AVOINNA  MA-PE 9-18,  LA-SU 9-15

RYHMIIN SEKÄ
YKSITTÄISPENSAIKSI,

PIENIIN JA SUURIIN
PIHOIHIN!

alkuperäinen Yang-tyyli
Alkeiskurssi Keskiviikkona 7.9.

Kärpäsen koulu, liikuntasali
Kasakkamäentie 1

19.30–21.00
Tule kokeilemaan maksuttomalle 

kokeilukerralle!
lahti@itcca.fi | puh. 040 7599 983 | www.taiji.fi/lahti/

TULE HOITOON - NYT SUPEREDULLISESTI!
HIERONTASARJAKORTTI ���������������� -25% 
NYT 120€ (Normi 160€)
(KLASSINEN / MOBILISOIVA) Sis. 2,5 h HIERONTAA -voi jakaa osiin.

HIERONTA & KUIVAKUPPAUS  /   
HIERONTA & KUUMAKIVIHIERONTA  ����� -20% 
NYT VAIN 168€  3 x 1 h hoitosarja. (Normi 210€)

FYSIOTERAPIA ������������������������������������ -20%
4 + 5. HOITO KAUPAN PÄÄLLE!
HUOM! KELA-korvaus -> lääkärin lähete. Hoitoon myös ilman lähetettä.

PERSONAL TRAINING ����������������������� -30%
INTENSIIVI PAINONPUDOTUS - PUDOTA 2-6 kg/kk   

SUPEREDUT VAIN TÄLLÄ ILMOITUKSELLA 23�12�2021 ASTI!          

AMMATTILAINEN PALVELUKSESSASI! 
Tmi Jari Kotkansalo p. 041 507 7919
Työfysioterapeutti - Kuntohoitaja - Personal Trainer
PALVELUT, INFO, HINNAT: tmijarik.simplesite.com

HUOM! OSOITE MUUTTUNUT! UUSI TOIMIPAIKKA! 
HOTELLI TALLUKKA, Tallukantie 1, VÄÄKSY.
KUNTOKESKUS LOISTO, Keskuskatu 4, HOLLOLA.

UUSIA HOITOJA TULOSSA 1/2022 
- MYÖS LAHJAKORTTEJA SAATAVILLA!

Meillä käy hieronta- ja 
liikuntaraha:

Smartum
Epassi

EazyBreak
Edenred
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FOOTBALANCE-POHJALLISET  -20%
(MEDICAL, SPORT)

 

RYHMÄLIIKUNTA 16h/vko – UUTUUKSIA! Lavis, Zumba, Pump Up, Spinning, Hyvä Ryhti, TBC, 
Kiinteytys-Mix, Rasvanpoltto, Spinning, Step, Core Board & Kangoo Jumps - UUTUUDET!                                                                                         
RIVITANSSI 6X-kurssi (Line Dance) alkaa TI 13.9.22 Klo 18.15 ALKEET 45 19.00 PERUSTASO 45! 

TSEKKAA RYHMÄLIIKUNTA 15.8.22 ALK. --> TÄSSÄ: tmijarik.simplesite.com/451243542 
KESÄOHJELMA 14.8.22 asti: tmijarik.simplesite.com/451380942 
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TUTUSTU JA TUTUSTU JA 
TREENAATREENAA  1 KK -50%1 KK -50%
                                                                        kuntosali, ryhmäliikunta ja fitness

UUSIA HOITOJA TARJOLLA

SUPEREDUT TÄLLÄ  
ILMOITUKSELLA 
VAIN RAJOITETUN AJAN!

Kuntokeskus
LOISTO

040 140 2849
Aerodiggarit.fi

Kuntosali
Ryhmäliikunta

Fysioterapia
Hieronta

Personal Training
Footbalance

Painonhallinta
Solarium

RYHMÄLIIKUNTA 16H/VKO – UUTUUKSIA! Lavis, Zumba, Pump Up, Spinning,  
Hyvä Ryhti, TBC, Kiinteytys-Mix, Rasvanpoltto, Step, Core Board & Kangoo Jumps - UUTUUDET!
RIVITANSSI 6X-KURSSI (LINE DANCE) alkaa TI 13.9.22 Klo 18.15 ALKEET 45 19.00 PERUSTASO 45!
TSEKKAA RYHMÄLIIKUNTA 15.8.22 ALK. --> TÄSSÄ: tmijarik.simplesite.com/451243542 

 

huomaavainen kaikille 
kulkijoille.

• Käytä olemassa olevia 
polkuja ja reittejä. Vältä 
kosteikkojen kiertämistä 
ja lukkojarrutuksia kulu-
misen vähentämiseksi.

• Ota selvää alueen ja reit-
tien säännöistä ja noudata 
niitä.

• Muista vastuusi. Älä roskaa 
tai vahingoita puita ja taimia.

• Oikea tilannenopeus tuo 
turvallisuutta. Hidasta ohi-
tustilanteissa ja risteyksis-
sä, käytä kelloa tai ääntä.

• Jokaisen velvollisuus on 
auttaa loukkaantunutta. 
Tarvittaessa käytä 112-so-
vellusta tai soita apua.

Lähde: suomenlatu.fi

Konevuokraus Thelén 
Lasitie 17, 15820 Lahti

p. 044 999 0014
konevuokrausthelen@gmail.com

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

vuotta40

Syyskausi alkaa
ke 10.8.
Ilmoittaudumukaan
osoitteessa
lahdentanssiopisto.fi

Toimipaikkamme:
Kauppakeskus Valo,
Saksalankatu 4-6, Lahti
Erkko -lukion liikuntasali
Koulutie 17, Orimattila

info@lahdentanssiopisto.com

ELÄMYKSIÄ, LIIKETTÄ, ILOA - YHDESSÄ

Wellamo-opiston syksyn 
2022 opetusohjelmaan voit tu-
tustua opiston verkkosivuilla 
digilehtenä. Painettu opetus-
ohjelma on haettavissa useasta 
eri jakelupisteestä. Aiemmista 
vuosista poiketen opetusohjel-
maa ei enää jaeta seudun joka 
talouteen. Wellamo-opiston 
kursseille ilmoittautuminen 
alkaa tiistaina 9.8.2022. Kello 
10 alkaa ilmoittautuminen 

taide- ja taitoaineiden, kiel-
ten sekä kaikkien muiden 
aineiden kursseille paitsi klo 
14 alkaen liikunta-, tanssi- ja 
terveyskursseille.

Kursseille voit ilmoittau-
tua netissä osoitteessa opis-
topalvelut.fi/wellamo-opisto 
tai puhelimitse. Opastusta 
ilmoittautumiseen saat myös 
Lahti-pisteessä Kauppakes-
kus Triossa. Lähes 95% kurs-

silaisista on viime vuosina 
ilmoittautunut netin kautta.

Painettu 
opetusohjelma on 
haettavissa useasta 
eri jakelupisteestä
Painettu opetusohjelma on 
haettavissa Wellamo-opiston 
toimialueen kirjastoista, Lah-
ti-pisteestä, Kauppakeskus 
Triosta ja Karismasta sekä 
Suomalaisesta kirjakaupasta.

– Aiemmista vuosista poi-
keten opetusohjelmaa ei 
elokuussa enää jaeta seudun 
joka talouteen. Tällä ratkai-
sulla haluamme vahvistaa 
omaa ympäristövastuullista 
toimintaamme, kertoo Wel-
lamo-opiston rehtori Mari 
Ylä-Sankola-Peltola.

Opetus käynnistyy 
uusissa tiloissa
Wellamo-opiston opetus 
käynnistyy 29.8. Lahdessa 
opetus käynnistyy uusissa 
tiloissa Paavolan kampuk-
sella, joka rakentuu vai-
heittain. Kampuksen yhtei-
siä opetustiloja käyttävät 
Wellamo-opisto, Taide- ja 
muotoilukoulu Taika sekä 
Lahden lukio Gaudia.

Wellamo-opisto on Lah-
den kaupungin ylläpitämä 
seudullinen kansalaisopisto 
Päijät-Hämeessä. Toimintaa 
on Lahdessa, Asikkalas-
sa, Hollolassa, Kärkölässä, 
Myrskylässä, Orimattilassa 
ja Padasjoella.

Lähde: lahti.fi

Il moit tau tu mi nen Wel la mo-opis ton 
kurs seil le al kaa 9.8.
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www.hakevuori.fi

OSTAMME PUUTA
- Nuoren metsän kunnostukset

- Harvennukset
- Päätehakkuut

LISÄKSI SUORITAMME 
ERIKOISHAKKUITA 

- Teollisuuskohteet
- Pellonreunat 

- Tienvarret yms.

KYSY TARJOUS
Tuomo Oksanen

p. 044 077 8877 
tuomo.oksanen@hakevuori.fi

Kokonaisvaltaiset
PUUNKAATO-

PALVELUT
Puiden kaato, karsinta

ja katkominen
Polttopuut 

tehokkaalla 
klapikoneella

Kantojen 
poistaminen

Haketuspalvelu
Risujen ja roskien 

pois vienti!

Monipuoliset muut
palvelumme:

KAIVUU-, MAAN-
RAKENNUS- JA 

MAANSIIRTOTYÖT
myös isojen kivien 

poistot tonteilta sekä
pihojen ja rantojen 

tasaukset!
MAA- JA KIVIAINEKSET

murskeet, sorat, 
hiekat ja sepelit

KIRVESMIESTYÖT
mm. laiturit, terassit, 

patiot, grillikatokset, ym.
KUIVAJÄÄPUHALLUS
hirsi- ja puuseinille

KYSY TARJOUSTA!
pauli.kuokkanen@patemi.fi

0400-828 070
www.patemi.fi

PATEMI OY
TÄYDEN PALVELUN

AUTOTALO KÄRKÖLÄSSÄ
KATSASTUSPALVELUT HUOLTOPALVELUT

ILMASTOINTIHUOLTO

AUTOPESUT

79 €
NOUTOPALVELU 19 €

alk. 49 €

      45 €
MYÖS AUTON SISÄPESUT

LIUOTIN- JA VAHAPESU
KÄSIN

TEEMME 
AUTOHUOLLOT

KAIKKIIN
AUTOMERKKEIHIN

HUOLLAMME
MYÖS

MATKAILUAUTOJA

ISO NOSTIN
KÄYTÖSSÄ

AVOINNA ARKISIN KLO 8 - 17

MATKAILU- JA HENKILÖAUTOJEN MAAHANTUONTI,
MYYNTI JA VUOKRAUS. RÄÄTÄLÖITY PALVELU.

KOUKUNTIE 4  -  KÄRKÖLÄ  -  044 773 1053

Lue lehti netistä!
www.lahdenseudunuutiset.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

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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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

 
 
 
 
 
 
 
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 
 
 
 

Kurssiaika: 8.9.–17.11. (torstai-iltaisin) 
Lahti (Aleksanterinkatu 26)
Hakuaika päättyy 17.8. 

Allergia-, iho- ja astmaliitto järjestää 
yhteistyössä Päijät-Hämeen Allergia- ja
Astmayhdistyksen kanssa kurssin: 

STOP TUPAKOINNILLE!*  
Maksuton kurssi on tarkoitettu aikuisille, 
joilla on allergia, ihosairaus tai astma. 

WWW.ALLERGIA.FI/KURSSIT

Hae mukaan ja onnistu tupakoinnin
lopettamisessa vertaistuen voimalla! 
Lisätietoa kurssin sisällöstä, muun
ajantasaisen kurssitarjontamme ja
hakuohjeet löydät verkkosivuiltamme: 

*Tupakointi heikentää astman hoitotasapainoa
ja hengitettävien astmalääkkeiden tehoa.
Tupakoinnin lopettaminen voi johtaa siihen,
että astma oireilee tyypillisemmin, helpottaen
astman hoitoa ja seurantaa. 

VOLTTIHUOLTO Oy
Mika Virtanen
Puh. 0500 769 190

Hirsimetsäntie 22
15200 Lahti
www.volttihuolto.fi

-KAIVURIT
-KUORMAAJAT
-MAANTIIVISTÄJÄT
-VAIHTOLAVAT

-PERÄKÄRRYT
-KYLPYTYNNYRIT
-MUUTTOLAATIKOT
-CADILLAC LIMOUSINE

VUOKRATAAN

Tehtaanmyymälä  ma–pe 9–16, la 10–14
Kinnarintie 32, Artjärvi  puh 03 871 460  www.ruskovilla.fi

Tehtaanmyymälä  ma–pe 9–16, la 10–14
Kinnarintie 32, Artjärvi  puh 03 871 460  www.ruskovilla.fi

Tehtaanmyymälässä eriä II-laadun tuotteita -30%  
sekä kaikki kuvastotuotteet -10%.

TERVETULOA TUTUSTUMAAN 
SYKSYN UUTUUKSIIN!

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

Puunkaato Puunkaato 
jaja kannon- kannon-

jyrsintäjyrsintä

Puunkaatoihin ja -hoitoihin liittyvät 
työtoimet vankalla ammattitaidolla.

SoitaSoita
040

562 4243

Työttömyysaste oli 2022 
kesäkuussa Lahdessa 14,1 
%. Työttömiä oli 2022 ke-
säkuussa 7 848 henkilöä, 
vähennystä edellisvuodesta 
1 637 henkilöä. Koko maan 
työttömyysaste oli 9,9 %.  
Lahdessa oli suurista kau-
pungeista 3. eniten laskua 
edellisvuoteen, -3,0 prosent-
tiyksikköä. Eniten vähennys-
tä edellisvuoteen oli Vantaal-
la, -3,4 prosenttiyksikköä 
ja vähiten Kouvolassa, -1,6 
prosenttiyksikköä.

Alle 25-vuotiaiden työttö-
myysaste 2022 kesäkuussa oli 
Lahdessa 17,7 %. Nuorisotyöt-
tömiä oli Lahdessa yhteensä 
965 henkilöä, 498 henkilöä vä-
hemmän kuin edellisvuonna. 
Korkein nuorisotyöttömyys-
aste oli Jyväskylässä (19,8 %) 
ja matalin Espoossa (10,0 %). 
Koko maan nuorisotyöttö-
myysaste oli 12,6 %.

Pitkäaikaistyöttömiä oli 
Lahdessa 2022 kesäkuussa 
3 848 henkilöä. Pitkäaikais-
työttömien määrä vähentyi 
Lahdessa vuoden aikana 287 
henkilöllä (kesäkuu 2021 – 
kesäkuu 2022). Suurimmista 

Työt tö myy sas tei den  
kau pun ki ver tai lus sa  
Lah ti pa ran si si joi tus taan
Lahti paransi 2022 kesäkuussa 12 suurimman kaupungin 
vertailussa sijoitustaan sekä kokonaistyöttömyydessä että 
nuorisotyöttömyydessä. Kokonaistyöttömyydessä Joensuu 
meni Lahden ohi, joten Lahti oli kesäkuussa 2. viimeinen. 
Nuorisotyöttömyydessä Lahti nousi kaksi sijaa, sijalta 11. 
sijalle 9. Nuorisotyöttömyysasteiden vertailussa Lahden 
taakse jäivät Jyväskylä, Joensuu ja Oulu.
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Tehtaankatu 6, Riihimäki. 
Puh. (019) 716 620 

Auto Sorsa Oy
Avainkierto 23, Hyvinkää. 
Puh. (019) 268 0800 

www.autosorsa.fi

Kolarikorjaamo Sorsa Oy

Me tunnemme
Toyotasi parhaiten.
Tarjoamme käyttöösi korkeatasoiset
huolto-, korjaamo- ja varaosapalvelut, esim:

KESTÄVINKIN
KAIPAA HUOLTOA

- Kaikki korjauspalvelut
- Määräaikaishuollot
- Tuulilasin kiveniskemä-
  korjaukset
- Ilmastointilaitteen huolto

- Aidot Toyota-varaosat
- Katsastuspalvelu
- Rengasmyynti
- Kaikki rengastyöt
- Sijaisautopalvelu

Luotettavaa 
autonhuoltoa

Auto Sorsa Oy

Tehtaankatu 6, Riihimäki, puh. (019) 716 620

www.autosorsa.fi

HUOLTO

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

www.hollolanrengasjaautokorjaamo.fi

- Renkaat ja vanteet
- Rengastyöt

- Renkaiden kausisäilytys
- Auton huollot ja korjaukset

- Ilmastointihuollot

• Huollot • Korjaukset
• Ilmastointilaitehuollot
• Pakokaasumittaukset 
   – OBD + Diesel-savu
• Ohjainkulmien mittaukset 
   – 4-pyöräsuuntaus

• Ajovalojen myllytykset

• H
•
•
 
•

•

LT-AUTOKORJAAMO KY
Kärrytie 17, Orimattila, puh. (03) 777 4498, 044 700 4498

ltautokorjaamo@gmail.comwww.ltautokorjaamo.fi 

www.hollolanruosteenesto.fi

RUOSTEENESTO-
KÄSITTELYT
uusille ja 
käytetyille 
henkilöautoille

HOLLOLAN
RUOSTEENESTO

Mursketie 2, 15860 Hollola
p. (03) 780 7363, 0400 972 597

Tietyömaan merkit varoitta-
vat kuljettajaa poikkeavien 
olosuhteiden lähestymisestä. 
Liikenneturva muistuttaa, 
että tietyömaiden liiken-
nemerkkejä ja opasteita on 
noudatettava. Alhaisemmille 
nopeusrajoituksille on syyn-
sä. Yhdeksän kymmenestä 
Liikenneturvan kyselyyn 
vastanneesta pitääkin tärkeä-
nä noudattaa tietyömaiden 
nopeusrajoituksia.

Kesä on tietöiden seson-
kiaikaa, ja niitä tehdään taas 
runsaasti ympäri Suomen 
niin maanteillä kuin kaupun-
geissakin. Varsinkin päällys-
tystöitä tehdään tänä kesänä 
huomattavasti viime vuosia 
enemmän. Teiden varsilla 
urakoivia ihmisiä on kunnioi-
tettava noudattamalla tietyö-
maiden opasteita ja liiken-
nemerkkejä. Valitettavasti 
toisinaan kuitenkin näkee, et-
tei esimerkiksi alennettuihin 
nopeusrajoituksiin kiinnitetä 
riittävästi huomiota.

”Opasteille ja rajoituksille 
on syynsä, kyse ei koskaan 
ole kiusanteosta. Rajoitusten 
noudattamatta jättäminen 
tekee tiet vähemmän turval-
lisiksi meille kaikille. Kyse ei 
ole vain tielläliikkujien, vaan 

myös tietyömaan työnteki-
jöiden turvallisuudesta. He 
tekevät hommia, jotta yhte-
ydet paranisivat ja liikenne 
olisi jatkossa yhä sujuvam-
paa. Tietyömaa-alueella on 
tärkeintä hidastaa ajonopeus 
sellaiseksi, että voi varautua 
poikkeaviin tilanteisiin”, 
korostaa Liikenneturvan 
aluepäällikkö Rainer Kinis-
järvi.

Liikenneturvan kyselyyn* 
vastanneista yhdeksän kym-
menestä (90 %) onkin täysin 
tai melko samaa mieltä siitä, 
että tietyömaiden kohdalla 
on tärkeää noudattaa no-
peusrajoituksia. Toisaalta 
samojen vastaajien joukosta 
joka neljäs (25 %) oli täysin 
tai melko samaa mieltä siitä, 
että tietyömaiden kohdalla 
nopeusrajoitukset ovat liian 
matalia.

”Tällaiseen kokemukseen 
voi vaikuttaa esimerkiksi 
se, että tietyömaalla ei näytä 
tapahtuvan juuri sillä hetkellä 
mitään. Mutta jos vaikkapa 
viikonloppuaikaan on tietyö-
maan kohdalla yhä alempi 
rajoitus, johtuu se siitä, ettei 
tieympäristö ole vielä val-
mis normaalien rajoitusten 
käyttöönottamiseksi. Esi-

merkiksi ajoratamerkinnät 
voivat puuttua tai edessä voi 
olla jotain muuta tavallisesta 
poikkeavaa”, muistuttaa Ki-
nisjärvi.

Ruuhka-aika lisää riskejä

Myös liikenneonnettomuus-
tilastot kertovat, että tietyö-
mailla on syytä olla valppaa-
na. Vuosittain poliisin tietoon 
tulee keskimäärin kolme 
tietyöalueilla tapahtunutta 
kuolemantapausta. Louk-
kaantuneita on keskimäärin 
129.

”Haastavimmat tilanteet 
ajoittuvat työmatkaliikenteen 
ruuhkiin iltapäivällä, mikä 
näkyy myös tilastoista – eni-
ten henkilövahinkoja sattuu 
kello 13-19. Tietyömailla 
on silloin runsaasti kuhinaa 
ja liikennettäkin on paljon. 
Raskaan työpäivän jälkeen 
väsymys voi myös olla mer-
kittävä tekijä. Kun kaikki 
kulkevat maltilla ja ennakoi-
den, päästään turvallisesti 
perille”, toteaa Kinisjärvi.

Vetoketjuperiaate suju-
voittaa matkaa – uusi liiken-
nemerkki velvoittaa

Jos kaksi kaistaa yhtyy 
tietyön tai muun syyn vuoksi 

yhdeksi, voi jokainen autoi-
lija helpottaa tilannetta niin 
sanotun vetoketjuperiaatteen 
avulla. Sen käyttöön voidaan 
1.6.2020 alkaen myös vel-
voittaa uudella ajokaistojen 
yhdistymisestä kertovalla 
liikennemerkillä, joka tulee 
käyttöön uuden tieliikenne-
lain myötä.

”Moni on hyödyntänyt ve-
toketjuperiaatetta jo pitkään 
ilman velvoittavaa liiken-
nemerkkiäkin. Ajoneuvoilla 
siirrytään jatkuvalle ajo-
kaistalle vuorotellen, toiset 
huomioon ottaen ja vilkkua 
asianmukaisesti käyttäen. 
Tärkeintä on ajaa riittävän 
alhaista nopeutta ja joustaa 
tarvittaessa”, Kinisjärvi sel-
vittää.

Muista ainakin nämä, 
kun liikut työmaa-alueella:
• Jätä kiire pois ja noudata 
liikennemerkissä mainittua 
nopeusrajoitusta.
• Ennakoi ja varaudu poik-
keaviin tilanteisiin.
• Ota huomioon sekä työtään 
tekevät ihmiset että muut 
tienkäyttäjät.

Yhdeksän kymmenestä 
pitää tärkeänä noudattaa 
tietyömaiden nopeusrajoituksia
 
 

Teiden varsilla urakoivia ihmisiä on kunnioitettava noudattamalla tietyömaiden opasteita ja liikennemerkkejä. 
Kuva: Ville-Veikko Heinonen/Liikenneturva

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

Sokkelien korjaukset.

041 728 1817
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Lappilainen näkijä, parantaja

jo kolmannessa polvessa

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

0700-512411
Katariina

2,39€

 ★ Aito ★ Varma ★ Näkijä ★

2,34/min + pvm

Jenny
0700-51014

Myös luotettavat rakkaustulkinnat
2,39/min+pvm

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

Selvänäkijä
Stiina Sahari
0700-9-3009

2,95€/min.+pvm. pl50 hki 25

LAADUKASTA SIIRTONURMEA LAMMILTA!

Myydään 
tarjoushinnoilla:
- kalastustarvikkeita
- kajakit
- sähkömopot ym.

Myymälä: Kaatokuja 1, 
Loukkuharju, Vääksy 
(katsastusaseman vieressä)

Avoinna sopimuksen mukaan 
soittamalla p. 0400 635187

Päijät-Hämeen 

Venemoottoripurkamo

Kylmänen 105, 17110 Kalliola • www.venemoottoripurkamo.fi
Suti, p. 0400 490 303 • suti@venemoottoripurkamo.fi

Stefa, p. 0400 606 239 • stefa@venemoottoripurkamo.fi

PERÄMOOTTOREIDEN 
KÄYTETYT VARAOSAT

UUDET VARAOSAT 
JA POTKURIT

- KATTOJEN 
  PESUT/
  MAALAUKSET

- KATTOJEN 
  PINNOITUKSET

- KAIKKI 
  KATTOALAN    
  TYÖT

AT-PALVELUT 
puh. 044 939 9699

Paikallistapalvelua

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!

kaupungeista pitkäaikaistyöt-
tömien määrä kasvoi vuodes-
sa vain Turussa (+422).

Ulkomaalaisten työttö-
myysaste oli kesäkuussa 
2022 Lahdessa 2. korkein, 
34,4 % (887 henkilöä). Kor-
kein ulkomaalaisten työt-
tömyysaste oli Joensuussa 
(44,2 %) ja matalin Espoossa 
(19,6 %). Koko maassa ulko-
maalaisten työttömyysaste 
oli 23,4 %.

Lähde: 
TEM Työnvälitystilasto.

Radiomäen eteläreunalle rakennettava esteetön näköalatasanne on #OmaLahti -osallistuvan 
budjetoinnin asukasidea. Tänä vuonna kaupunki toteuttaa 33 osallistuvan budjetoinnin 
asukasideaa eri puolilla kaupunkia. Näköalatasanne sai yleisöäänestyksessä 546 ääntä.

Tasanteelle rakennetaan 
esteetön kulkuyhteys Ra-
diomäen ulkoiluväylältä ja 
sinne tulee kaksi esteetöntä 
penkkiä. Penkkien väliin 
jätetään tila levähdyspaikaksi 
pyörätuolilla liikkuvalle.

Lisäksi näköalapaikalle 
pystytetään suojakaide luis-
kan reunaan.

Rakennustöiden aikana 
suljetulla työmaa-alueella 
liikkuminen on kokonaisuu-
dessaan kielletty. Alueella 
liikkuvien toivotaan nou-
dattavan työmaan opas-
tus- ja rajoitusmerkintöjä, 
jotka ulottuvat myös Man-
nerheiminkadun alueelle. 
Näköalatasanteen arvioi-

daan valmistuvan elokuun 
aikana.

Katso kaikki osallistuvan 
budjetoinnin toteutettavat 
ideat osoitteesta lahti.fi/
osbu.

Lähde: lahti.fi

Asuk kai den idea  
nä köa la ta san tees ta ete nee  
– Ra dio mäen ra ken nus työt  
al ka vat Lah des sa
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NIINAN NIKSIT Niina Ojansivu
Keittiöpäällikkö

Ihana mustikka-aika
Tänä vuonna metsät ovat täynnä isoja herkullisia mustikoita ja ensimmäinen piirakka on jo 
tehty. Mustikassa on paljon A- ja B-vitamiineja, flavonoideja sekä kuituja. Mustikka on siis 
terveellistä syötävää ja eritoten sanotaan sen auttavan silmien hyvinvointiin. Kannattaa siis 
käydä mustikka metsässä noukkimassa vaikka pari litraa kerralla ja syödä puuro seassa tai 
vaikka ihan sellaisenaan.

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

Mustikkapiirakka

Pohja:
150 g margariinia
1 dl sokeria
1 kananmuna
2.5 dl vehnäjauhoja
1 dl kaurahiutaleita

Täyte:
1 L mustikoita 
1 rkl perunajauhoja
1-2 rkl sokeria

1. Vatkaa pehmeä rasva 
ja sokeri vaahdoksi. 
Lisää kananmuna hyvin 
vatkaten. Lisää kuivat 
aineet ja sekoita. Levitä 
taikina voideltuun pyöreään 
vuokaan. Sekoita mustikat, 
perunajauho ja sokeri 
keskenään ja kaada seos 
vuokaan taikinan päälle, 
tasoita.
2. Paista 175 astetta 40 
minuuttia

≤ PALVELUHAKEMISTO
OMPELUKONEMYYNTI JA -HUOLLOT
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PALVELUHAKEMISTOPALVELUHAKEMISTO

Automyyntiä

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

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

Polttoöljyä

TALO / MÖKKI MAALTA
Ympärivuotiseen lomakäyttöön.

Sopivasta kauppa heti.

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

Kiinteistöt

Kaihtimia

puh. 03 782 7783

Pelti- ja tiilikattojen
pesut ja maalaukset

RAKENNUSAPU
MARTTINEN

www.rakennusapumarttinen.fi
Puh. 0400-948 260

Kattotöitä

LAADUKASTA SIIRTONURMEA LAMMILTA!

Siirtonurmea

Asennettuna ja tarvikkeenaj

  saumattomat 
sadevesijärjestelmät

  kattosillat
  tikkaat
  lumiesteet
KKKKKKKKKKouKouKouKou ttttttrut ttttuot OOOOOe Oy

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

Kattoturvallisuustuotteita

Ompelukonemyynti ja -huollot

LAATUKONEET EDULLISESTI
MYYNTI - HUOLTO - KORJAUS 

KAIKKI MERKIT

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

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

Öljysäiliöiden huoltoa

Huhtikuun herkkuja!

Kauppahalli www.lihavuorinen.fiLihaa - laatua - palvelua

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

Kylmäsavuporoa, nautaa ja hevosta. 
Nastolan kotijuustoa.

 Vetikon tilan laidunlihaa. 

11,90
/kg

Maalaiskananmunat
isot XL, Suomi

6,50
/kg

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

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

3,50
/kg

34,90
/kg

Poron lapakäristys
Lumiporo, Suomi

tuore, Suomi

pakaste, GB

Toukokuun tahdotuimmat!

10,90
/kg

29,90
/kg

Rakennus- ja 
saneerauspalvelut

Kylpyhuonelaatoitus- ja 
vesieristystyöt
Ilmainen kartoitus!

Hyödynnä kotitalousvähennys!

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

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

Reipas palvelu,
tarvittaessa nouto ja palautus.

Takuutyö.

Kellohuolto ja -korjaamo
KELLO-HARA

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

Yrittäjä, haluatko avuksesi pienen
ja ammattitaitoisen tilitoimiston?

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

Tarjoamme kirjanpitoa
ja taloushallintopalveluja

aina ajantasaisesti!

Jyrkänmäentie 4, 15880 Hollola

(bensa- ja dieselautot)
Jarrujenkorjaukset, rengastyöt

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

(norm. 24 eur)
Tarjous voimassa kesäkuun 

loppuun asti.
12€

TEHOPESU

Tervetuloa pesettämään uudella autonpesukoneellamme

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

Verhoomo Jyrki Nurmisto
0500 530 043

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

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

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

- Suomessa on eletty viime 

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

sohvaa, Vuorio kertoo. 

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

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

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

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

Askon sohvatehdas laajeni Lahdessa
Työpaikkoja tuli muutama lisää

Lasse Koskinen

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

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

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

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

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

Portaikkoja käytetään erilai-
seen askelkuntoiluun.

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

Lanun taidetyöt olivat 

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

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

Kuva: Lasse Koskinen.

Ryteiköille kirpeää palautetta liikkujilta ja ulkoilijoilta

Lahden Kariniemen laelle 
toivotaan kesäravintolaa

TILITOIMISTO
SALEJÄRVI KY

Puotikatu 7,
15700 Lahti

050 599 3283
www.salejarvi.fi

TILITOIMISTOJA

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

L a k i a s i a i n t o i m i s t o

S a r i  K o l S i

Viikko 20 / 2021– 6 – Lahden Seudun Uutiset

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

LASTENSUOJELUA. Pro-
fessori C. R. Sahlberg pe-
rusti Pöytyän Yläneelle, 
Säkylän Pyhäjärven rannalle 
puutarhatilan 1800-luvul-
la. Se tunnettiin erityisesti 
omenapuutarhastaan. jossa 
kasvoi yli 1200 puuta. Hu-
vitus-omenalajike kehitet-
tiin tilalla. Viljelysmaata 
kartanomaisella tilalla oli 
381 hehtaaria ja metsää 308 
hehtaaria. Tila siirtyi Suo-
men valtion omistukseen 
vuonna 1937.

Huhtikuun 1.päivänä 1943 
tilalle perustettiin Huvituk-
sen tyttökoti. Se oli toinen 
tytöille suunnattu kasvatus-
laitos Suomessa. Toinen si-
jaitsi Vihdissä. Huvitukseen 

tuodut tytöt olivat 14-21 
-vuotiaita. Enimmillään tyt-
töjä oli Huvituksessa vuonna 
1964, jolloin heitä oli 164. 
Kukin tyttö sai vankilamai-
sesti oman henkilönumeron-
sa. Aterioille tytöt vaelsivat 
muodostelmassa.  

Huvitukseen sijoitetut 
tytöt tekivät tilan maata-
loustöitä. Herätys oli kello 
7.00 ja työpäivä päättyi 
kello 17.00. Työnteosta sai 
pientä taskurahaa, joka oli 
seitsemän markkaa kuukau-
dessa. Tyttöjä ei päästetty 
kauppaan, vaan henkilö-
kunta toi pikkuostokset tyt-
töjen antaman ostoslapun 
mukaisesti. 

Karkaamisten ehkäisemi-
seksi tyttöjen piti jo varhain 
illalla pukeutua yöpukuihin. 
Päivävaatteet suljettiin luk-
kojen taakse. Huoneiden 
ovet lukittiin kello 21 ja valot 
sammuivat yleiskatkaisimel-
la huoneista kello 22.00. Yö-
vessojen virkaa hoiti ämpäri. 
Sunnuntaisin huoneista pääsi 
ulos vasta kello 10.00.

Tytöt saivat kerätä pisteitä 
suoritetusta koulusta, työstä 
ja hyvästä käytöksestä. Viikon 
loman sai 3000 pisteellä ja Hu-
vituksesta pääsi siviiliin 7500 
pisteellä. Moitteettomasti toi-
mien tuon siviilipistemäärän 
voi parhaimmillaan saavuttaa 
noin 14-16 kuukaudessa. Ran-
gaistukset vähensivät pisteitä. 

Tyttöjä karkaili aina silloin 
tällöin. Kerran Valasran-
nan tanssipaikalta raahattiin 
väkisin autoon nuori tyttö, 
joka kirkui ja pisti vastaan. 
Huvituksessa huomattiin, 
että kiinni otettu ei kuulunut 
laitoksen tyttöihin. Poliisille 
tehtiin ilmoitus laittomasta 
kiinniotosta. Puhelimeen 
vastannut poliisi vastasi tyy-
nesti, että heillekin käy usein 
niin. Asia oli sillä selvä. 

Rangaistusmuotoina olivat 
eristäminen, ravinnon yksin-
kertaistaminen ja vapauksien 
rajoittaminen. Ruumiillinen 
kuritus koulukodeissa kiel-
lettiin vuonna 1965. Eristys-
rangaistus määriteltiin vasta 
vuonna 1983 korkeintaan 
48 tunniksi. Eristämiseen 
käytettiin erityishuoneita 
”putkia” tai omia huoneita. 

Huvitus muuttui vuonna 
1979 ensin koulukodiksi, 
jonka toiminta jatkui vuoteen 
1994. Sen jälkeen siitä tuli 
Mannerheimin lastensuo-
jeluliiton kuntoutuskeskus. 
Lopullisesti Huvitus hiljeni 
vuonna 2013. Suomen valtio 
esitti vuonna 2016 anteek-
sipyynnön lastensuojelun 
sijaishuollossa kaltoin koh-
delluille henkilöille. Valtio 
järjesti Helsingin Finlan-
dia-talossa erityistilaisuuden. 
Valtiovallan puolesta anteek-
sipyynnön esitti silloinen 
perhe- ja peruspalveluminis-
teri Juha Rehula Hollolasta.

Toimittaja Jaana Skyttä 
haastatteli kuutta naista, 
jotka nuorina tyttöinä olivat 
sijoitettuina Huvitukseen. 
Yksi heistä oli kirjoittajan 
sisar. Haastattelujen ja arkis-
tolähteiden pohjalta Skyttä 
teki kirjan Huvituksessa elä-
misestä, joka oli muuta kuin 
talon nimestä saattoi päätellä.

Jaana Skyttä: Huvituksen 
kartanon tytöt, LIKE 2022.

Lasse Koskinen

Huvituksen päärakennus Johtola. Kuva: Wikipedia.

Kolkkoa kohtelua 
tyttökodissa
Ministeri esitti anteeksipyynnön
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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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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

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

puh. 045 237 8562
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• Katon- ja piipunkorjaustyöt
• Piipun hatut ja pellitykset
• Rännit ja kattoturvatuotteet
• Mm. kerrostalojen painovoimaisen    
   ilmanvaihdon parannukset

Sadehatut asennettuna
Päijät-Hämeessä ja
lähiympäristössä
TARJOUSHINTAAN alkaen

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

129€
Ovh. 180-250€

KYSY LISÄÄ

Kaikkien kotisi katolla
tehtävien töiden mestari

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

Koronasta huolimatta ulkona 
tehtävät työt voidaan tehdä!

KAJALON SORAKAJALON SORA
– ORIMATTILA – NASTOLA – VILLÄHDE – LAHTI

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

PARHAAT KALLIO- JA KIVIMURSKEET 
PARHAAT SEULOTUT KIVIAINEKSET

...JA PARAS PALVELU

kajalonsora.fi    040 501 5771

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

AAkkvvaarriioo--
hhaarrrraassttaajjaallllee!!

Akvario-
harrastajalle!

Akvaariot ja akvaariopaketit
Akvaariokalat ja -kasvit
Kaikki tarvikkeet ja ruoat

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

Muina aikoina puhelimitse 0440 771122
Myös kotikäynnit

RÄYSTÄSKOURUA
NOUTOHINTAAN alk. 2€/m.

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

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

Hepolammintie 135, puh. 0400-452 187

Simolanmutka 1 (ABC Renkomäki) 
15680 Lahti

Avoinna arkisin 9-18 
ja lauantaisin 10-15

Iloista ja laadukasta 
apteekkipalvelua

Renkomäen
ABC -liikenneasemalla, 
lämpimästi tervetuloa! 

Meiltä saat lääkkeet myös 
kätevästi kotiin kuljetettuina 

tai parkkipaikalta noudettuina. 

Tilaukset puhelimitse 
p. 03-734 1188

ERKKI NIEMINEN

SENIORIVÄESTÖ
EI OLE JÄTE-ERÄ
- SE ON YHTEISKUNNAN 
TUKIJALKA

TOHTORI

325

Metsänomistajat
PÄIJÄT-HÄME

PUUKAUPPAA JA METSÄNHOITOA
KOTIMAISTA METSÄENERGIAA
METSÄOMAISUUDEN HOITOA

METSÄTILOJEN VÄLITYSTÄ

www.mhy.fi/paijat-hame
p. (03) 855 4300

UUDISRAKENTAMISESTA
KAIKENLAISIIN REMONTTEIHIN

MAANSIIRTOTYÖT

KULJETUSPALVELUT

KOKONAISURAKOINTI

MURSKE- JA SORATOIMITUKSET 
OMALTA SORANOTTOALUEELTA 

WWW.LEHTISENRAKENNUSJAKONE.FI
- PAIKALLISTA VOIMAA -

Mainosta 
sinäkin tässä!

www.lahdenseudunuutiset.fi

www.nastorengas.fi

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

Verohallinto muistuttaa, että 
verot kannattaa maksaa ajois-
sa, niin välttyy korkojen 
maksulta. Viime vuonna 
kaikkiaan 855 000 suoma-
laista maksoi jäännösveronsa 
tai kiinteistöveronsa myö-
hässä. 300 000 henkilöllä on 
jäännösverojen eli mätky-
jen eräpäivä ensi viikolla 1. 
elokuuta ja 1,9 miljoonalla 
kiinteistöveron eräpäivä 8. 
elokuuta. Oma maksupäivä 
ja muut maksutiedot löytyvät 
OmaVerosta.

Viime vuonna 300 000 
henkilöä maksoi jäännösve-
ronsa myöhässä, ja kiinteistö-
veron maksaminen myöhäs-
tyi 555 000 henkilöltä.

Myöhästymisen vuoksi 
mätkyt kasvoivat korkoa 
lähes 6 miljoonaa euroa. 
Myöhästyneistä kiinteistö-
veroista kertyi korkoa noin 
miljoonaan euron verran.

– Vaikka suuri osa suoma-
laisista on tunnollisia veron-
maksajia, esimerkiksi yllä-
tyksenä tulleen jäännösveron 
maksaminen voi osalla jäädä 
viipymään pitkäksikin aikaa. 
Esimerkiksi noin 40 000 
suomalaisella on edelleen 
maksamatta mätkyjä, joiden 
eräpäivä oli viime vuoden 
puolella, sanoo ylitarkastaja 
Irene Laine Verohallinnosta.

Myöhästynyt vero alkaa 
kerryttää korkoa eräpäivää 
seuraavasta päivästä alkaen. 
Viivästyskorko on 7 pro-
senttia.

E-laskun tilaaminen 
helpottaa muistamista

Jotta mätkyt ja kiinteistövero 
eivät jää maksamatta unoh-
duksen vuoksi, Verohallinto 
suosittelee e-laskun käyt-
tämistä. E-laskun voi ottaa 
käyttöön verkkopankissa 
milloin tahansa, viimeistään 
kolme viikkoa ennen laskun 
eräpäivää.

Jos verojen eräpäivä on 
elokuun alussa ja e-laskun 
tilaa nyt, lasku ei vielä elo-
kuussa ehdi tulla e-laskuna 
verkkopankkiin.

Jos rahatilanne 
on vaikea, hae 
maksujärjestelyä

– Osan pitää maksaa sekä 
jäännös- että kiinteistöveroa 
elokuussa, jolloin rahaa saat-
taa kesälomien ja -reissujen 
vuoksi olla tavallista vähem-
män käytössä. Siksi on hyvä 
muistaa, että Verohallinnon 
kanssa voi tarvittaessa sopia 
maksujärjestelystä, Laine 
sanoo.

Maksujärjestelyä voi ha-
kea, jos maksuvaikeudet 
ovat tilapäisiä, aikaisemmat 
maksujärjestelyt Verohal-
linnon kanssa on hoidettu 
eikä henkilöllä ole velkoja 
ulosotossa.

Lähde: vero.fi

Myöhässä maksetuista veroista kertyi  
viime vuonna 7 miljoonaa euroa korkoja  
– Verohallinto suosittelee e-laskun tilaamista
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Kristiina 
Knuutila,
kiinteistö- 
sihteeri

Sirpa 
Laine,
kirjanpitäjä

Tiina
Vatanen, 
vuokravälitys
p. 050 476 2911

Eeva 
Hagberg,
kirjanpitäjä

Jessica
Eskelinen,
asiakas-
palvelu

Antti 
Karkkonen 
IAT
isännöitsijä

Harri 
Vinkka,
IAT, IEAT
isännöitsijä

Juha 
Huovinen,
LKV, LVV, KiAT
p. 050 438 3290

Tuomas 
Kulhua, tj 
YKV, LKV,  
LVV, IAT, 
kaupanvahvistaja
p. 044 762 4090

Petter 
Kulhua, 
LKV, LVV
p. 041 441 1961

LAHDEN KAUPUNKISEUDUN JA PÄIJÄT-HÄMEEN ASIANTUNTEMUSTA JA OSAAMISTA JO 38 VUOTTA

NKN-Yhtiöissä olemme keskittäneet osaamisemme
Päijät-Hämeen ympäristössä maatilojen, omakotitalojen, asunto-osakkeiden, teollisuus- ja liike-
tilojen sekä vapaa-ajan asuntojen välitykseen, vuokraukseen ja arviokirjojen laatimiseen.

Lahdessa, Nastolassa, Asikkalassa ja Kouvolassa olemme vastanneet kiinteistö- ja asunto-osake- 
yhtiöiden isännöinnistä vuodesta 1985. Lisäksi hoidamme puolestanne kaikki notariaattipalvelut, 
perunkirjoitukset ja testamentit. 
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Lekatie 1, 
 Nastola

 NKN-Yhtiöt

 nkn_yhtiot

Puh. (03) 873 910

www.nkn-yhtiot.fi

e-mail: toimisto@nkn-yhtiot.fi

etunimi.sukunimi@nkn-yhtiot.fi

www.etuovi.com 

www.oikotie .fi Lekatie 1, 15550 Nastola, p. +358 3 873 910

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

Nastola, Rakokivi 104,0 m2 
4h+k+khh+kph+s+var.+at. Hyvä ja 
valoisa kolmen makuuhuoneen yksita-
soinen v. -86 rakennettu talo luonnonti-
laisella kulmatontilla. Katto ja ikkunare-
montti tehtynä. Heti vapaa. Ei lain edel-
lyttämää energiatodistusta. Vh. 128.000 €.  
Leikkitie 5.  70025528

Nastola, Nastola kk 291,0 m2 
Isot ikkunat kadun suuntaan, paikoitus-
tilat huoneiston edessä, erillinen varasto 
ja lastauslaituri kruunaavat tämän tilavan 
katutason liike/myymälätilan. Bussipysäkit 
ja lähikauppa vieressä! EL=D. Vh. 87.300 €. 
Kukkastie 24 lh 1 ja lh 2.  70026445

Nastola, Nastonharju 30,5 m2
1h+kk+p. Nätti ja siisti täydellisellä poh-
jalla varustettu hissitalon ylimmän ker-
roksen yksiö lasitetulla eteläparvek-
keella. Remontoitu kylpyhuone, jossa 
iso tila pesukoneelle! Linja-autopysäkit 
lähellä. Heti vapaa. Vuokra 390,00 €/kk.  
Kausantie 26 A 16.  16537825

Nastola, Nastola kk 96,5 m2
4h+k+s+p+autot. Kaksikerroksisen rivita-
lon ylemmän kerroksen yksitasoinen, kodi-
kas ja hyväpohjainen rivitaloneliö. Tämän 
kodin varusteluun kuuluu myös sauna, 
parveke ja autotalli. EL=E. Vh. 144.000 €. 
Immiläntie 11 as. 8.  70026524

Nastola, Nastonharju 55,0 m2
Katutason liike-/toimistotila. Isoilla ikku-
noilla, korkealla huonekorkeudella ja 
omalla sisäänkäynnillä asuinkerrosta-
lon pohjakerroksessa. Varustelussa myös 
wc ja keittonurkkaus. Edullinen vaihto-
ehto vuokratilalle. EL=D.  Vh. 16.500 €.  
Kausantie 34 L1.   70021435 

Nastola, Nastola kk 54,0 m2
2h+k+p. Parvekkeellinen ylimmän kerrok-
sen nätti ja remontoitu kulmakaksio jossa 
myös vaatehuone. Siisti paketti, jonka kyl-
pyhuone myös remontoitu ja pesukoneval-
mius löytyy. Heti vapaa. Vuokra 530,00 €/
kk. Aurantie 9 as. 19.  16228169

Nastola, Rakokivi, Liikekeskus 411,5 m2 
Sijoittajalle tai jatkojalostajalle pitkäaikai-
sen vuokralaisen ”asuttama” suuri liiketila 
katutasossa Nastolan Rakokiven liikekes-
kuksessa. Vuokratuotto tällä hetkellä n. 8,2 
%. Myydään vuokrattuna. Ei lain ed. e-tod. 
Vh. 160.000 €. Muurarintie 4 lh 8.  7965615

MYYTÄVÄNÄ LIIKEHUONEISTOJA:

MYYTÄVÄNÄ RIVITALOHUONEISTOJA: MYYTÄVÄNÄ OMAKOTITALO: VUOKRATTAVANA KERROSTALOHUONEISTOJA:

RIVITALOUUSTUOTANTOA LAHDEN NASTOLAN RAKOKIVEEN:

ENNAKKOMARKKINOINNISSA tulevaa Raken-
nusliike Olavi Järvinen Oy:n rivitalouustuo-
tantoa Lahden Nastolan Rakokiveen, hyvien 
urheilu- ja ulkoilumahdollisuuksien äärelle sekä 
lähelle liikekeskuksen palveluja! 
Tämä tuleva RS-kohde on kahdeksan huoneiston yhteen 
tasoon rakennettava rivitalo vuokratontilla. Materiaaliva-
linnat ja muutokset ovat mahdollisia rakennusvaiheessa. 
Huoneistokohtaiset autopaikat tulevat erilliseen autoka-
tokseen. Hv.- arvio n. 3,20 €/m2/kk (sis. kaukolämpökulut), 
rv.-arvio n. 7,20 €/m2/kk. Talon rakentaminen aloitetaan 
keväällä v. 2022 ja arvioitu valmistumisaika on syksyllä  
v. 2022. Kohteen osoite: Uimarintie 5, 15550 Nastola.

Huoneistoja tulee 8 kpl seuraavasti:
A 1 4h+k+s = 83,5 m2 mh. 89.225 €– vh. 227.000 € VARATTU
A 2 3h+k+s = 72,5 m2 mh. 83.375 €– vh. 203.000 € 
A 3 3h+k+s = 72,5 m2 mh. 83.375 €– vh. 203.000 € VARATTU
A 4 2h+k+s = 60,5 m2 mh. 73.175 €– vh. 173.000 € 
A 5 2h+k+s = 60,5 m2 mh. 73.175 €– vh. 173.000 € VARATTU
A 6 3h+k+s = 72,5 m2 mh. 83.375 €– vh. 203.000 € VARATTU
A 7 3h+k+s = 72,5 m2 mh. 83.375 €– vh. 203.000 € VARATTU
A 8 4h+k+s = 93,5 m2 mh. 91.725 €– vh. 246.000 € VARATTU
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Knuutila,
kiinteistö- 
sihteeri

Sirpa 
Laine,
kirjanpitäjä

Tiina
Vatanen, 
vuokravälitys
p. 050 476 2911
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Antti 
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IAT
isännöitsijä

Harri 
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Huovinen,
LKV, LVV, KiAT
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YKV, LKV,  
LVV, IAT, 
kaupanvahvistaja
p. 044 762 4090
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LKV, LVV
p. 041 441 1961

LAHDEN KAUPUNKISEUDUN JA PÄIJÄT-HÄMEEN ASIANTUNTEMUSTA JA OSAAMISTA JO 38 VUOTTA

NKN-Yhtiöissä olemme keskittäneet osaamisemme 

Päijät-Hämeen ympäristössä maatilojen, omakotitalojen, asunto-osakkeiden, teollisuus- ja liike-
tilojen sekä vapaa-ajan asuntojen välitykseen, vuokraukseen ja arviokirjojen laatimiseen.

Lahdessa, Nastolassa, Asikkalassa ja Kouvolassa olemme vastanneet kiinteistö- ja asunto-osake- 
yhtiöiden isännöinnistä vuodesta 1985. Lisäksi hoidamme puolestanne kaikki notariaattipalvelut, 
perunkirjoitukset ja testamentit. 

KIINTEISTÖNVÄLITYS | KAUPANVAHVISTUS | VUOKRAVÄLITYS | ARVIOKIRJAT | ISÄNNÖINTI

 Lekatie 1, 
 Nastola

 NKN-Yhtiöt

 nkn_yhtiot

Puh. (03) 873 910

www.nkn-yhtiot.fi

e-mail: toimisto@nkn-yhtiot.fi

etunimi.sukunimi@nkn-yhtiot.fi

www.etuovi.com 

www.oikotie .fi Lekatie 1, 15550 Nastola, p. +358 3 873 910

Nastola, Nastola kk.  73,0 m2 
3h+k+s+autok. Luonnon keskellä, ulkoilu-
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Huoneistoja tulee 8 kpl seuraavasti:
A 1 4h+k+s = 83,5 m2 mh. 89.225 €– vh. 227.000 € VARATTU
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              ANIANPELLON  
   50v-JUHLAMARKKINAT 
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LIONS CLUB ASIKKALA   
      Ver 140722 

 
PERJANTAINA 12.8. 
 
 09.00    Markkinaportit avataan, myynti alkaa. 
10.00     Nuotanveto Vesijärven rannassa. Asikkalan Rotaryklubi ry. 
10.30     Lasten piirustuskilpailu teemateltassa Aihe: AP juhlamarkkinat 50 v                             
11.00     Musiikkia, Asikkalan Pelimannit ry 
12.30     Markkinamuistoja: Risto Nurminen, Mirja Eskola, Risto Jokiaho   
              juontajana Hilkka Kemppi 
15.00     Klapikisan osanottajien haastattelu ja kisa, Suomen Metsäkeskus 
17.00     Markkinoiden avaus Päijät-Hämeen maakuntajohtaja Niina Pautola-Mol    
17.30     Anianneitoehdokkaiden esittely, kansanedustaja Hilkka Kemppi 
19.00     Portit suljetaan   
                                                                                      
LAUANTAINA 13.8. 
 
9.00       Markkinaportit avataan. Tervetuloa markkinoille 
10.00     Markkinahartaus, Asikkalan seurakunnan kirkkoherra Jari Laulainen  
11.30     Anianneitoehdokkaiden esittely, juontaja Hilkka Kemppi. 
12.00     APM 50v-onnittelujen vastaanotto. Ilmoittautumiset Juha Kamppilalle  
              p. 0500 205 565, sp. kamppila.jam@pp.phnet.fi.  Lahjoitukset 
              LCA:n tilille nro FI11 5011 0920 0868 79, viite 1245. 
12.30     Valtiovallan tervehdys, valtiovarainministeri Annika Saarikko 
12.30     Lasten onkikilpailu Vääksyn kanavalla, Salpausselän Pilkki -73 
13.00     Hirrensyöksy, Vesijärvi Open kisa ja palkintojen jako, Hirrensyöksijät  
14.30     Lasten onkikilpailun palkintojen jako esiintymislavalla      
14.45     Lasten piirustuskilpailun palkintojen jako esiintymislavalla                                               
15.00     Entisten Anianneitojen ja ehdokkaiden esittely, toimittaja Sirkka Haverinen.  
16.00     Anianneidon 2022 julkistaminen  
17.00     Päätöspuheenvuoro Lions-presidentti Juha Kamppila, 
              Markkinaportit suljetaan ja rakenteet puretaan       
 
OHEISOHJELMAA:  

 
             * Markkina-ammunta. Asikkalan Ampumaseura ry 
             * SPR:n Asikkalan osaston ensiaputeltta markkinaravintolan lähellä  
             * Pekka Valkjärven soitto pe klo 17.15 - 18.30 ja laulu Matti Järvinen  
             * Kävynheittokisa teemateltassa, Etämetsänomistajien Liitto ry  
             * Vanhan Vääksyn kehittämisyhdistys ry esittäytyy teemateltassa,  
             * Asikkalan yrittäjät esittelee "asikkalanpalvelut.fi"-sivustoja teemateltassa  
            * Asikkalan kunnan liikuntapalvelut kehonkoostumustestejä kunnan  
                osastolla pe 12-19 ja la 9-13 
             * Yleinen lipaskeräys Ukrainan hyväksi teemateltassa 
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LIONS CLUB ASIKKALA   
      Ver 140722 

 
PERJANTAINA 12.8. 
 
 09.00    Markkinaportit avataan, myynti alkaa. 
10.00     Nuotanveto Vesijärven rannassa. Asikkalan Rotaryklubi ry. 
10.30     Lasten piirustuskilpailu teemateltassa Aihe: AP juhlamarkkinat 50 v                             
11.00     Musiikkia, Asikkalan Pelimannit ry 
12.30     Markkinamuistoja: Risto Nurminen, Mirja Eskola, Risto Jokiaho   
              juontajana Hilkka Kemppi 
15.00     Klapikisan osanottajien haastattelu ja kisa, Suomen Metsäkeskus 
17.00     Markkinoiden avaus Päijät-Hämeen maakuntajohtaja Niina Pautola-Mol    
17.30     Anianneitoehdokkaiden esittely, kansanedustaja Hilkka Kemppi 
19.00     Portit suljetaan   
                                                                                      
LAUANTAINA 13.8. 
 
9.00       Markkinaportit avataan. Tervetuloa markkinoille 
10.00     Markkinahartaus, Asikkalan seurakunnan kirkkoherra Jari Laulainen  
11.30     Anianneitoehdokkaiden esittely, juontaja Hilkka Kemppi. 
12.00     APM 50v-onnittelujen vastaanotto. Ilmoittautumiset Juha Kamppilalle  
              p. 0500 205 565, sp. kamppila.jam@pp.phnet.fi.  Lahjoitukset 
              LCA:n tilille nro FI11 5011 0920 0868 79, viite 1245. 
12.30     Valtiovallan tervehdys, valtiovarainministeri Annika Saarikko 
12.30     Lasten onkikilpailu Vääksyn kanavalla, Salpausselän Pilkki -73 
13.00     Hirrensyöksy, Vesijärvi Open kisa ja palkintojen jako, Hirrensyöksijät  
14.30     Lasten onkikilpailun palkintojen jako esiintymislavalla      
14.45     Lasten piirustuskilpailun palkintojen jako esiintymislavalla                                               
15.00     Entisten Anianneitojen ja ehdokkaiden esittely, toimittaja Sirkka Haverinen.  
16.00     Anianneidon 2022 julkistaminen  
17.00     Päätöspuheenvuoro Lions-presidentti Juha Kamppila, 
              Markkinaportit suljetaan ja rakenteet puretaan       
 
OHEISOHJELMAA:  

 
             * Markkina-ammunta. Asikkalan Ampumaseura ry 
             * SPR:n Asikkalan osaston ensiaputeltta markkinaravintolan lähellä  
             * Pekka Valkjärven soitto pe klo 17.15 - 18.30 ja laulu Matti Järvinen  
             * Kävynheittokisa teemateltassa, Etämetsänomistajien Liitto ry  
             * Vanhan Vääksyn kehittämisyhdistys ry esittäytyy teemateltassa,  
             * Asikkalan yrittäjät esittelee "asikkalanpalvelut.fi"-sivustoja teemateltassa  
            * Asikkalan kunnan liikuntapalvelut kehonkoostumustestejä kunnan  
                osastolla pe 12-19 ja la 9-13 
             * Yleinen lipaskeräys Ukrainan hyväksi teemateltassa 
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