Toimitusjohtaja

Julkinen kaupanvahvistaja, kiinteistövälitys, arviokirjat.

Puh. 044 762 4090
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RÄYSTÄSKOURUA

A
Akvariokvarioharrastajalle!
harrastajalle!

Donali Oy, Mustapuronkatu 11, Lahti. p. 0400 490 990

AINOASTAAN
TIISTAISIN KLO www.pcapu.fi
10-18
Ratkaisuja
tietokoneongelmiin
Ve

Akvaariot ja akvaariopaketit
Akvaariokalat ja -kasvit
Kaikki tarvikkeet ja ruoat

pe
la sulj.
pe 9-15,
9• lämpimiä, uretaanieristettyjä
Sa
im
3- ja 4-seinäisiä, yhdistettävissä
aa
Tarvetta• mikrotuelle?
n
•9 m xepäilyttää?
3,3 m • hinta alkaen 4200 € + alv.
Tietoturva
• myös pukukopillisia ja ilmanvaihdollisia malleja
alk.S2€/m.
040NOUTOHINTAAN
74 20 200
AA
• osassa wc ja suihku
apu T
Palotikkaita
alk. 75€/kpl
Apua tietokoneen
hankintaan?
a!
S

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

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

Leikkaa talteen.

PC APU

®

Kauppakatu 37
KOULUN LUOKKINA
15140 Lahti
TOIMINEITA TYÖMAAKOPPEJA
ma-to
9-17:30
ma

Tuomas Kulhua YKV, LKV, LVV, IAT

AITO
TERVAMAALI
ON- HOLLOLA
- NASTOLA
- VILLÄHDE
- LAHTI
–ORIMATTILA
ORIMATTILA
– NASTOLA
– VILLÄHDE
–PARAS
LAHTI
HENGITTÄVÄ ULKOMAALI !

KAJALON SORA

100% suoja hometta, lahoa, kosteutta vastaan!
-saunat ,-aitat
kaikki puurakenteet!
Laadukkaat
kiviainekset
– -mökit,
Täsmälliset
toimitukset
– ORIMATTILA
–Hirsitalot,
NASTOLA
– VILLÄHDE
– jaLAHTI
Peittää pilkut ja pisteet!
-KIVIAINEKSET
Rahtivapaasti 3,5,10,15,20,30 L
s Sorat ja murskeet s Laadukas puutarhamulta
SE AITO JA OIKEA TERVAMAALI JO 44 VUOTTA…
s Kaivinkonetyöt
PARHAAT KALLIOJA KIVIMURSKEET
NEUVONTA JA TILAUS 050 3833 330 • Katso myös www.tervamaali.fi
PARHAAT
SEULOTUT 040
KIVIAINEKSET
kajalonsora.fi
501 5771
...JA PARAS PALVELU

KAJALON SORA

M
t
4

Lahden
Seudun
Uutiset
Lahden
Seudun
Uu
Lahden Seudun Uutiset
Hepolammintie 135, puh. 0400-452 187

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

kajalonsora.fi

040 501 5771

15/2022
Viikko 34

7/2021

Viikko 20

VANHAN AJAN PÄIVÄT

Jokelan kotiseutumuseolla
La
ja
klo10-17
10–17
La
ja su
su 27.-28.8.2022
24.-25.8.2019
klo
Iloista
ja laadukasta
Turkkilantie 39, 07990 Ruotsinkylä, Loviisa

ERKKI NIEMINEN

apteekkipalvelua

TOHTORI

10.00 Päivien avaus Olli Ojanen.
Renkomäen
ϭϬ͘Ϭϱ DĂĂŵŽŽƩŽƌĞŝƚĂŬćǇŶŶŝƐƚĞůůććŶ͕ƚǇƂŶćǇƚƂŬƐŝćƉŝƚŬŝŶƉćŝǀćć͘
ϭϬ͘ϯϬ WƵŝŵƵƌŝůůĂƉƵŝŶƟĂ͕ŽůŬŝŬĂƐĂůĂƉƐŝůůĞ͘
ABC -liikenneasemalla,
ϭϭ͘ϬϬ WŝƌŬŬĂͲ,ćŵĞĞŶũćƚŬćƉĞƌŝŶŶĞĞƐŝŝŶƚǇǇ͘
lämpimästi tervetuloa!
ϭϮ͘ϬϬ ,ĞǀŽƐŬŝĞƌƚŽͲƉƵŝŵĂŬŽŶĞĞůůĂũĂƉƵŝŵĂŬŽŶĞĞůůĂƉƵŝŶƟŶćǇƚƂƐ͘
ϭϮ͘ϰϱ sĂŝŶƐƵŶŶƵŶƚĂŝŶĂƚƌĂŬƚŽƌŝŚƵƵƚŽŬĂƵƉƉĂ͖WƵŶĂŝŶĞŶĂǀŽWŽƌĐŚĞ͘
ϭϯ͘ϬϬ dƌĂŬƚŽƌŝƉĂƌĂĂƟ͘
saat lääkkeet myös
ϭϰ͘ϬϬ Meiltä
WŝƌŬŬĂͲ,ćŵĞĞŶũćƚŬćƉĞƌŝŶŶĞĞƐŝŝŶƚǇǇ͘
ϭϱ͘ϬϬ
,ĞǀŽƐŬŝĞƌƚŽͲƉƵŝŵĂŬŽŶĞĞůůĂũĂƉƵŝŵĂŬŽŶĞĞůůĂƉƵŝŶƟŶćǇƚƂƐ͘
kätevästi kotiin kuljetettuina
ϭϱ͘ϯϬ WĞƌƵŶĂŶŶŽƐƚŽĂ͘

325

tai parkkipaikalta noudettuina.

Ilmastointihuollot R134

!

krs

EćǇƩĞůǇƚ͗ͲsĞƚĞƌĂĂŶŝŬƵŽƌŵĂͲĂƵƚŽũĂ͕ŵƵƐĞŽƌĞŬŝƐƚĞƌŝƐƐćŽůĞǀŝĂŚĞŶŬŝůƂĂƵƚŽũĂ
ũĂŵŽŽƩŽƌŝƉǇƂƌŝć͘
dǇƂŶćǇƚƂŬƐŝć͗,ƂǇƌǇŬŽŶĞ͕^ŝƚŽũĂůůĂĂũĞƚĂĂŶƐŝƚŽŵŝĂ͕ƐĂŚĂƚĂĂŶŬĞŶƩćƐŝƌŬŬĞůŝůůć͕
Tilaukset puhelimitse
ƉƵƵŶŬƵŽƌŝŶƚĂĂ͕ƚĞƌǀĂŶƉŽůƩŽĂ͕ŬŝǀĞŶŵƵƌƐŬĂƵƐƚĂ͕ƉćƌĞŚƂǇůć͕
– ORIMATTILA
– NASTOLA – VILLÄHDE
p. 03-734
1188 – LAHTI
ŵŽŽƩŽƌŝƐĂŚŽũĂũĂŽůŬŝĞŶƐŝůƉƉƵĂŵŝƐƚĂ͘
>ŝƐćŬƐŝ͗dƌĂŬƚŽƌŝĂũĞůƵĂĞƚŽƌŝůůĂ͕ƉŽŶŝƌĂƚƐĂƐƚƵƐƚĂ͕ůĂŵƉĂŝƚĂ͕ŬĂŶŽũĂ͕ŵǇǇŶƟͲ
ƉƂǇƟć͕ƌŽŵƉĞƚŽƌŝũĂůĞŶƚŽŬŽŶĞůĂƉƐŝůůĞ͘

RÄYSTÄSKOURUA

KAJALON SORA

NOUTOHINTAAN alk. 2€/m.

ZƵŽŬĂĂ͕ŬĂŚǀŝĂ͕ƉƵůůĂĂũĂǀŝƌǀŽŬŬĞŝƚĂͻDƵƵƚŽŬƐĞƚŵĂŚĚŽůůŝƐŝĂ͘
<ĞŶƩćůŝƉƉƵ͗ŝŬƵŝƐĞƚϭϬΦ͕ůĂƉƐĞƚϳͲϭϮǀ͘ϮΦ͘
PARHAAT KALLIO- JA KIVIMURSKEET
dƌĂŬƚŽƌĞŝůůĂũĂŵƵƐĞŽƌĞŬŝƐƚĞƌŝƐƐćŽůĞǀŝůůĂĂũŽŶĞƵǀŽŝůůĂǀĂƉĂĂƉććƐǇ͊

Palotikkaita alk. 75€/kpl

SENIORIVÄESTÖ
TIISTAISIN KLO 10-18
EI AINOASTAAN
OLE JÄTE-ERÄ
II-laatu
räystäskourua alk. 1€/m.
- SE ON
YHTEISKUNNAN
Lumiesteitä, kattosiltoja ja edullisia alastuloja!
TUKIJALKA

kuntoon 31.10. 2019 mennessä

Kaivopuhdistamo
-jätevesipuhdistamo
on uusi
hd
jätevesijärjestelmän
Täyden palvelun hautaustoimisto Lahdessa
saneeraukseen
kehitetty
ja Nastolassa. Toimistot
avoinna arkisin 9-16
Täyden
palvelun
Lahdessa
puhdistamolaitteisto,
tai sopimuksenhautaustoimisto
mukaan. Päivystys
24/7
Toimisto avoinna ma-pe 9-16
jokaMuina
voidaan
asentaa
aikoina puhelimitse 0440 771122
olemassa oleviin
Myöskaivoihin.
kotikäynnit
ZZZKDXWDXVWRLPLVWRODKWL¿
Vapaudenkatu
2 LAHTI p. 0440 771122,

t Helppotorinwanha@hautaustoimistolahti.fi
t edullinen
Rakokiventie
10 NASTOLA p. 0440 551122,
t ilman kaivuutöitä
www.yip.fi
TUTUSTU!

Hepolammintie 135, puh. 0400-452 187

kajalonsora.fi

nastola@hautaustoimistolahti.fi
hautaustoimistolahti.fi

Jätevesien pienpuhdistamo

PARHAAT SEULOTUT
KIVIAINEKSET
Simolanmutka
1 (ABC
Renkomäki)
Tervetuloa
elämysmatkalle
vanhaan aikaan!
...JA PARAS
PALVELU
15680
Lahti
dŝĞĚ͗ƌŬŬŝ:ŽŬĞůĂϬϰϬϬϭϱϮϴϱϴ͕dƵƵůŝŬŬŝ:ŽŬĞůĂϬϰϰϬϮϮϬϴϰϲ͕
Avoinna
9-18
s Kallio-:ĂŶŝ:ŽŬĞůĂϬϰϬϬϯϭϱϳϱϳͻŬŽƟƐŝǀƵ͗www.jokelanmuseo.info,
ja kivimurskeet,
sepelit,arkisin
kivituhkat, sorat
ja hiekat
ͻƐćŚŬƂƉŽƐƟ͗museo@jokelanmuseo.info
ja lauantaisin 10-15

HUNNLQLHPLQHQ#OKODKWL¿

040 5895 123, info@yip.fi

040 501 5771

Tapahtuman sponsoreina on Ponsse Oyj, Loviisan Sanomat, Erikssonin putki, Raussilan rengas

Syksyn uutuudet!

lahden
Helpostu
sataman yö
Lahden S

Seudun Uutiset

N

Jätevesijärjestelmät

TEKSTI

PETER QUILTER
SUOMENNOS

KARI-PEKKA TOIVONEN
OHJAUS

TIINA PIRHONEN

Kaikkien kotisi katolla
ENSI-ILTA
Iloista25.8.
ja laadukastatehtävien töiden mestari

huolimatta ulkona
apteekkipalvelua Koronasta
tehtävät työt voidaan tehdä!
Renkomäen
• KatonKatonpiipunkorjaustyöt
jaja
piipunkorjaustyöt
ABC -liikenneasemalla,
ja ja
pellitykset
• Piipun
Piipunhatut
hatut
pellitykset
lämpimästi
tervetuloa!
• Rännit
Rännitjajakattoturvatuotteet
kattoturvatuotteet

7/2021
Viikko 20

2.-4.9.
Palvelup

Vesijärve

Iloista menoa satamassa! Suomen Tivolin hurjia laitteita,
värien ja valojen loistoa, ilotulitus lauantaina klo 21.55
Upea tunnelma myös sataman ravintoloissa.
Nyt kaikki liput myös verkosta! Älä jonota suotta,
LIINAVAATTE
mobiililipulla voit mennä suoraan laitteisiin!
Katso tapahtumatiedot ja ohjeet netistä.

kerrostalojen painovoimaisen
• Mm.
Kattoremontit/pellinvaihdot
Tapahtuma
ilmanvaihdon
parannukset
saat lääkkeet
myös
Täyden palvelun hautaustoimisto
Lahdessakoko perheelle,
•Meiltä
Ulkovuoraukset

kätevästi kotiin kuljetettuina
asennettuna
taiSadehatut
parkkipaikalta
noudettuina.
Päijät-Hämeessä ja
lähiympäristössä
TARJOUSHINTAAN alkaen

Tilaukset puhelimitse
p. 03-734 1188
Miika Niemikorpi

tervetuloa!
Toimisto avoinna ma-pe
9-16
Muina aikoina puhelimitse 0440 771122
Myös kotikäynnit
ZZZKDXWDXVWRLPLVWRODKWL¿

129€
Ovh. 180-250€

KYSY LISÄÄ

044 750 9441
miika@piippumestari.ﬁ
Kivisojantie 18, 16600 Järvelä
www.piippumestari.ﬁ
ENSI-ILTA 3.11.

Simolanmutka 1 (ABC Renkomäki)
15680 Lahti
Avoinna arkisin 9-18

hmlteatteri.fi 0600 160 60 (0,76€/min+pvm) lippu.fi 0600 900 900 (2 €/alk.min+mpm/pvm)

avoinna:
pe 16-24
<5,77-3<<'7$5-2866DQQD
la 14-24
LAHDEN SOL PALVELUPESULAAN
matot, verhot, peitot , tyynyt… jop
su 12-18

PALVELUT YRITYKSILLE:
työvaatteet ja yritysten kaikk

www.suomentivoli.fi

SOL Palvelupesula Lahti | p. 040

löydät
verkkopalvelumme
televatAsiakaspalvelusivumme
kuskit ja suhtautua valta tulla
hieman
myöhään. asta nuortaan opetusluvalla.
oikeasta yläreunasta Asiakas-valikon alta.

Keilailu-uutinen

7LODXNVHWZZZYLKDQWDƬ
WDLSXK NOR 

Niko Oksaselle vo
Viikko 34 / 2022
IVMetsänhoitoa&
Lahden
Autola

PALVELUHAKEMISTO
Lahden liikennejärjestelyt

–2–

Lahden Seudun Uutiset

Lahdessa on kummallinen Ilmalämpöpumppujen huoltoa
tapa hoitaa liikennejärjestelyjä rahaa säästämättä ja
hyöty-/haittanäkökantoja
huomioon ottamatta.
Aikojen kuluessa on
Aleksanterinkatuakin muokattu ja aina yhtä huonolla
tuloksella. Samat politiikot
ja virkamiehet hölmöilevät
kansalaisten kustannuksella. Liiketilat autioituvat
keskustassa, tori tyhjenee.
Eikä mikään ihme, tehtiinhän meille iso kallis
Öljysäiliöiden huoltoa
parkkihalli, josta löytyy
pysäköintitilaa mielin määrin. Aleksanterinkatua on
remontoitu ja kavennettu,
sekä pysäköintipaikat kadun varrelta poistettu. Jäljellä on yksi kaista idästä
länteenpäin, jonka autolla
ajaminen on jo taitolaji
sinänsä. Sääli kun ajattelee
linja-autokuskeja, jotka ja-autoaseman) siirto ja varmuuden vuoksi Metjoutuvat päivittäin röyk- vanhasta hyvästä paikasta sä-Hennalaan yksi kappale.
kyistä ja kapeaa Aleksia pieneen tilaan Rautatie- Metsä-Hennala on idylli ja
ajamaan.Sama tilanne on aseman kupeeseen. Joskus tyylikäs asuntoalue, jossa
matkakeskuksessa näkyy on n. parisataa kiinteistöä.
vapaudenkadun puolella.
Olisikohan jo aika pa- yksi linja-auto, joka lieOnhan siellä myös koilauttaa Aleksanterinkatu nee eksynyt sinne. Vanha rapuisto ja matonpesupaikalkuperäiseen muotoonsa ”linkkuasema” oli tilava ka, jospa näistä syntyy jo
parkkipaikkoineen ja pysä- ja linja-autot mahtuivat semmoinen ruuhka, että
köintipaikkoineen. Päällys- kentälle hyvin, niin että sitä varten tarvitaan iso
teeksi asfaltti, ei mukulaki- jos aikaa jäi, pääsi kuskikin liikenneympyrä. Tämän
veä, kun ei osata kunnolla käymään kahvilla.
sirkuksen maksavat tietysti
tehdä. Aikaisemmilla toiViimeisin vouhotus on Lahtelaiset veronmaksajat.
milla on saatu Lahden kes- tämä harpin pyörittäjä. Kun Vaan ei hätää, kun tuntuu
kusta autioitumaan ja lii- Tapparankadun `laihialai- olevan millä mällätä.
ketilat tyhjenemään. Nyt nen` ympyrä poistettiin,
Mieluummin olisi kyllä
kun liikennettä on ohjattu alettiin Vanhan Helsingin- ollut tarvetta muutamilla
Hämeenkadulle, on saatu tien tuntumaan tekemään alueilla ihan vaan kunnon
aikaiseksi sellainen sokkelo, oikein urakalla liiken- pyöräteihin, jotka olisivat
josta läpipääsy vaatii malttia neympyröitä, kilometrin lisänneet liikenneturvalmatkalle kolme mahtavaa lisuutta.
ja huumorintajua.
Vielä on mainittava ympyrää. Kaksi valtatie neRaimo Jokinen
matkailukeskuksen (lin- loselle Hennalan kohdalle

169

Kariniemeen rakennetaan
120 metriä pitkät
puurakenteiset portaat
Kariniemen uudet
maisemaportaat,
joita voi myös käyttää
kuntoiluun, rakennetaan
Satamaraitilta ylös
puistometsän kautta
Kariniemen puistotielle.
Portaat päättyvät
kuvataiteilija Olavi
Lanun Hellä Kivi-teoksen
läheisyyteen.

Portaiden linjaus on suunniteltu niin, että nykyiset
paikalla olevat arvokkaat
metsän yksittäispuut ja maisemakivet voidaan säästää.
Portaat valaistaan niiden
alapintaan asennettavalla
LED-valaistuksella.
Työt käynnistyvät elokuun
15. päivä alkavalla viikolla.
Noin 120 metriä pitkien
portaiden rakentamisaika on
arvioitu kahden kuukauden
mittaiseksi. Kohteet merkitään maastoon ja työalueelta
poistetaan pieniä puita.

Rakennustöiden aikana
suljetulla työmaa-alueella
liikkuminen on kokonaisuudessaan kielletty. Alueella
liikkuvien toivotaan noudattavan työmaan opastus- ja
rajoitusmerkintöjä, jotka
ulottuvat Satamaraitille ja
Kariniemen puistotielle.
Portaiden on arvioitu valmistuvan lokakuun puoliväliin
mennessä.

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

Painopaikka: Lehtisepät Oy
Painos: 25 000 kpl

toimitus@jns-mediajakelut.com

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

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

Ilmoitusmarkkinointi:

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

Lähde: lahti.fi

kotipalvelua
Sunnuntaina
16.5.2021 pelattiin IV Lahden AutolaMetsänhoito
& kotipalvelu
sikeskus
Openin
finaali.
ELOKUUSTA
Loppukilpailuun selviytyi
2022
ALKAEN
kahden
jakson
alkukilpailujen perusteella
30 parasta
ANKKURIN
* siivoukset, kodinhoito
keilaajaa ja siinä keilattiin
* puutarhatyöt
RANTAPUISTON
ensin
5 sarjaa amerikkalaisit* mökkitalkkarintyöt
tain, jonka jälkeen 8 parasta
LEIKKIPAIKKA,
* metsänhoitopalvelut
jatkoi
RoundRobin-peleihin.
Loppukilpailu
pelattiin
ilman
Arja-Liisa
p. 040
588 8003
LAHTI
yleisöä.
Antti p. 0400 754 657

Runonurkka

≤

NIITTYLÄ

Automyyntiä
Päijät-Hämeen
AUTOMYYNTI IMONE
Lokapalvelu Ky
On hyvä antaa,
jos joku pyytää teiltä,
mutta on
vielä parempi
n. 40 kpl hyväkuntoisia
edullisia
henkilöautoja
Kehräämön
antaatakapihan
pyytämättäsisätiloissa.
ja ymmärtäen
www.nettiauto.com/yritys/autoimone/vaihtoautot
044 239 2551 - Pakaantie
1 - Kehräämö
(takapiha)
Kahlil
Gibran

puh. 0400 352 762

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

Kaihtimia

puh. 03 782 7783

Ostetaan asuntoauto

Jess

tiin
sarja
hän
häne

SISUSTUSSUUN

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

Seija Juselius:
Nuorisoseuran yhteisöllisyys
houkutteli mukaan talkootyöhön

k

Painonpudotusta arkiruoalla!

Ti 10.00, Ke 11.00, To 16.00 ja La 10.00
To 18.00 Miesten ryhmä
Kauppakatu 2 A, LAHTI
Hollolan Nuorisoseuran
puh.
044-515
4414, painonpudottajat.ﬁ
emäntä Seija Juselius juhlii
posti@painonpudottajat.ﬁ
70-vuotispäiviään torstaina

25.8. Kukossa. Hän innostui nuorisoseuratoiminnasta
1980-luvun lopussa, kun
hänen poikansa harrasti kansantanssia. Talkootyö oli
Juseliuksen mukaan aluksi
pienimuotoista ja se liittyi
oman lapsen kansantanssiryhmän toimintaan. Hannat
& Heikit -ryhmän menetyksen myötä äitien apua tarvittiin kansantanssipukujen
huoltotoimenpiteissä.
Hollo ja Martta -festivaalit
alkoivat 2000-luvun alussa
ja sen ruokahuolto on ollut
Juseliuksen vastuulla. Hän
kertoo, että ruokahuolto on
yksi festivaalien vaativin
osa-alue, mutta se on onnistunut aina loistavan talkooporukan kanssa yhteistyöllä.
Festivaalien kansainvälisestä konserttitunnelmasta
Juselius ei päässyt nauttimaan ensimmäisten festivaalien aikana, koska emännällä
riitti niin paljon työtä, mutta
tilanne on parantunut myöhemmin.
Yhteisöllisyys on ollut
se asia, jonka vuoksi nuorisoseuran emäntä on jaksanut tehdä talkootyötä. Hän
on hyvin iloinen siitä, kun

Jorma Jokela, ilmoitusmyyjä
Puh. 040 0371 996
jojo.jokela@gmail.com
Paula Kontio, ilmoitusmyyjä
045 77348 753
kontio.paula@gmail.com
Jakelualue:
Lahden ja Hollolan alueilla kotitalouksiin
Jakelutelinepaikat:		
Lahti: ABC Renkomäki, ABC Holma, CM
Laune, CM Paavola, Novatalo Aleksi,
Sokos keskusta, S-Market Metsäkangas,
Sale Jalkaranta, S-Market Jalkaranta, ABC

inge.uotila@insi

kansainväliset vieraat ovat
tyytyväisiä ruokaan.
– Olen saanut kuulla kiitoksia matkan varrella useasti.
Juselius aikoo katsoa Hollo ja Martta -festivaalien
molemmat konsertit tänä
vuonna, koska vieraaksi
saapuu kansantanssiryhmä
Ukrainasta.
Juseliuksen mukaan lapsella pitää olla harrastus.
Hän on itsekin löytänyt
oman lapsensa kautta harrastuksen kansantanssista.
Purppuri-ryhmä on vieraillut useilla Euroopan festivaaleilla ja erityisen haluttu

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.

p. 0

vieras se on ollut Viron
Marjamaa-festivaaleilla.
Juselius on iloinen siitä, että hollolalaiset nuoret
pääsevät kansantanssiharrastuksen myötä näkemään
maailmaa.
– On mukava tehdä talkootöitä, jotta hollolalaiset
nuoret pääsevät esiintymään
sekä Suomessa ja maailmalla.
Toiminnanjohtaja Aimo
Hentisen mukaan Seija Juseliuksen työpanos on ollut
korvaamaton nuorisoseuralle. - Ei ole koskaan tullut
sellaista tilannetta eteen, jota
Seija ei olisi ratkaissut.

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)
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Hulevesikaivojen ympärille asennettavilla
tarroilla kiinnitetään huomiota
lähivesistöjen roskaantumisen ehkäisyyn
Suurin osa vesistöjen roskista
on peräisin kaupungeista.
Ne kulkeutuvat sinne joko
suoraan ihmisen kädestä tai
esimerkiksi sadevesien mukana hulevesijärjestelmää
pitkin. Pidä Saaristo Siistinä
ry:n 15.–29.8. toteutettavassa
Mahanpuruja muovista -viestintäkampanjassa tarroitetaan
Lahden ja muiden kaupunkien
katukaivoja näyttävillä, värikkäillä tarroilla. Lahdessa
kaivotarrat asennettiin 16.8.
Kampanjan tarkoituksena
on lisätä tietoisuutta roskien
reiteistä vesistöihin ja korostaa kuluttajan omaa vaikutusta ongelman kitkemiseen.
Tänä vuonna katukaivoja
tarroittavat kampanjan aikana Lahden lisäksi Espoo,
Helsinki, Kauniainen, Kotka,
Joensuu, Jyväskylä, Oulu,
Pori, Rauma, Salo, Savonlinna, Tampere, Turku, Vantaa
ja Vihti.
”Hienoa, että kampanja
saadaan toteutettua Lahdessa
tänäkin vuonna ja että mukana on nyt entistä useampia kaupunkeja. Kaduilta ja
muilta umpipinnoilta viemäreihin kerättävät hulevedet päätyvät tyypillisesti
käsittelemättöminä suoraan
lähivesistöihin ja kuljettavat
samalla sinne kaikki matkaan
lähteneet epäpuhtaudet ja
haitta-aineet. Onkin erityisen

tärkeää, että kaikki huolehtivat omat roskansa asiaankuuluvaan keräyspisteeseen”,
kertoo Lahden kaupungin
hulevesi-insinööri Juhani
Järveläinen.
Kolmatta kertaa käynnistyvän kampanjan tarkoitus
on ehkäistä roskaantumista
positiivisen vaikuttamisen
kautta. Kampanja on edellisinä
vuosina aikana saanut runsaasti positiivista palautetta, ja
tämän toivotaan vaikuttaneen
ihmisten käyttäytymiseen.
Kaivonkansitarroissa käytetään materiaalina muovia, sillä
muut vaihtoehtoiset materiaalit olisivat taustaselvitysten
mukaan aiheuttaneet mm.
roskaantumista mikromuovien
muodossa (maalit) tai niiden
asennus olisi ollut haastavaa esimerkiksi mahdollisen
kompastumisvaaran vuoksi.
Aiempien vuosien kokemusten perusteella tarrat kestävät
hyvin kulutusta noin kaksi
viikkoa kestävän kampanjan
ajan. Lisäksi niiden kuntoa
seurataan varmuuden vuoksi
aktiivisesti, jotta mahdollisesti vioittuneet tarrat voidaan
tarvittaessa poistaa nopeasti.

Tupakantumppi ei
kuulu kalan suuhun
Tarroitettujen kaivonkansien
lisäksi kaupunkien näyttö-

Maustetytöt
Ilpo Kaikkonen & Pasi Jääskeläinen
Etelärinteen pojat
Marko Haavisto & Poutahaukat
ChiliBillyBeans

tauluilla ja somekanavissa
voi kampanjan ajan bongata animaatiovideota, jossa
kala hotkaisee kitaansa tupakantumpin luullessaan sitä
ruoaksi ja sylkäisee sen heti
pois. Hulevesien mukana
kaupunkien lähivesistöihin
kulkeutuu monenlaisia roskia, joista tupakantumppi
on yleisin rannoilta löytyvä
roskatyyppi. Tupakan filtteri
on muovinkaltaista ainetta,
jonka maatuminen voi kestää
olosuhteista riippuen yli 10
vuotta. Lisäksi tumppi sisältää vaarallisia kemikaaleja,

jotka leviävät vesistöön ja
ovat eläimille haitallisia.
”Roskista aiheutuu vesistöissä monenlaista haittaa
sekä luonnolle että järvien ja
muiden vesialueiden virkistyskäytölle. Pidetään mielessä, että kadulle heitetyt roskat
päätyvät hulevesien mukana
yleensä suoraan lähivesistöihin. Laitetaan ne ennemmin
roskiksiin, joita kaupungilta
löytyy varmasti riittävästi”,
Järveläinen toteaa.
Lähde: lahti.fi

Rakennusjätteen vastaanotto Lahdessa Jokimaalla
Helppo asioida: rekka-, peräkärry- ja henkilöautokuormat
Maksamme puhtaasta puusta. Sekalainen purkupuu 0€/tn
Sekalaisen rakennusjätteen vastaanottomaksu kesäkampanjahintaan -20%
Ostamme metallia mm. romurauta, akut, kaapelit
Lahden Kierrätysasema | Meisselikatu 9, Lahti | 010 524 4098 | vaaka.lahti@purkupiha.fi
Avoinna: ma–to klo 7–17, pe klo 7-16
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Rauhanturvaveteraaneja koolla Upilassa
Yhteiset kokemukset
yhdistävät
PIIRITAPAAMINEN. Viisi YK:n ja Nato-vetoisissa
rauhanturvatehtävissä toimineiden piirijärjestöä järjestää
vuosittain yhteistapaamisen.
Tällä kerralla tapaamisen
järjestämisvuorossa oli Päijät-Hämeen Rauhanturvaajat
ry. Tapahtuma järjestettiin
Hollolan Upilan leirikeskuksessa. Järjestävän yhdistyksen lisäksi tapahtumaan
osallistuivat Suur-Savon
Sinibaretit, Kymenlaakson
Rauhanturvaajat, Etelä-Karjalan Rauhanturvaajat ja
Kanta-Hämeen Rauhanturvaajat.
Upilassa järjestettyyn tapaamiseen otti osaa 43 sinibarettista. Tilaisuus alkoi
Suomen lipun nostolla salkoon. Lahden seurakuntien
leirikeskuksista vastaava Jari
Rissanen kertoi osallistujille
Upilan historiasta. Rissanen
on myös palvellut rauhaturvatehtävissä. Osallistujat
kiittelivät Upilan toimivia
tiloja ja monipuolisia mahdollisuuksia.
Tilaisuudessa Kanta-Hämeen osaston puheenjohtaja
Juha-Matti Saarinen korosti
puheenvuorossaan vertaistuen merkitystä. Samanhenkisten miesten ja naisten
tapaaminen ja muistelut ovat
tärkeitä kriisinhallintaveteraaneille.
Rauhanturvaveteraanien
tapaamiseen kuuluu myös
yhteiskisailu. Kommelluksia
mahtuu niihin aina silloin
tällöin mukaan. Padasjoella
järjestetyn tapaamisen kalastuskilpailusta unohtui vaaka
kotiin, joten paremmuusjärjestys ratkaistiin asettamalla
kalat pituusjärjestykseen
laudalle.
– Suomessa on 32 rauhanturvayhdistystä, joita yhdis-

Tapahtuman yhteyteen Upilaan perustettiin tilapäinen YK:n ”vartiopiste”. Kuva: Markku
Selonen.

tää Rauhanturvaliitto. Alussa
Helsingin järjestö oli suurin,
ja sen toiminta oli hallitsevaa,
joten päätettiin viiden piirin
toimesta järjestää yhteisen tapaamisen varsinaisten liiton
tapahtumien lisäksi, selvittää
Markku Selonen Päijät-Hämeen Rauhanturvaajista.
Päijät-Hämeen osaston
puheenjohtaja Reijo Juvonen
kertoo tapaamishistoriasta,
että parhaimmillaan viiden
piirin tapaamisissa on ollut
sata osanottajaa. Juvonen
korostaa sitä yhteishenkeä ja
kokemuksia, joita rauhanturvatehtävissä toimineilla on.
– Suomen viime sodissa
palvelleet sotaveteraanit ovat
ihan ehdoton ykköskohde
avustustoiminnassamme
sekä liitollemme että paikallisyhdistyksille. Kaikki
alkoi siitä, kun maatilojen
pelloilta punnerrettiin kiviä
pois. Viime vuosina olemme

tehneet sotien veteraanien
kiinteistöjen kunnostustöitä.
Näitä talkootunteja on tullut
noin 2500 tuntia, Juvonen
kertoo.
Rauhanturvaveteraaneilla
on myös omaa jäsenten tukitoimintaa. Sitä varten liitto on
perustanut päivystävän puhelinpalvelun. Jos vuosikymmenten takaa tulee stressioireita, niin ilman jonotusta on
mahdollista päästä sairaalan
henkisen tuen piiriin. Rauhanturvaajat ovat palvelleet
sotatoimialueilla, joten ne
muistot saatavat kumpuilla
esiin vielä raskaina.
Päijät-Hämeen Rauhanturvaajien tiedottajalla
Jarmo Laineella on kenttäkokemusta rauhaturvatehtävistä muun muassa
Bosniasta. Hän on toiminut tiedustelu-upseerina.
Tiedottaja uutisoi nettisivustolle ja huolehtii neljä

kertaa vuodessa paperisena
ja sähköisenä ilmestyvästä
Päijät-Hämeen jäsenlehdestä. Lehden saa noin 600
jäsentä.
– Nykyinen maailmantilanne on lisännyt tiedotusvälineiden kiinnostusta rauhaturvatehtävien hoidosta.
Turvatehtävissä Nato-yhteistyö on pelannut jo vuodesta
1996 alkaen. Ukrainan tilanne on rauhaturvaveteraaneille
läheinen omien kokemustensa kautta, selvittää Laine.
Rauhanturvatehtävien yhteydessä on saanut surmansa
60 suomalaista vuosikymmenien aikana. Heistä kolme
on haudattu Päijät-Hämeen
alueelle. Menehtymiset ovat
tapahtuneet etupäässä liikenneonnettomuuksissa turvatehtäviä suoritettaessa tai
vapaa-aikoina kohdealueilla.

Kuntalaisilta
kysytään Hollolan
keskustakortteleiden
kehittämisestä
Hollolan keskustakorttelin
kehittämistyöhön liittyvä
kuntalaiskysely on avattu 17.
elokuuta. Kuntalaiskyselyn
tavoitteena on kerätä tietoa
kuntalaisten odotuksista keskustan kehittämiseen liittyen
sekä keskustan käyttötottumuksista.
Kyselyyn pääsee vastaamaan kahden viikon ajan
sähköisesti https://forms.
office.com/r/d4we2EiLxV.
Linkki löytyy myös kunnan
nettisivuilta www.hollola.
fi.
Lisäksi kyselyyn on mahdollista vastata 17.8. alkaen
paperilomakkeella, joita löytyy Hollolan pääkirjastolta.
Vastausaikaa paperilomakkeilla on myös 31.8. saakka.
Hollolan kunta ja WasaGroup Oy kumppaneineen
aloittivat kesän alussa yhteistyön Hollolan keskustakorttelin kehittämistyöstä.

Kehittämistyön tavoitteena
on kuntakeskuksen elinvoiman kasvattaminen ja yksityisten palvelujen lisääminen
keskustan alueella.
Tavoitteena on myös asukkaiden, vierailijoiden ja palveluntarjoajien sekä työpaikkojen muuttuvien tarpeiden
monipuolisempi huomiointi.
WasaGroup Oy:n kumppaneina kehittämishankkeessa
toimivat suunnittelutoimistot
MUUAN Oy:n ja WSP Finland Oy:n. Hankekehittäjä
WasaGroup vastaa kehittämisprojektin etenemisestä
kokonaisuudessaan.
Kehittämishankkeen valmistumistavoite on vuoden
2023 alkupuoli.
Tämän jälkeen päätetään
siirtymisestä seuraavaan
suunnittelu- ja toteutusvaiheeseen, jossa tehdään valittujen hankkeiden suunnittelu- ja kaavoitustyötä.

Lasse Koskinen

TEOLLISUUSLIITON AMMATTIOSASTO 23 RY JUHLISTAA
120 VUOTISTA TOIMINTAKAUTTAAN JÄSENTAPAHTUMANA
LAUNTAINA 10.9. LIIKUNTAKESKUS PAJULAHDESSA.
Ammattiosasto toivottaa jäsenensä tervetulleiksi tapahtumaan perheen kera,
tapahtuma alkaa avajaistapahtumalla klo 10 keinonurmella.
Päivän aikana on mahdollisuus kokeilla ja testata itsenäisesti tai ohjaajien avulla erilaisia aktiviteetteja.
Köysiseikkailupuisto, bungee-trampoliini, fatbiket, luontopakopeli, sup-lautailut ym. kutsuvat perheitä
ulkoilemaan yhdessä. Sisätiloissa on mahdollisuus tutustua jousiammuntaan, kiipeilyyn, kehonhallintaan,
foamroller- ja fasciamethod -ohjauksiin, lavatanssijumppaan, nassikkapainiin ja paljon muuhun. Uimahalli ja
rantasauna odottavat myös kävijöitä päivän aikana. Ohjauksista vastaavat opiston omat koulutetut ohjaajat,
LAVIS-lavatanssijumppaa vetää ohjaaja Mari Honkala, livemusiikista laviksen ja päivätanssien soinnuissa vastaa
Teemu Harjukari. Aktiviteettien lisäksi ruokailu, eriaiheisia luentoja ja yhteistyötahojen infoja. Perheen pienimmille varattu ohjelmaa lastenhoitajien kanssa.
Hinta: jäsenen hinta 5 €, avec ei-jäsen 10 €, lapset alle 15v maksuton, lapset yli 15v 10 €. Hinta sis. kaikki aktiviteetit sekä ruokailun jälkiruokineen.
Voit saapua paikalle omalla autolla tai maksuttomilla yhteiskuljetuksilla: bussit lähtevät klo 9 Lahdesta Marolankadulta ja Holman Prisman parkkipaikalta.
Takaisinkuljetus tasatunnein klo 15, 16, 17, 18.
Ilmoittautuminen 31.8. mennessä puh. 03 751 1108, sähköpostilla toimisto@teollisuus23.fi Ilmoita osallistujat, lasten iät ja kyydin tarve.
Tervetuloa viettämään ammattiosaston juhlaa yhdessä perheen kanssa – nähdäänhän Pajulahdessa!

Päijät-Hämeen Teollisuusliiton ammattiosasto 23 ry (ent. Metalli ao 23)
Aleksanterinkatu 26 A, 4. krs, Lahti
www.teollisuus23.fi

Pajulahdentie 167, Nastola
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Lääkintälotanpuiston
R
rakentaminen Hennalassa alkaa PALVELUH
Ilmainen kartoitus!

Hyödynnä kotitalousvähenny

Metsäiseen puistoon rakentuu puisto monipuolisine leikkialueineen. Alue avautuu kokonaan käyttäjille 2023.
Hennalan entisellä varuskunta-alueella sijaitsevan
Lääkintälotanpuiston ja leikkialueen rakentaminen alkaa
viikolla 33. Puistoalue rajautuu Esikuntakatuun, Pataljoonakatuun ja Jylisevänkatuun.
Tänä vuonna rakennetaan
puiston osuus polkuineen ja
valaistuksineen sekä pienten
lasten leikkialue. Isompien
lasten leikkialue valmistuu
vuonna 2023.
Lääkintälotanpuistoon tavoitellaan luonnonläheistä
ja arvokkaaseen kulttuuriympäristöön soveltuvaa
ilmettä. Leikkialue rakennetaan suurilta osin purettavan
ajoväylän paikalle alueen
puustottomalle osuudelle.
Näin hyödynnetään vanhoja rakenteita ja valmiiksi
tasaista pohjaa, sekä kaadetaan leikkialueen tieltä mahdollisimman vähän
puita. Leikkialueen pinta- ja

turvamateriaalina käytetään
puuhaketta.

Ympäristö inspiroi
luontoleikkeihin
Puiston halki polveilevasta
käytävästä tehdään esteetön.
Sen varrelle sijoitetaan leikkialueita, oleskelualueita, jäteastioita ja uusia istutuksia.
Puistoon rakennetaan myös
Esikuntakadun puolelta täydentävä kevyempi puistokäytävä, josta pääsee kulkemaan Pataljoonankadun tai
leikkialueen suuntaan. Puiston teema syntyi metsäisestä
vehreästä ympäristöstä sekä
alueen historian henkeen sopivasta seikkailuajatuksesta.
Puisto tarjoaa monipuolisia ja
mielikuvitusta ruokkivia luontoleikkimahdollisuuksia, kuten
leikit kuusimajojen katveessa.
Leikkialue on jaettu isojen
ja pienempien lasten puo-

liin. Puistokäytävä erottaa
puolet toisistaan. Keskellä
on oleskelualue, jossa on
piknik-pöytä ja tuolit sekä
jäteastioita. Isompien lasten
seikkailupuolelle on valittu
monipuolisia toimintoja sisältäviä leikkivälineitä, kuten kiipeilyä, roikkumista,
vauhdikasta keinumista sekä
trampoliinihyppelyä. Pienten
lasten puolelle on valittu seikkailu- ja luontoteemaan sopivia toimintoja ja näitä mahdollistavia välineitä. Välineet
mahdollistavat ryömimistä
tukin sisällä, kieppumista
karusellissa, keinumista, hiekkaleikkejä, puhetorvileikkejä
sekä esimerkiksi liukumista
monitoimivälineessä.

Asukkaat mukana
suunnittelussa
Lääkintälotanpuiston suunnitteluun ovat päässeet vai-

kuttamaan myös asukkaat.
Asukkailla on ollut mahdollisuus kommentoida suunnitelmaluonnosta asukastilaisuudessa tammikuussa
2022. Lisäksi tilaisuudessa
äänestettiin, millaiset leikkivälineet miellyttävät osallistujia eniten, ja kerättiin
vastauksia siihen, millaiseksi
osallistujat toivovat Lääkintälotanpuiston kehittyvän.
Leikkivälineistä osallistujien
suosikit olivat metsäiseen
ympäristöön sulautuvat ja
omaehtoiseen leikkiin kannustavat luonnonläheiset
leikkivälineet. Asukkaat toivoivat, että puistosta kehittyy
luonnonläheinen, viihtyisä
ja seikkailut mahdollistava
puisto. Asukkaiden toiveet
näkyvät nyt konkreettisesti
puiston ja leikkialueen teemassa.
Lähde: lahti.fi
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www.lanttila.ﬁ
ETSIMME
ASIAKKAILLEMME
RANTAHUVILAA/TALOA
RANNALTA
LAADUKASTA
SIIRTONURMEA
LAMMILTA!
n. 150 km säteeltä H:gista
Asumiseen
sekä vapaa-aikaan.
Palvelevaa
taimikauppaa
Lahdessa, vuodesta 1967
Luotettavaa välitystä yli 30v. kokemuksella.
Meiltä laadukkaat kesäkukat,
vihannekset, puut, pensaat, perennat,
havut, ruusut ja köynnökset.
Vihdintie
4, 00350 Helsinki
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Joukossa
paljon erikoisuuksia
p.09- 2418498. www.tuomontupa.fi
ja harvinaisuuksia!

Avoinna MA-PE 9-19,

Jesse Kaikuranta siivittää Hollola-päivää
Hollolan Holosuu nimetään neljännen kerran
Perinteinen Hollola-päivä
kutsuu kuntalaiset jälleen
koolle lauantaina 27. elokuuta. Hollolan torilla, eli
kuntakeskuksessa kirjaston
aukiolla, tapahtuu koko päivän aamusta iltaan.
Päivä alkaa Hollolan eläkkeensaajat ry:n ja Hollolan
kunnan järjestämillä elomarkkinoilla kello 9. Markkinat kestävät kello 13 saakka.
Ohjelmassa on muun
muassa aikuisille lantinheittoa, ja lapset pääsevät heittämään rengasta kello 9─10.
Lauluryhmä Laulavaisten
lauluesitys alkaa kello 10.

Hollolan nuorisoseura
tarjoaa latvialaisen Zelta
Virpulis kansantanssiryhmän esitykset. Ensimmäinen
esitys on kello 12 ja ryhmä
esiintyy uudestaan illalla
noin kello 18.
Myynnissä on muun muassa lähialueen leipää, kakkuja,
lihapiirakoita, vihanneksia,
hunajaa, käsitöitä sekä uutispuuroa.

Hollolan Holosuu
valitaan jälleen
Varsinainen Hollola-ilta alkaa
kello 17 Hollola vapaa-aika-

päällikkö Lassi Puodinkedon
avajaissanoilla, jonka jälkeen
Potkulautaritari ampaisee
esiintymislavalle tuoden mukanaan musiikillista iloittelua
ilmapallomiekkoineen.
Ritarimeiningin jälkeen
estradille nousee hollolalaisista nuorista koostuva bändi
Sobriety Society.
Tänä vuonna neljännen
kerran valittavan Hollolan
Holosuun palkitsevat kunnanjohtaja Päivi Rahkonen
ja Seutunelosten päätoimittaja Ville Hakala.
Holosuun juhlallisen valinnan jälkeen muun muassa

Topi Sorsakoskena viime
kesänä Pesäkallion kesäteatterissa esiintynyt muusikko
ja näyttelijä Stefan Andersén
nousee nuorten bändin jälkeen musisoimaan soittaen
koskettimia.
Illan viimeisenä, mutta
ei vähäisimpänä, esiintyjänä nähdään alun perin The
Voice of Finlandista monelle
tuttu Jesse Kaikuranta noin
kello 21.
Tapahtuma-alueella eli
torilla on myös ruokamyyntiä
sekä Sipi-Pellen meininkiä
ja menoa ja puuhapaikka
lapsille.

LA 9-16, SU 11-16
Automyyntiä
Siirtonurmea
Rajakatu 2, 15100 Lahti

Päijät-Hämeen Käyttöauto Oy
www.vihertalovarpula.fi
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Lahden Tanssiopiston 40. toimintavuosi käynnistyi
Lahden Tanssiopistolla alkoi
tänä syksynä jo 40. toimintavuosi. Opiston rehtori Pia
Poutanen on ollut alusta asti
mukana toiminnassa.
- Jo 80-luvun alussa järjestimme tanssitunteja sellaisissa lajeissa, joissa ei ollut
saatavilla opetusta pienimuotoisena toimintana ja oppilaitoksena aloitettiin vuonna
1983, Poutanen kertoo.
Pienestä, muutaman kymmenen oppilaan tanssikoulusta alkoi vähitellen kehittyä
satojen oppilaiden oppilaitos,
jossa vuoden 2000 alussa
harrasti tanssia jo 500 lasta, nuorta ja aikuista. Tällä
hetkellä oppilaita on noin
600. Lahden Tanssiopisto
tarjoaa tänä päivänä taiteen
perusopetusta tanssissa ja
sirkuksessa ja on suurin
Päijät-Hämeen alueella toimiva tanssi- ja sirkustaiteen
perusopetusta antava oppilaitos. Sirkuksen opetus tuli
mukaan vuonna 2012.
  40 vuoteen mahtuu niin
hyviä kuin huonojakin hetkiä. Muun muassa korona
toi omat haasteensa muutama
vuosi sitten.
– Nyt mennään jälleen
selvästi eteenpäin ja uskon,
että oppilasmäärässä voidaan
mennä yli 600 nyt syksyllä.
Erityisen vaikea oli Tanssiopiston tilakysymys, joka
rajoitti toiminnan kehittämistä pitkään reilun kymmenen
vuoden ajan. Sitten saimme

Tutustumispäivänä 9.8. Lukukausien alkaessa järjestetään
tutustumispäivä, jolloin voi tulla kokeilemaan maksutta
erilaisia lajeja, tutustua opettajiin ja kouluun.

hienon mahdollisuuden Luhta-kiinteistöiltä ja pääsimme
aloittamaan uusissa, meille
räätälöidyissä tiloissa kauppakeskus Valossa. Nyt alkaa
neljäs lukuvuosi uusissa toimitiloissa. Eli hyvin merkittävä unelma toteutui kolme
vuotta sitten, Poutanen jatkaa.
Tanssi kehittyy koko ajan
ja uusia suuntauksia tulee.
– Klassisen baletin rinnalle on vahvasti tullut nykytanssin opetus ja lajivalikoimamme on laajentunut
uusiin tanssisuuntauksiin en-

simmäisten vuosikymmenien aikana. Tanssi elää
vahvasti kiinni ajassa kaiken
aikaa ja edelleen joka vuosi
uudet genret tulevat mukaan
opetukseemme. Taiteen perusopetuksessa voi suorittaa
myös tutkinnon ja saada todistukset opinnoista, iloitsee
Poutanen.
Lahden Tanssiopiston
henkilökunta koostuu 10
opettajasta ja 2 hallintohenkilöstä.
– Tanssiopistossamme
on opettajina vahvoja tans-

sin ammattilaisia, joilla
pitkä historia taiteilijoina,
opettajina ja suurimmalla
osalla vahva akateeminen
tanssinopettajan koulutus.
Tanssinopettajat ovat myös
koreografeja ja valmistelevat
itsenäisesti koreografiat esityksiin, kilpailuihin ja katselmuksiin. Toiminnassamme
on keskeistä aktiivinen ja
laaja esiintymistoiminta,
sillä onhan kyse esittävästä
taiteesta, Poutanen jatkaa.
Tanssiopistolla on haaveena saada jatkaa toiminnan

kehittämistä ja kykyä pysyä
elävänä, muuntumiskykyisenä ja elinvoimaisena oppilaitoksena, johon harrastajien
on helppo tulla matalalla
kynnyksellä.
– Olemme kuin yksi iso
perhe, jossa puhalletaan
hyvin yhteen ja kaikilla
on sama päämäärä. Mottona onkin, että yhteisessä
teoksessa jokaisen askel on
tärkeä.
Tanssiopisto on vahvasti
tulevaisuuteen suuntaava
oppilaitos ja toiveenamme

on, että saisimme lisää taloudellista tukea oppilaitoksen toiminnan kehittämiseksi
tulevaisuutta kohti. Keskiössä ovat oppilaat, joille myös
toivoisimme tarvittaessa
sellaisia taloudellisia tukikanavia, jotka takaisivat harrastuksen jatkuvuuden ja
joillekin hyvän pohjan aina
ammattilaisuralle asti, kiteyttää Poutanen.
Teksti ja kuvat:
Niina Leskinen
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40vuotta

Tanssi- ja
sirkustunnit
ovat alkaneet!
Ilmoittaudu mukaan

osoitteessa lahdentanssiopisto.fi
Toimipaikkamme:

Kauppakeskus Valo,
Saksalankatu 4-6, Lahti

Erkko-lukion liikuntasali
Koulutie 17, Orimattila

ELÄMYKSIÄ, LIIKETTÄ, ILOA -YHDESSÄ
info@lahdentanssiopisto.com

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/
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Suomalaiset kestomenestyjiä arvokilpailuissa –
lahtelainen lupaus lähdössä junioreiden EM-kilpailuihin
Keilailu on vanha laji, mutta
suurelle yleisölle saattaa kuitenkin olla aika tuntematon.
Ruotsissa järjestettiin liki
100 vuotta sitten Tukholman
keilailuliiton turnaus, jota
on myöhemmin kutsuttu ensimmäiseksi maailmanmestaruuskilpailuksi. Vuonna
1954 järjestettiin ensimmäiset MM-kilpailut Helsingissä. Suomeen amerikkalaistyyppinen keilailu tuli
1920-luvulla, kun Helsinkiin
avattiin ensimmäinen keilahalli ja Helsingin Bowlingliitto perustettiin. Suomen
Keilailuliitto perustettiin
vuonna 1939. Eli hyvinkin
vanhasta lajista on kyse.
Suomi on keilailussa yksi
menestyksekkäimmistä
maista. Viimeisimmät arvokilpailumitalit Suomeen on
tullut Tanskan Aalborgissa
pidetyistä naisten EM-kilpailuista elokuussa, kun vasta
18-vuotias Peppi Konsteri voitti All Event -kultaa.
Myös parikilpailussa Konsteri ja Ani Juntunen nappasivat EM-pronssia, samoin
trio Konsteri, Juntunen ja
Marjaana Hytönen saavuttivat EM-pronssia.
– Keilailu voi mielestäni kaiken kaikkiaan hyvin.
Rekisteröidyt keilaajat ovat
vähentyneet paljolti ikääntymisen vuoksi, mutta halleilla käy paljon koululaisia,
hohtokeilaajia sekä muita
harrastajia kaikista ikäluokista. Kaikki eivät välttämättä halua kilpailla, mutta
ovat innostuneet jokaiselle
sopivasta lajista harrastusmuotona. Kilpakeilailu on
entistä enemmän mennyt ammattimaisempaan suuntaan
maailmalla, jossa me yritämme omilla resursseillamme
pysyä kärjen mukana, kertoo
maajoukkueiden päävalmentaja Jarmo Ahokas.
Korona vaikutti negatiivisesti urheiluun ja harrastamiseen, myös keilailuun
ja keilahallien toimintaan.
Harrastajamäärä ei ole muuttunut koronan myötä.

Leskinen junioreiden
EM-kilpailuihin
Ranskaan

Roni Leskinen ja Jarmo Ahokas

– Aluksi oli hieman epäselvyyttä mitä saa ja mitä
ei saa tehdä tai kilpailla.
Yrittäjille tämä oli varmasti
kova isku, pikkujoulujen
ja isompien tapahtumien
peruuntumisien vuoksi.
Keilailu ei ihan kokonaan
loppunut missään vaiheessa
pitkäksi aikaa. Arvokilpailuja siirrettiin koko maailmassa paljon ja maajoukkueen kanssa oikeastaan kaksi
vuotta lähinnä pidettiin
kotimaan leirejä, Ahokas
jatkaa.
Keilailu on helppo aloittaa
ja sitä voi harrastaa itsenäisesti tai kilpatasolla. Alkuun
välineistö löytyy suoraan
hallilta, mutta jos tähtää kilpatasolle, on omien välinei-

den hankinta luonnollisesti
suotavaa. Suomesta löytyy
yli 140 keilahallia.
– Aloittaminen ei ole kallista. Halleilla on palloja
asiakkaiden käyttöön eri
porauksilla ja painoilla, joten jokainen löytää itselleen
sopivan pallon. Kengät voi
myös vuokrata ratavarauksen yhteydessä, joten aloittaakseen ei tarvitse omia
välineitä. Tietysti omat välineet tuovat kustannuksia,
mutta kohtuuhinnalla pääsee
helposti alkuun. Keilailun
voi aloittaa minkä ikäisenä
tahansa eli laji on vauvasta
vaariin. Jos haluaa maailman
huipulle, on tietysti hyvä
aloittaa jo varsin nuorena,
summaa Ahokas.

Lahdessa toimii koululaisten keilakerho, josta myös
17-vuotias, Lahden Lyseon
urheilulukiota toista vuotta käyvä Roni Leskinen
on ponnistanut maajoukkuetasolle. Leskinen aloitti
nimenomaan keilakerhosta
8-vuotiaana. 12-vuotiaana
ensimmäisen erikoiskilpailunsa voittanut Leskinen
nousi junioreiden maajoukkueeseen viime talvena vaikean edellisen kauden jälkeen. Sinnikäs harjoittelu on
siis tuonut tulosta.
– Tavoitteeni on ollut
ensin päästä maajoukkueeseen ja siitä arvokilpailuihin. Vuosi 2021 keväästä
syksyyn oli hankalaa, kun
heittokäteni kipeytyi. Siinä luonnollisesti tulostaso
laski, mutta onneksi erilaisilla hoidolla saatiin se taas
heittokuntoon. Siitä tulosten
nousu omalle tasolle ja hyvät näytöt tärkeissä kilpailuissa Suomessa nostivat
minut maajoukkueeseen ja
siitä heti EM-joukkueeseen,
iloitsee Leskinen.
Leskisellä on edessään
ensimmäiset arvokilpailut,
kun junioreiden EM-kilpailut järjestetään Ranskan
Wittelsheimissa syyskuun
alussa. Kilpailut piti olla jo
huhtikuussa, mutta korona
sotki aikatauluja, joten ne
siirrettiin syksyyn. Valmistautuminen on sujunut suunnitelmien mukaan, jonka
henkilökohtainen valmentaja
Krista Pöllänen on laatinut
yhdessä Leskisen kanssa.
– Hyvällä ja rennolla mielellä lähden Ranskaan. En ole
jännittäjätyyppiä ja paineita
ei tunnu olevan. Tavoitteeni on heittää vähintään
omalla tasollani ja onhan se
mitalikin tietysti mielessä,
Leskinen toteaa.
Teksti: Raimo Jokinen
Kuva: Niina Leskinen

Sali21 – pitkäaikainen haave toteutui

Mainosta
sinäkin tässä!
www.lahdenseudunuutiset.fi

Lahden Pyhättömänmäellä
Kiveriönkadulla käy jo aamuvarhaisella kolinaa. Ääni
ei onneksi kuulu ulos asti tai
naapureihin, kun Sali21-kuntosalilla hikoillaan. Yrittäjä
Marko Männikkö avasi
kuntosalin viime vuoden
lopulla pitkän harkinnan ja
suunnittelun jälkeen. Myös
muita oheispalveluita on
tarjolla.
– Palkkatyötä pitkään tehneenä, yrittäjyys oli luonnollinen jatkumo sille. Kuntosali
on ehkä ollut ajatuksena jo
vuosia, mutta tässä vain
kaikki palaset loksahtivat
sopivasti kohdalleen. Muutama vuosi sitten suoritettu
Personal Trainer -tutkinto ja
Kalevalaisen jäsenkorjauksen opinnot antoivat ehkä
riittävästi rohkeutta lähteä
kokeilemaan juuri tätä alaa,
Männikkö kertoo.

Joskus asiat etenevät hyvinkin verkkaisesti ja mieluisia tai sopivia toimitiloja
ei helpolla tahdo löytyä.
Sali21:n tapauksessa kävi
toisin.

– Asiat etenivät melko nopeasti, kun vauhtiin päästiin.
Tämä paikka vaan valikoitui
nimenomaan hyvän sijainnin ja hyvien kulkuyhteyksien kautta. Itse oikeastaan
vastasin täysin salin varusteista ja värimaailmasta. Myös remonttia tehtiin
ja isossa roolissa siinä oli
vuokranantaja, Männikkö
summaa.
Korona sulki muutama
vuosi sitten paikkoja kuntosaleja myöten. Pikkuhiljaa
sekin ala on päässyt takaisin
jaloilleen. Uuden liiketoiminnan aloittaminen vaikeina aikoina tuo luonnollisesti
oman riskinsä.
– Liiketoiminta on vasta
aluillaan ja lähtenyt käyntiin kohtalaisesti. Alku oli
haastava koronan vuoksi
mutta hiljalleen keväällä
saatiin homma ihan mielek-

käästi toimimaan. Varsinkin nyt syksystä on kovat
odotukset. Uusia laitteita ja
välineitä on tulossa, jatkaa
Männikkö.
Yksityisiä kuntosaleja
ja kuntosaliketjuja löytyy
myös Lahden seudulta
paljon, joten kilpailu on
kovaa. Siksi nimenomaan
sijainnilla on iso merkitys
tässäkin tapauksessa. Myös
erilaisten oheispalveluiden
monipuolinen tarjonta on
eduksi.
– Sali 21 tarjoaa rauhallisen ja laadukkaan ympäristön hyvän treenin tekemiseen. Moni asiakas onkin
sanonut, että meillä on kiva
treenata. Välineistö on hyvä
ja kaikki tarpeellinen löytyy,
Männikkö iloitsee.
Teksti: Niina Leskinen
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Punapaidat Maakesken mäkijuhlassa
”Mitä jos hyppääjänä olisi ollut joku outo”
KYLÄJUHLA. Padasjoen
Maakesken Rientolan seuratalossa järjestettiin kesäasukkaille suunnattu kylätapahtuma. Kylässä asuu kesäisin
noin 800 kesäasukasta. Tapahtuman kunniavieraiksi
oli kutsuttu Lahden Hiihtoseuran Punapaitoja, eli
seuran veteraanijaoksen entisiä mäkihyppääjiä. Maakesken Linnavuoressa oli
aikoinaan oma 40 metrin
mäkensä ja Asikkalan Kurhilan kylässä 35-40 metrin
hyppyrimäki, jotka olivat
Punapaidoille tuttuja kilpailuaikoinaan. Maakesken
tapahtuman teemana oli kylän mäkihyppyhistoria. Lahdesta tapahtumaan matkusti
toistakymmentä Punapaitaa.
Punapaidat kunniavieraiksi kutsunut kunnanhallituksen puheenjohtaja Antti Räsänen esitti tervehdyssanat
ja Padasjoen tuore kesäasukas, kansanedustaja ja Päijät-Hämeen aluevaltuuston
puheenjohtaja Mika Kari toi
maakunnan tervehdyksen.
– Pikkupoikana hypin aikoinaan kavereitteni kanssa hiihtosuksilla Lahdessa
Lohkokallion mäestä, joka
sijaitsee Saksalan ja Liipolan
kaupunginosien välimaastossa. Toisinaan palasimme
kävellen, kun sukset olivat
katkenneet, Kari kertoi omia
muistojaan.
Punapaitojen ryhmänjohtaja, Lahden kaupunginhallituksen jäsen, Erkki Nieminen
esitti Punapaitojen tervehdyksen. Hän ojensi muutamille ansioituneille henkilöille Lahden Mäkihyppääjän

patsaan pienoismallin. Yksi
saajista oli Maakesken kyläyhdistys. Patsaan vastaanotti
yhdistyksen puheenjohtaja
ja tapahtuman järjestelyistä
vastannut Marjatta Ojala.
– Monella 1950-luvun ja
1960-luvun mäkihyppääjällä oli oma kesälajinsa. Osa
saavutti jopa SM-mitaleita
Lahden Mailaveikkojen pesäpalloilijoina, Nieminen
kertoi puheenvuorossaan.
Paikalla oli mäkimiehistä myös Antero Immonen,
joka sijoittui kuudenneksi
mäkihypyn MM-kilpailuissa,
mutta oli myös jalkapalloilijana nuorten maajoukkueessa ja menestyi myöhemmin
keilaradoilla. Immonen kertoi hauskoja muistoja mäkivuosiltaan.
– Veikko Pylväläinen kaatui kerran mäessä niin että
mursi kahdeksan kylkiluutaan, solisluunsa ja loukkasi
nilkkansa. Hän tuumi vain,
että miten olisi käynyt, jos
hyppäämässä olisi ollut joku
oudompi, Immonen kertoi
yhdestä legendaarisesta mäkimiehestä.
Osa Punapaidoista on syntyisin Padasjoelta. Tällainen
on lähes 90-vuotias Raimo Suppula, joka muisteli
kokemuksiaan Maakesken
mäessä ja kylän hyppääjiä.
Toinen muistelija oli Esko
Ojala, joka voitti SM-kultaa
ampumahiihdossa vuonna 1960. Hyppykokemusta
hän sai myöhemmin Utissa
Laskuvarjojääkärikoulun
kouluttajana.
Marjatta Ojala ja Eva

Antero Immonen ja Antero Verto ojensivat palkintopokaalin Raimo Suppulalle. Palkinto ohjautuu aikanaan Lahden hiihtomuseoon. Kuva: Lasse Koskinen.

Häkkä-Rönnholm esittelivät
kuvin ja sanoin Maakesken
hyppyrimäen historiaa. Mäkeen puutavarat lahjoittivat
paikalliset metsänomistajat
ja vauhtimäki rakennettiin
talkoilla. Avajaiskilpailut
järjestettiin 24. maaliskuuta
1935. Hyppääjiä osallistui
120 ja heitä katsomaan tuli
400 hengen yleisö.

Myöhemmin Maakesken
kansallisissa kilpailuissa
yleisöä oli parhaimmillaan
paikalla lähes tuhat henkilöä. Kilpailijoita majoitettiin
Maakesken taloihin, ja niiltä
ajoilta on jäänyt muistoksi
vieraskirjoja teksteineen.
Yleisön muistin mukaan
kukaan mäkihyppääjistä ei
kuitenkaan jäänyt vävyksi

kylään. Väki väheni ja Suomen Hiihtoliiton kisasäännöt
muuttuivat niin että pienemmät paikkakunnat eivät enää
kansallisia kisoja saaneet.
Maakesken hyppyrimäki
purettiin vuonna 1967.
Maakesken kisoissa kiersi
metrin korkuinen kiertopalkinto. Se jäi järjestävän seuran
Padasjoen Yrityksen haltuun.

Nyt Maakesken mäkijuhlassa
Antero Immonen ja Antero
Verto ojensivat sen kunnianosoituksena Raimo Suppulalle. Palkinto ohjautuu aikanaan
Lahden hiihtomuseoon. Maakesken mäki-iltamat päättyivät
tansseihin Midnight Express
-yhtyeen säestyksellä.
Lasse Koskinen

Kittilä edistää edelläkävijänä onnellista vanhuutta ja osti
säännöllistä, hyvinvointia lisäävää seuraa sotaveteraaneilleen
– Meillä on Kittilässä vielä
upea määrä sotaveteraaneja,
joille saimme Valtiokonttorin mahdollistamana tarjota
konkreettista apua ja seuraa
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arkensa iloksi. Halusimme
mahdollisimman nopeasti
tarttua edelläkävijänä näiden meille kaikille suomalaisille tärkeiden vanhusten

hyvinvoinnin lisäämiseen
ja vanhusyksinäisyyden
vähentämiseen. Uskomme, että säännöllinen tuttu
seura, mielekäs tekemi-
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(valittavana 2 eri vaihtoehtoa/pv)
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jälkiruoka
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Ateriat toimitetaan arkisin
ma-pe klo 9.30 – 13.00

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

nen, rupattelut ja ulkoilut
vähentävät yksinäisyyden
tunnetta, sairauksien etenemistä sekä lisää fyysistä ja
henkistä hyvää.”, kertoo
Kittilän avopalveluohjaaja
Anja Keskitalo.
Yksinäisyydestä ja sosiaalisten hetkien puutteesta ja ulkoilun vähyydestä
kärsii moni vanhus, ja sen
vaikutukset hyvinvointiin,
terveyteen sekä sitä kautta
myös kunnan terveyden- ja
vanhustenhuoltoon näkyvät
kaikkialla. Myös lisääntynyt kuntien pula kotihoidon
työntekijöistä sekä kesälomatuuraukset lisäävät tarvetta
uusien palveluiden testaamiselle.
Kittilä tilasi heinäkuussa
10 sotaveteraanilleen Seurana Oy:n ainutlaatuisen
vanhusseurapalvelun, tavoitteenaan positiivinen vaikutus
veteraanien elämänlaatuun
ja sosiaalisiin hetkiin, sekä
testata, miten kunta voi lisätä
alueen vanhuksille onnellista
vanhuutta laadukkaasti ja
työllistää samalla kunnan

alueella asuvia eläkeläisiä.
Näin kaksi eri senioritasoa
hyötyvät toiminnasta.
– Olemme vuodesta 2017
lähtien tehneet suurella sydämellä laadukasta, vanhuksen hyvinvointia lisäävää, ei-sairaanhoidollista
vanhusseuratyötämme. On
hienoa nähdä, miten sekä
hoivakodit, laitokset ja nyt
myös kunnat ovat ottaneet
tästä keinon tuottaa onnellista vanhuutta ja samalla
mahdollisuuden pienentää
yksinäisyyden ja toimintakyvyn laskusta koituvia
kuluja. Kun kaikkea ei voi
tuottaa yksin, on hyvä turvautua luotettavan, hyväksi
havaitun palvelun pariin,
sanoo Seuranan perustaja
Mirka Saarinen. Saarinen on
perustanut Seuranan
omaan tarpeeseensa, etsien
turhaa säännöllistä, luotettavaa seuraa oman sotainvalidi-isoisänsä arjen piristykseksi.
Seuranan palvelun yhteiskunnallinen vaikuttavuus
on suuri. Kun Kittilän kunta

ostaa vanhusseurapalvelun
kunnan kymmenelle vanhukselle, se tuottaa hyvinvointia
usealle taholle:
• Sotaveteraanille, joka saa
säännöllistä, luotettavaa
vertaistuellista seuraa
• Eläkeikäiselle Seuralaiselle, joka saa merkityksellisestä työtä. Kittilässäkin jo
4 eläkeikäistä Seuralaista
työllistetty vanhusten ystäväksi. Vielä yhtä Seuralaista kaivataan.
• Vanhuksen omaiselle, joka
saa jokaisen tapaamisen
jälkeen vanhusläheisensä
kuulumiset
• Kittilän kunnalle, joka saa
arvokasta tietoa vanhusyksinäisyyden ehkäisystä ja
sen tuottamasta hyvinvoinnista ja vaikutuksista kuntaan.
– Näemme varmasti pian
hankkeen tuomat hyödyt valituille vanhuksille, ja hienoa
olla edelläkävijänä tekemässä tätä hyvää sotaveteraaneille, iloitsee Keskitalo.

Selvänäkijä
Stiina
Sahari
Viikko
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0700-9-3009

Lappilainen näkijä, parantaja

Katariina

jo kolmannessa polvessa

0700-512411
“Myös ihmissuhdekriisit”

★ Aito ★ Varma ★ Näkijä ★

Jenny

TIEDUSTELUT JA RYHMÄVARAUKSET:
0400 777 717/044 977 4487
TAI KAHVILA@PHNET.FI

KARTANONTIE 77
17150, URAJÄRVI
ASIKKALA
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Peikko kasvoi ansastuotannolla
2,95€/min.+pvm. pl50 hki 25

2,59
€
2,17€/min+pvm,
roy, PL 52, Tre

Myös luotettavat rakkaustulkinnat
2,59/min+pvm
2,34/min
+ pvm

Anstarilla ja PeikollaLIIKKUVA
mallikiistoja AUTOHUOLTO

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

Rengasmyynti ja -vaihdot
asiakkaan luona!
Autohuolto Janne A Tmi
VÄÄKSY (toimialueena Päijät-Häme)

www.autohuoltojanne.ﬁ

p. 0400 467 595 24 h joka päivä!

VUOKRATAAN
Nivelpuominostin
Peikon päätoimipaikka on Lahden Vipusenkadulla.

Pieni ja näppärä,
12metrinen
TEOLLISUUS.
Betonielementtirakentaminen lähti
Suomessa käyntiin 1960-luvulla. Elementtien etu- ja
takakuori keksittiin sitoa
toisiinsa teräslankasidoksella, joka muistutti köynnöskukkien kasvattamiseen
valmistettuja tikapuutukia.
Tuotteen kehittelijä oli diplomi-insinööri Osmo Norvasto
Tampereelta. Liikeidean
käynnistäjänä toimi Jalo
Paananen ja tuotantoa alkoi
valmistella Lahdessa Paanasen opiskeluaikainen vuokraisäntä Lasse Helander.
Ensimmäiset tuotteen kokoamishitsaukset tapahtuivat Helanderin autotallissa.
Helanderista tuli Norvaston
ja Paanasen liikekumppani. Varsinainen tuotantotila
löytyi entisestä karjatilan
navetasta Lahden Ahtialasta.
Kokemusten ja erehdysten
kautta syntyi sidostuote, jota
nimitettiin ansaaksi. Näin
kasvoi vähitellen rakentamisen terästuotteilla yritys, joka
tunnettiin nimellä Teräspeikko ja nykyisin nimellä Peikko, monikansallisesti Peikko
Group. Päätoimipaikka on
Lahden Vipusenkadulla.

Hinta 99€/vuorokausi
tai vuokraa vaikka
koko viikoksi
hintaan 495€/vko
(hinnat sis. alv 24%).

Anstar on laajentunut Nastolan Villähteelle.
Lisähintaan saatavilla:
-kuljetus kotipihaan
Teräspeikkoon perustet- 19-vuotiaana JP 4:n riveissä
tiin erikoiskoneosasto, jossa Karjalankannaksella. Aroses-työmies Pentti Aronen nimitettiin ta tuli Lahden Kasakkamäen

työnjohtajaksi. Osasto eriytettiin Teräspeikosta omaksi
Makron-yhtiökseen, jolle
rakennettiin tuotantotilat viereiselle tontille. Makronilla
syntyi muovisuksien valmistamiseen puristuskoneita.
Niiden kehittäminen ei ollut
helppoa, vaikka esikuvana
olivat Keski-Euroopan koneet, joihin Aronen oli perehtynyt Järvisen suksitehtaalla.
Suksikoneita lähti kotimaisten tehtaiden lisäksi
myös Neuvosto-Viron Visun
suksitehtaalle Pärnuun. Aronen muisteli myöhemmin
värikkäitä kokemuksiaan
Neuvosto-Viron metsäministeriön virkamiesten ja Pärnun
suksitehtaan päälliköiden
kanssa. Ministeriö vastasi
suksien tuotannosta Neuvosto-Viron aikana. Suksipuristimia meni myös suomalaisten aikoinaan perustamalle
Sortavalan suksitehtaalle, ja
suoraan puna-armeijan varastoon pahan päivän varalle.

Varaukset ja lisätiedot
numerosta

050 575 0770

Teräspeikon tehtaan luottamusmiesten ja toimitusjohtaja Jalo Paanasen välillä
syntyi ajoittain kipinöintiä
muuallakin kuin hitsauskoneissa. Teollisuustoimihenkilöiden liitto halusi myös
jäsenilleen osansa ansioiden
kasvusta. Sopimusta ei syntynyt neuvottelemalla. Vauhdituslakkoa kesti 1980-luvun
alussa kahdeksan viikkoa.
Teräspeikon toimihenkilöt
olivat kahtia jakautuneita,
osa lakossa ja osa töissä. Lopulta syntyi liittojen välinen
sopimus, joka toi tuntuvan
lisän toimihenkilöille.
Peikon tuotevalikoimaa
pyrittiin lisäämään. Muovisuksien läpilyönti tapahtui sensaatiomaisesti vuonna 1974 Ruotsin Falunin
MM-hiihtokisoissa. Suomalaisille suksenvalmistajille
tuli kiire ennättää mukaan
markkinoille. Puusuksia valmistavat koneet piti muuttaa
muovisuksia valmistaviksi.
Paananen palkkasi Teräspeikkoon Järvisen suksitehtaalla
Lahdessa ja Hollolassa muovisuksien konekehittelyssä
mukana olleen Pentti Arosen.

koulun nimikkoveteraani.
Peikko-yhtiön omistajien
harmiksi yhtiön tuotantopäällikkö Kari Viljakainen
asteli omille teilleen ja perusti Anstar-yhtiön, joka kilpaili
osin saman alan tuotteilla,
kuin Peikko. Anstarin historia lähti liikkeelle myös
navetasta, joka sijaitsi Hollolassa. Yrityksen alkuvaiheen
ongelmiin kuului tulipalo,
joka tuhosi tehtaan. Uusi
tehdas rakennettiin ja laajeni
nykyiselle paikalle Nastolan
Villähteelle.

Anstarin ja Peikon välille
leimahti useita malli- ja patenttiriitoja, joita käsiteltiin
oikeusistuimissa. Haastajana
kamppailussa oli Peikko-yhtiö. Lopputuloksena Anstar
selvisi hienoisena voittajana.
Lasse Helander, Pentti Aronen ja Kari Viljakainen ovat
siirtyneet jo ajan rajan tuolle
puolen. Peikko ja Anstar
jatkavat nuoremman sukupolven vetäminä.
Karo Hämäläinen on talouteen erikoistunut tietokirjailija
ja vapaa toimittaja. Hän syventyi Peikko-yhtiön historiaan, ja
kirjoitti siitä kirjan. On ehkä
toimeksiantajasta riippuvaa,
että Peikon yrityshistoriaan
keskittynyt kirjailija on jättänyt Anstarin kilpailijana
pois kirjasta. Pentti Arosen
antama osaamispanoskaan ei
mahtunut kirjaan.
Karo Hämäläinen:
Peikko – Näin menestys
tehtiin, Siltala 2022.

www.lahdenseudunuutiset.fi
Neuvostoliitto kaatui, joten kaupankäyntiin Suomen
kanssa tuli äkkipysäytys.
Makron-yhtiö lähti etsimään
uusia markkinoita. Yhtiö
tuotti nyt koneita puuelementtitehtaille ja kiviteollisuuteen.
Ylityöjohtaja Pentti Arosen
koneiden viimeistelymatkat suuntautuivat Kanadaan
saakka. Tässä vaiheessa Paanasen perheyhtiö keskittyi
Peikkoon ja Makron-yhtiö
meni myyntiin. Aronen lähti
60-vuotta täytettyään sotaveteraanien varhaiseläkkeelle.
Hän oli taistellut jatkosodassa

Lasse Koskinen

SAVIAHON MYYMÄLÄ HYVINKÄÄLLÄ
Hämeenkatu 37, p. 019-469 324
Avoinna: ark. 10 – 17, la 10 – 14
VANHAN TAVARAN KAUPPA

Lomonosovin eläimiä

Arabian kahvikuppeja

ARABIAN ASTIOITA:
Valencia, Sointu, Krokus, Faenza, Kirsikka, Gardenia, Kastanja, Ali, Myrna, Signapore,
Maisema, Kesäkukka, Suomenkukka, Kilta, Maire, Kultakoriste, Raija, Pitsi, Leena, Kimmel,
Uhtua, Ruija, Kosmos, Pirtti, Otso, Meri, Saara, Kaira, Taika, Anemone, Airisto, Harlekin,
24H jne.! Maitokannuja, hillo- ja maustepurkkeja, voipyttyjä…! Seinälautasia: Kalevala,
Tomula, Alariesto, Von Wright, Heljä Liukko-Sundström, Vuosilautasia, Joululautasia,
Romanttinen puutarha ym.
IITTALAN LASEJA:
Kekkerit, Niva, Festivo, Asklak, Kalinka, Pisaranrengas, Jäänsärkijä, Helminauha, Vellamo,
Tsaikka ( kulta, lila), Kastehelmi, i-lasi, Pioni, Apila, Herttua ym.
PALJON VANHAA- JA KERÄILYTAVARAA:
Huonekaluja, Valaisimia, lampunkupuja, valaisinkristalleja, aterimia, avaimia,
naulakoita, ryijyjä, Riihimäen lasin maljakoita ja laseja, lasipurkkeja, Savitorppa, koulun
opetustauluja, emaliastioita, patoja, peltikahvipurkkeja, kuparipannuja, mortteleita,
Lomonosovin eläimiä. Ja paljon muuta!

Riihimäen lasia

Arabian astioita

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.
Valaisimia

OSTAMME KUOLINPESIÄ JA MUUTTOIRTAINTA!
VUOKRATAAN

Arabian seinälautasia

-PERÄKÄRRYT
-KYLPYTYNNYRIT
-MUUTTOLAATIKOT
-CADILLAC LIMOUSINE

-KAIVURIT
-KUORMAAJAT
-MAANTIIVISTÄJÄT
-VAIHTOLAVAT

VOLTTIHUOLTO Oy
Mika Virtanen
Puh. 0500 769 190

Hirsimetsäntie 22
15200 Lahti
www.volttihuolto.fi
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vat entistä enemmän
htä innokkaita
vanhemmatkin
Blackburn Ripon HF -konetta käytettiin Suomessa meritiedusteluun Kuva: Suomen Ilmailumuseo.

Lentokoneet olivat
puuta ja kangasta
Viikko 36 / 2020
Päijät-Hämeen museosta esittelyjulkaisu

Syyssatoa

LIIKKUVA AUTOHUOLTO

Niina Ojansivu
Keittiöpäällikkö

Nyt
on kevätVARAA
OMA
siivouksen
aika
MYYTIPAIKKASI

Muista, meillä
kauppa käy!
Rakkaalla lapsella on monta nimeä: mummonkurkut, hölskykurkut, sokerikurkut
ja
- huollot - korjaukset - rengasmyynti
ja renkaanvaihdot - apuvirtaa - ym.

etikkakurkut. Meillä ne on hölskykurkkuja, muistan myös lapsuudesta Ahtialantie
mummoni
näitä
37, 15170 Lahti
Rengasmyynti
-vaihdot
tehneen. Tänä
vuonna onkin ollutja
oikein
kurkkujen vuosi, todella isoja ja
maittavia kurkkuja
www.lanttila.ﬁ
luona!
on tullut etenkinasiakkaan
kasvihuoneen puolelta.
Ja niinhän se on, että ne omakasvattamat ovat niitä
maailman maukkaimpia. Satokauden tuotteet ovat nyt parhaimmillaan ja aika edullisiakin joita
Autohuolto
Janne A Tmi
kannattaa nyt
hyödyntää ja säilöä.
VÄÄKSY (toimialueena Päijät-Häme)

www.autohuoltojanne.ﬁ

Hölskykurkut
Sekoita etikka, vesi, sokeri
0400 467 595ja24
h joka
päivä!
suola.
Sekoittele,
kunnes
4 kplp.
avomaankurkkuja
2 rkl väkiviinaetikkaa
sokeri liukenee.
2 rkl vettä
1 rkl sokeria
Huuhtele avomaankurkut
suolaa
hyvin
ennen käyttöä.
Seudun
Uutiset
–0,25
4 – tl Lahden
0,5 dl tuoretta tilliä
Kuori ne raidallisiksi
kuorimaveitsellä.

Tilausajoa pikkubusseilla
ilmastoiduilla 1+16h busseilla
Viipaloi kurkut ja lisää ne
puh 0400 etikkaseokseen.
352 215 Silppua
tilli. Lisää se kurkkujen
EXVVLSDOYHOXQLHPLQHQ#SKQHW¿
joukkoon. Sulje
kannella
Graniitin monet muodot,
saha-,

IITIN GRANIITTI OY

Palvelevaa taimikauppaa Lahdessa, vuodesta 1967
Meiltä laadukkaat kesäkukat,
vihannekset, puut, pensaat, perennat,
havut, ruusut ja köynnökset.
Joukossa paljon erikoisuuksia
ja harvinaisuuksia!
Avoinna MA-PE 9-19,
LA 9-16, SU 11-16
Rajakatu 2, 15100 Lahti
www.vihertalovarpula.fi
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Rautateiden

Keil
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Päijät-Hämeen
Lokapalvelu Ky
puh. 0400 352 762
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UUDISRAKENTAMISESTA
KAIKENLAISIIN REMONTTEIHIN
MAANSIIRTOTYÖT

KULJETUSPALVELUT

KOKONAISURAKOINTI

MURSKE- JA SORATOIMITUKSET
OMALTA SORANOTTOALUEELTA

Lahden pääkirjaston musiiSoita 0400
836213 tai tule
käymään.
*AUTOJEN
KORJAUKSET
JA HUOLLOT
* AUTOJEN KORJAUKSET
* FORD-VARAOSAT
kin genrevinkkaukset jatkuvat taas syksyllä nostal*PYÖRÄSUUNTAUKSET
JA HUOLLOT
* PCOB.MOOTTORIT
gisempana kuin koskaan.
*PPG-MAALIT
* PYÖRÄSUUNTAUKSET
Syksyn ensimmäisessä genOBD-MITTAUKSET
M-Lasi | Kirjavakatu 2, 15300* Lahti
| www.m-lasi.fi
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Nostalgiaa huoku
teemoja musiikin
genrevinkkaukse

Kuntavaalit ovella,
Salpausselkä Geopark -alueen geologiaan
kannattaako äänestää?

Hollolan sunnuntairastien
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Myös

likkö Jyrki Vuorio sanoo
koronan kiihdyttäneen kysyntää. Tehdas on palkannut
useita uusia työntekijöitä.
- Suomessa on eletty viime

Viikko 34 / 2022

jatkossakin kysyntää Työllistämme Suomessa myös
monia alihankkijoita. Tuotannostamme valmistuu tällä
hetkellä päivittäin noin 150

Ristinkirkon yö
– Miikka Kallio
ylittää taas rajoja

myynti on aloitettu sen kaikissa myymälöissä.
- Sohvakauppa hiljenee perinteisesti keväällä ja kääntyy
kasvuun taas loppukesällä.

Teboil
Saksala
Toukokuun
tahdotuimmat!
Huhtikuun
herkkuja!

puheenjohtaja on Kari Kolu
ja toimitusjohtaja Marko
Liimatainen.

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

Hyvä sikanauta-jauheliha

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

70&/30%, tuore, Suomi

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

Verhoomo Jyrki Nurmisto

Kellohuolto ja -korjaamo

KELLO-HARA
11,90
10,90
/kg
/kg
Kyntömiehentie 18,
Orimattila

6,50

0500 530 043

/kg

(Peltolan alue)

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

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

isot XL, Suomi Reipas palvelu,
tarvittaessa nouto ja palautus.
Takuutyö.

PUUKAUPPAA JA METSÄNHOITOA
KOTIMAISTA METSÄENERGIAA
METSÄOMAISUUDEN HOITOA
ja METSÄTILOJEN VÄLITYSTÄ

Rakennussaneerauspalvelut
Jyrkänmäentie 4, 15880 Hollola

Kylpyhuonelaatoitus- ja
vesieristystyöt

3,50
/kg

Poron
lapakäristys
)DVDDQLQULQWD¿OH

Metsänomistajat

Lumiporo,
pakaste,Suomi
GB

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

34,90
29,90
/kg

(bensa- ja dieselautot)
Ilmainen
kartoitus!

Jarrujenkorjaukset, rengastyöt

Ristinkirkon yö, jo perin- rock-sävellyksistä mainitun
Hyödynnä
kotitalousvähennys!
Kylmäsavuporoa, nautaa ja hevosta.
teeksi muodostunut
ainutlaa- Bohemian
Rhapsodyn.
Nastolan kotijuustoa.
tuinen tapahtumakonsepti,
Ristinkirkon yö -konsertSeuraava Lahden
Seudun
Vetikon
tilanUutiset
laidunlihaa.
toteutetaan tänä vuonna lau- tien synty juontaa aikaan,
antaina 3. syyskuuta klo 23. jolloin Kalliolla oli tapana
ilmestyy viikolla 36.
Lahden seurakuntien ta- harjoitella Ristinkirkossa öipahtuma- ja nuorisomuusik- sin. Yleisö päästettiin paikalle
Lahden Kauppahallista! TERVETULOA!
Puh.
040 171
3110 / 175/65
Aho R14……225€
kona työskentelevä Miikka
kuuntelemaan
”harjoituksia”.
195/65 R15……239€
Kallio yhdisti viime vuoden Nyt konsertit ovat kuitenkin
konsertissa kirkkourut ja muutamassa vuodessa kas205/55 R16……279€
konemusiikin. Tuloksena vaneet isoiksi tapahtumiksi,
oli ennenkuulumatonta mu- jotka keräävät kirkkoon väkeä
205/60 R16……299€
siikkia urkurin soittaessa toi- poikkeukselliseen vuorokausella kädellä urkuja, toisella denaikaan. Yöaikaan saattaa
225/45 R17……345€
Kaihtimia
kädellä syntetisaattoria ja erehtyä olevansa jollain kes225/40
R18……415€
jaloilla urkujalkiota. Yleisö kieurooppalaisella klubilla,
palkitsi shown railakkaasti vaikka kyse onkin lahtelaisten
osoittamalla suosiotaan seis- pääkirkosta.
ten. ”Ajattelen, että urut on
Miikka Kallion lisäksi lawww.nastorengas.fi
puh. 03 782 7783
maailman isoin soitin, jolla valla nähdään hänen pitkäaikainen yhtyetoverinsa Jakke
pitää soittaa isointa musaa.
Öljysäiliöiden huoltoa
Kattoturvallisuustuotteita
Konemusiikki on usein Saarinen konerummuissa.
äänimassaltaan laajaa ja le- Sähköistä väriä kirkkoon tuo
Kiinteistöt
veää, kertoo Miikka Kallio Rockvalot, joiden ohjaamiTALO / MÖKKI MAALTA
idean synnystä. Konsertissa sesta vastaa Ville Heiskanen.
Asennettuna jja tarvikkeena
Ympärivuotiseen lomakäyttöön.
Konsertti kuuluu Lahden
kuullaan myös isoa rockSopivasta kauppa heti.
musiikkia Kallion tulkitessa kaupungin Mastofestarit-ohThe Queen -yhtyeen hitte- jelmaan. Konserttiin on vasaumattomat
jä, mukaan lukien erääksi paa pääsy ja esityksen kesto
sadevesijärjestelmät
kaikkien aikojen parhaista on noin tunti.
Vihdintie 4, 00350 Helsinki
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Kauppahalli Lihaa - laatua - palvelua www.lihavuorinen.fi

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

PALVELUHAKEMISTO

Kuva: Lasse Koskinen.

≤

iemen laelle
säravintolaa
HIERONTAA

liikkujilta ja ulkoilijoilta
TUOMON HIERONTAPALVELU

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

Päijät-Hämeen Käyttöauto Oy

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

hdas laajeni Lahdessa
sohvaa, Vuorio kertoo.

(09) 241 8498 - www.tuomontupa.fi
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Siirtonurmea

LAADUKASTA SIIRTONURMEA LAMMILTA!

na melkoista sisutusia ja tuotantomme toi-

kattosillat
tikkaat
lumiesteet

Kou ruttuotte Oy
Kou
O

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

Yrittäjä, haluatko avuksesi pienen
ja ammattitaitoisen tilitoimiston?
Ompelukonemyynti
ja -huollot
OMPELUKONEMYYNTI
JA -HUOLLOT

Tarjoamme kirjanpitoa
LAATUKONEET
EDULLISESTI
MYYNTI
- HUOLTO - KORJAUS
ja taloushallintopalveluja
KAIKKI
MERKIT
aina
ajantasaisesti!

TORIN OMPELUKONE

Kaarikatu 1, 15100
www.torinompelukone.ﬁ
- p.Lahti
0400 769 632
0400Rauhankatu
765832 | info@accounting4you.fi
18, Lahti
Av. ma, ti, to, pe 10-17, ke 9-18

Kuka hoitaa huonekalujen,
trampoliinien, grillien ym.
kuljetuksen ja kasauksen?
Myös liukuovikomerot
Tervetuloa pesettämään uudella autonpesukoneellamme

Sänkyjä ja patjoja sen sijaan
myydään paljon myös kevääl-

TEHOPESU

Kattotöitä
Pelti- ja tiilikattojen
pesut ja maalaukset

RAKENNUSAPU
MARTTINEN

www.rakennusapumarttinen.ﬁ

Puh. 0400-948 260

TILITOIMISTOJA

Polttoöljyä

TILITOIMISTO
SALEJÄRVI KY
Puotikatu 7,
15700 Lahti
050 599 3283
www.salejarvi.fi

RIVITALOUUSTUOTANTOA LAHDEN NASTOLAN RAKOKIVEEN:
Viikko 20 / 2021
Seudun Uutiset
ENNAKKOMARKKINOINNISSA tulevaa Raken- Huoneistoja tulee 8 kpl seuraavasti:
RIVITALOUUSTUOTANTOA
LAHDEN NASTOLAN RAKOKIVEEN:
nusliike Olavi Järvinen Oy:n
rivitalouustuo-
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