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

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

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

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

Ilmastointihuollot R134
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KauppakatuSepo

Ve

Saimaan

Ratkaisuja tietokoneongelmiin

PC APU
®

040 74 20 200

Tarvetta mikrotuelle?
Tietoturva epäilyttää?

Apua tietokoneen hankintaan?

SAATapua!

ppee 99--
mmaa

Kauppakatu 37
15140 Lahti

ma-to 9-17:30
pe 9-15, la sulj.

www.pcapu.fi
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Markkinoilla 
tavataan  
4.9.

KAJALON SORAKAJALON SORA
– ORIMATTILA – NASTOLA – VILLÄHDE – LAHTI

 Sorat ja murskeet  Laadukas puutarhamulta 
 Kaivinkonetyöt

Laadukkaat kiviainekset – Täsmälliset toimitukset

kajalonsora.fi    040 501 5771

-KIVIAINEKSET

ORIMATTILA - NASTOLA - VILLÄHDE - LAHTI - HOLLOLA

• 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 

Tarjous on voimassa 26.8.-30.8.2019

SOL Palvelupesula Lahti | p. 040 779 7256

Pesula

(norm. 6,50€/kg)

Helpostusta arkeen 
Lahden SOL 
Palvelupesulasta,
Vesijärvenkatu 22
LIINAVAATTEIDEN PESUT

5,85 €/kg

PALVELUT  YRITYKSILLE: 
työvaatteet ja yritysten kaikki tekstiilit: verhot, matot jne.

LAHDEN SOL PALVELUPESULAAN VOIT TUODA KAIKKI KODIN TEKSTIILIT PESUUN,
matot, verhot, peitot , tyynyt… jopa pehmolelut!

Jätevesijärjestelmät
kuntoon 31.10. 2019 mennessä

Kaivopuhdistamo
                  -jätevesi-
puhdistamo on uusi
jätevesijärjestelmän
saneeraukseen kehitetty
puhdistamolaitteisto,
joka voidaan asentaa
olemassa oleviin kaivoihin.

 Helppo  edullinen
 ilman kaivuutöitä

www.yip.fi
TUTUSTU!
Jätevesien pienpuhdistamo

040 5895 123, info@yip.fi

                    
hd

VANHAN AJAN PÄIVÄT
Jokelan kotiseutumuseolla

La ja su 24.-25.8.2019 klo 10-17
Turkkilantie 39, 07990 Ruotsinkylä, Loviisa

10.00 Päivien avaus Olli Ojanen.

Tervetuloa elämysmatkalle vanhaan aikaan!

www.jokelanmuseo.info,
museo@jokelanmuseo.info

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

La ja su 27.-28.8.2022 klo 10–17

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…

lahden 
sataman yö

2.-4.9.
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, 
mobiililipulla voit mennä suoraan laitteisiin!
Katso tapahtumatiedot ja ohjeet netistä.

Tapahtuma koko perheelle,
tervetuloa!

avoinna:
pe 16-24
la 14-24
su 12-18

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

Syksyn uutuudet!

ENSI-ILTA 25.8.

ENSI-ILTA 3.11.

TEKSTI
PETER QUILTER

SUOMENNOS
KARI-PEKKA TOIVONEN

OHJAUS
TIINA PIRHONEN
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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
On hyvä antaa,

jos joku pyytää teiltä,
mutta on vielä parempi

antaa pyytämättä ja ymmärtäen

Kahlil Gibran

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 

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)

Lahden liikennejärjestelyt
Lahdessa on kummallinen 
tapa hoitaa liikennejärjes-
telyjä rahaa säästämättä ja 
hyöty-/haittanäkökantoja 
huomioon ottamatta.

Aikojen kuluessa on 
Aleksanterinkatuakin muo-
kattu ja aina yhtä huonolla 
tuloksella. Samat politiikot 
ja virkamiehet hölmöilevät 
kansalaisten kustannuk-
sella. Liiketilat autioituvat 
keskustassa, tori tyhjenee. 
Eikä mikään ihme, teh-
tiinhän meille iso kallis 
parkkihalli, josta löytyy 
pysäköintitilaa mielin mää-
rin. Aleksanterinkatua on 
remontoitu ja kavennettu, 
sekä pysäköintipaikat ka-
dun varrelta poistettu. Jäl-
jellä on yksi kaista idästä 
länteenpäin, jonka autolla 
ajaminen on jo taitolaji 
sinänsä. Sääli kun ajattelee 
linja-autokuskeja, jotka 
joutuvat päivittäin röyk-
kyistä ja kapeaa Aleksia 
ajamaan.Sama tilanne on 
vapaudenkadun puolella.

Olisikohan jo aika pa-
lauttaa Aleksanterinkatu 
alkuperäiseen muotoonsa 
parkkipaikkoineen ja pysä-
köintipaikkoineen. Päällys-
teeksi asfaltti, ei mukulaki-
veä, kun ei osata kunnolla 
tehdä. Aikaisemmilla toi-
milla on saatu Lahden kes-
kusta autioitumaan ja lii-
ketilat tyhjenemään. Nyt 
kun liikennettä on ohjattu 
Hämeenkadulle, on saatu 
aikaiseksi sellainen sokkelo, 
josta läpipääsy vaatii malttia 
ja huumorintajua.

Vielä on mainittava 
matkailukeskuksen (lin-

ja-autoaseman) s i i r to 
vanhasta hyvästä paikasta 
pieneen tilaan Rautatie-
aseman kupeeseen. Joskus 
matkakeskuksessa näkyy 
yksi linja-auto, joka lie-
nee eksynyt sinne. Vanha 
”linkkuasema” oli tilava 
ja linja-autot mahtuivat 
kentälle hyvin, niin että 
jos aikaa jäi, pääsi kuskikin 
käymään kahvilla.

Viimeisin vouhotus on 
tämä harpin pyörittäjä. Kun 
Tapparankadun `laihialai-
nen` ympyrä poistettiin, 
alettiin Vanhan Helsingin-
tien tuntumaan tekemään 
oikein urakalla liiken-
neympyröitä, kilometrin 
matkalle kolme mahtavaa 
ympyrää. Kaksi valtatie ne-
loselle Hennalan kohdalle 

ja varmuuden vuoksi Met-
sä-Hennalaan yksi kappale. 
Metsä-Hennala on idylli ja 
tyylikäs asuntoalue, jossa 
on n. parisataa kiinteistöä.

Onhan siellä myös koi-
rapuisto ja matonpesupaik-
ka, jospa näistä syntyy jo 
semmoinen ruuhka, että 
sitä varten tarvitaan iso 
liikenneympyrä. Tämän 
sirkuksen maksavat tietysti 
Lahtelaiset veronmaksajat. 
Vaan ei hätää, kun tuntuu 
olevan millä mällätä.

Mieluummin olisi kyllä 
ollut tarvetta muutamilla 
alueilla ihan vaan kunnon 
pyöräteihin, jotka olisivat 
lisänneet liikenneturval-
lisuutta.

Raimo Jokinen

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
 

Hollolan Nuorisoseuran 
emäntä Seija Juselius juhlii 
70-vuotispäiviään torstaina 
25.8. Kukossa. Hän innos-
tui nuorisoseuratoiminnasta 
1980-luvun lopussa, kun 
hänen poikansa harrasti kan-
santanssia. Talkootyö oli 
Juseliuksen mukaan aluksi 
pienimuotoista ja se liittyi 
oman lapsen kansantanssi-
ryhmän toimintaan. Hannat 
& Heikit -ryhmän menetyk-
sen myötä äitien apua tar-
vittiin 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 onnis-
tunut aina loistavan talkoo-
porukan kanssa yhteistyöllä.

Festivaalien kansainväli-
sestä konserttitunnelmasta 
Juselius ei päässyt nautti-
maan ensimmäisten festivaa-
lien aikana, koska emännällä 
riitti niin paljon työtä, mutta 
tilanne on parantunut myö-
hemmin.

Yhteisöllisyys on ollut 
se asia, jonka vuoksi nuo-
risoseuran emäntä on jaksa-
nut tehdä talkootyötä. Hän 
on hyvin iloinen siitä, kun 

Seija Juselius:
Nuorisoseuran yhteisöllisyys 
houkutteli mukaan talkootyöhön

kansainväliset vieraat ovat 
tyytyväisiä ruokaan.

– Olen saanut kuulla kii-
toksia matkan varrella use-
asti.

Juselius aikoo katsoa Hol-
lo ja Martta -festivaalien 
molemmat konsertit tänä 
vuonna, koska vieraaksi 
saapuu kansantanssiryhmä 
Ukrainasta.

Juseliuksen mukaan lap-
sella pitää olla harrastus. 
Hän on itsekin löytänyt 
oman lapsensa kautta har-
rastuksen kansantanssista.

Purppuri-ryhmä on vie-
raillut useilla Euroopan fes-
tivaaleilla ja erityisen haluttu 

vieras se on ollut Viron 
Marjamaa-festivaaleilla.

Juselius on iloinen sii-
tä, että hollolalaiset nuoret 
pääsevät kansantanssihar-
rastuksen myötä näkemään 
maailmaa.

– On mukava tehdä tal-
kootöitä, jotta hollolalaiset 
nuoret pääsevät esiintymään 
sekä Suomessa ja maail-
malla.

Toiminnanjohtaja Aimo 
Hentisen mukaan Seija Ju-
seliuksen työpanos on ollut 
korvaamaton nuorisoseu-
ralle. - Ei ole koskaan tullut 
sellaista tilannetta eteen, jota 
Seija ei olisi ratkaissut.
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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

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

Ka ri nie meen ra ken ne taan  
120 met riä pit kät  
puu ra ken tei set por taat

Portaiden linjaus on suun-
niteltu niin, että nykyiset 
paikalla olevat arvokkaat 
metsän yksittäispuut ja mai-
semakivet 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 merki-
tään maastoon ja työalueelta 
poistetaan pieniä puita.  

Rakennustöiden aikana 
suljetulla työmaa-alueella 
liikkuminen on kokonaisuu-
dessaan kielletty. Alueella 
liikkuvien toivotaan noudat-
tavan työmaan opastus- ja 
rajoitusmerkintöjä, jotka 
ulottuvat Satamaraitille ja 
Kariniemen puistotielle. 
Portaiden on arvioitu valmis-
tuvan lokakuun puoliväliin 
mennessä.

Lähde: lahti.fi
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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

Maustetytöt 

Ilpo Kaikkonen & Pasi Jääskeläinen

Etelärinteen pojat

Marko Haavisto & Poutahaukat

ChiliBillyBeans

Hu le ve si kai vo jen ym pä ril le asen net ta vil la 
tar roil la kiin ni te tään huo mio ta  
lä hi ve sis tö jen ros kaan tu mi sen eh käi syyn
Suurin osa vesistöjen roskista 
on peräisin kaupungeista. 
Ne kulkeutuvat sinne joko 
suoraan ihmisen kädestä tai 
esimerkiksi sadevesien mu-
kana hulevesijärjestelmää 
pitkin. Pidä Saaristo Siistinä 
ry:n 15.–29.8. toteutettavassa 
Mahanpuruja muovista -vies-
tintäkampanjassa tarroitetaan 
Lahden ja muiden kaupunkien 
katukaivoja näyttävillä, vä-
rikkäillä tarroilla. Lahdessa 
kaivotarrat asennettiin 16.8.

Kampanjan tarkoituksena 
on lisätä tietoisuutta roskien 
reiteistä vesistöihin ja koros-
taa kuluttajan omaa vaiku-
tusta ongelman kitkemiseen. 
Tänä vuonna katukaivoja 
tarroittavat kampanjan ai-
kana Lahden lisäksi Espoo, 
Helsinki, Kauniainen, Kotka, 
Joensuu, Jyväskylä, Oulu, 
Pori, Rauma, Salo, Savonlin-
na, Tampere, Turku, Vantaa 
ja Vihti.

”Hienoa, että kampanja 
saadaan toteutettua Lahdessa 
tänäkin vuonna ja että mu-
kana on nyt entistä useam-
pia kaupunkeja. Kaduilta ja 
muilta umpipinnoilta vie-
märeihin kerättävät hule-
vedet päätyvät tyypillisesti 
käsittelemättöminä suoraan 
lähivesistöihin ja kuljettavat 
samalla sinne kaikki matkaan 
lähteneet epäpuhtaudet ja 
haitta-aineet. Onkin erityisen 

tärkeää, että kaikki huolehti-
vat omat roskansa asiaankuu-
luvaan keräyspisteeseen”, 
kertoo Lahden kaupungin 
hulevesi-insinööri Juhani 
Järveläinen.

Kolmatta kertaa käynnis-
tyvän kampanjan tarkoitus 
on ehkäistä roskaantumista 
positiivisen vaikuttamisen 
kautta. Kampanja on edellisinä 
vuosina aikana saanut run-
saasti positiivista palautetta, ja 
tämän toivotaan vaikuttaneen 
ihmisten käyttäytymiseen. 
Kaivonkansitarroissa käyte-
tään materiaalina muovia, sillä 
muut vaihtoehtoiset materi-
aalit olisivat taustaselvitysten 
mukaan aiheuttaneet mm. 
roskaantumista mikromuovien 
muodossa (maalit) tai niiden 
asennus olisi ollut haasta-
vaa esimerkiksi mahdollisen 
kompastumisvaaran vuoksi. 
Aiempien vuosien kokemus-
ten perusteella tarrat kestävät 
hyvin kulutusta noin kaksi 
viikkoa kestävän kampanjan 
ajan. Lisäksi niiden kuntoa 
seurataan varmuuden vuoksi 
aktiivisesti, jotta mahdollises-
ti vioittuneet tarrat voidaan 
tarvittaessa poistaa nopeasti. 

Tupakantumppi ei 
kuulu kalan suuhun 
Tarroitettujen kaivonkansien 
lisäksi kaupunkien näyttö-

tauluilla ja somekanavissa 
voi kampanjan ajan bonga-
ta animaatiovideota, jossa 
kala hotkaisee kitaansa tu-
pakantumpin luullessaan sitä 
ruoaksi ja sylkäisee sen heti 
pois. Hulevesien mukana 
kaupunkien lähivesistöihin 
kulkeutuu monenlaisia ros-
kia, joista tupakantumppi 
on yleisin rannoilta löytyvä 
roskatyyppi. Tupakan filtteri 
on muovinkaltaista ainetta, 
jonka maatuminen voi kestää 
olosuhteista riippuen yli 10 
vuotta. Lisäksi tumppi sisäl-
tää vaarallisia kemikaaleja, 

jotka leviävät vesistöön ja 
ovat eläimille haitallisia.

”Roskista aiheutuu vesis-
töissä monenlaista haittaa 
sekä luonnolle että järvien ja 
muiden vesialueiden virkis-
tyskäytölle. Pidetään mieles-
sä, että kadulle heitetyt roskat 
päätyvät hulevesien mukana 
yleensä suoraan lähivesistöi-
hin. Laitetaan ne ennemmin 
roskiksiin, joita kaupungilta 
löytyy varmasti riittävästi”, 
Järveläinen toteaa.

Lähde: lahti.fi
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PIIRITAPAAMINEN. Vii-
si YK:n ja Nato-vetoisissa 
rauhanturvatehtävissä toimi-
neiden piirijärjestöä järjestää 
vuosittain yhteistapaamisen. 
Tällä kerralla tapaamisen 
järjestämisvuorossa oli Päi-
jät-Hämeen Rauhanturvaajat 
ry. Tapahtuma järjestettiin 
Hollolan Upilan leirikes-
kuksessa. Järjestävän yhdis-
tyksen lisäksi tapahtumaan 
osallistuivat Suur-Savon 
Sinibaretit, Kymenlaakson 
Rauhanturvaajat, Etelä-Kar-
jalan Rauhanturvaajat ja 
Kanta-Hämeen Rauhantur-
vaajat.

Upilassa järjestettyyn ta-
paamiseen otti osaa 43 si-
nibarettista. Tilaisuus alkoi 
Suomen lipun nostolla sal-
koon. Lahden seurakuntien 
leirikeskuksista vastaava Jari 
Rissanen kertoi osallistujille 
Upilan historiasta. Rissanen 
on myös palvellut rauha-
turvatehtävissä. Osallistujat 
kiittelivät Upilan toimivia 
tiloja ja monipuolisia mah-
dollisuuksia.

Tilaisuudessa Kanta-Hä-
meen osaston puheenjohtaja 
Juha-Matti Saarinen korosti 
puheenvuorossaan vertais-
tuen merkitystä. Saman-
henkisten miesten ja naisten 
tapaaminen ja muistelut ovat 
tärkeitä kriisinhallintavete-
raaneille. 

Rauhanturvaveteraanien 
tapaamiseen kuuluu myös 
yhteiskisailu. Kommelluksia 
mahtuu niihin aina silloin 
tällöin mukaan. Padasjoella 
järjestetyn tapaamisen kalas-
tuskilpailusta unohtui vaaka 
kotiin, joten paremmuusjär-
jestys ratkaistiin asettamalla 
kalat pituusjärjestykseen 
laudalle. 

– Suomessa on 32 rauhan-
turvayhdistystä, joita yhdis-

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

Rauhanturvaveteraaneja koolla Upilassa
Yhteiset kokemukset 
yhdistävät

   

 

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 
 

tää Rauhanturvaliitto. Alussa 
Helsingin järjestö oli suurin, 
ja sen toiminta oli hallitsevaa, 
joten päätettiin viiden piirin 
toimesta järjestää yhteisen ta-
paamisen varsinaisten liiton 
tapahtumien lisäksi, selvittää 
Markku Selonen Päijät-Hä-
meen 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 rauhantur-
vatehtävissä toimineilla on. 

– Suomen viime sodissa 
palvelleet sotaveteraanit ovat 
ihan ehdoton ykköskohde 
avustustoiminnassamme 
sekä liitollemme että pai-
kallisyhdistyksille. 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 tuki-
toimintaa. Sitä varten liitto on 
perustanut päivystävän puhe-
linpalvelun. Jos vuosikym-
menten takaa tulee stressioi-
reita, niin ilman jonotusta on 
mahdollista päästä sairaalan 
henkisen tuen piiriin. Rau-
hanturvaajat ovat palvelleet 
sotatoimialueilla, joten ne 
muistot saatavat kumpuilla 
esiin vielä raskaina. 

Päijät-Hämeen Rauhan-
turvaaj ien t iedot tajal la 
Jarmo Laineella on kent-
täkokemusta rauhaturva-
tehtävistä muun muassa 
Bosniasta. Hän on toimi-
nut tiedustelu-upseerina. 
Tiedottaja uutisoi nettisi-
vustolle ja huolehtii neljä 

kertaa vuodessa paperisena 
ja sähköisenä ilmestyvästä 
Päijät-Hämeen jäsenleh-
destä. Lehden saa noin 600 
jäsentä.

– Nykyinen maailmanti-
lanne on lisännyt tiedotus-
välineiden kiinnostusta rau-
haturvatehtävien hoidosta. 
Turvatehtävissä Nato-yhteis-
työ on pelannut jo vuodesta 
1996 alkaen. Ukrainan tilan-
ne on rauhaturvaveteraaneille 
läheinen omien kokemusten-
sa kautta, selvittää Laine.
Rauhanturvatehtävien yh-
teydessä on saanut surmansa 
60 suomalaista vuosikym-
menien aikana. Heistä kolme 
on haudattu Päijät-Hämeen 
alueelle. Menehtymiset ovat 
tapahtuneet etupäässä lii-
kenneonnettomuuksissa tur-
vatehtäviä suoritettaessa tai 
vapaa-aikoina kohdealueilla. 

Lasse Koskinen

Hollolan keskustakorttelin 
kehittämistyöhön liittyvä 
kuntalaiskysely on avattu 17. 
elokuuta. Kuntalaiskyselyn 
tavoitteena on kerätä tietoa 
kuntalaisten odotuksista kes-
kustan kehittämiseen liittyen 
sekä keskustan käyttötottu-
muksista.

Kyselyyn pääsee vastaa-
maan kahden viikon ajan 
sähköisesti https://forms.
office.com/r/d4we2EiLxV. 
Linkki löytyy myös kunnan 
nettisivuilta www.hollola.
fi.

Lisäksi kyselyyn on mah-
dollista vastata 17.8. alkaen 
paperilomakkeella, joita löy-
tyy Hollolan pääkirjastolta. 
Vastausaikaa paperilomak-
keilla on myös 31.8. saakka.

Hollolan kunta ja Wasa-
Group Oy kumppaneineen 
aloittivat kesän alussa yhteis-
työn Hollolan keskustakort-
telin kehittämistyöstä.

Kehittämistyön tavoitteena 
on kuntakeskuksen elinvoi-
man kasvattaminen ja yksi-
tyisten palvelujen lisääminen 
keskustan alueella.

Tavoitteena on myös asuk-
kaiden, vierailijoiden ja pal-
veluntarjoajien sekä työpaik-
kojen muuttuvien tarpeiden 
monipuolisempi huomiointi.

WasaGroup Oy:n kumppa-
neina kehittämishankkeessa 
toimivat suunnittelutoimistot 
MUUAN Oy:n ja WSP Fin-
land Oy:n. Hankekehittäjä 
WasaGroup vastaa kehittä-
misprojektin etenemisestä 
kokonaisuudessaan.

Kehittämishankkeen val-
mistumistavoite on vuoden 
2023 alkupuoli.

Tämän jälkeen päätetään 
siirtymisestä seuraavaan 
suunnittelu- ja toteutusvai-
heeseen, jossa tehdään valit-
tujen hankkeiden suunnitte-
lu- ja kaavoitustyötä.

Kuntalaisilta 
kysytään Hollolan 
keskustakortteleiden 
kehittämisestä
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Ostamme autosi, vaunut, asuntoautot,
kaikenkuntoiset käy, myös katsastamattomat.

puh. 045 237 8562

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

Sokkelien korjaukset.

041 728 1817
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PALVELUHAKEMISTOPALVELUHAKEMISTO

Automyyntiä

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

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

Polttoöljyä

TALO / MÖKKI MAALTA
Ympärivuotiseen lomakäyttöön.

Sopivasta kauppa heti.

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

Kiinteistöt

Kaihtimia

puh. 03 782 7783

Pelti- ja tiilikattojen
pesut ja maalaukset

RAKENNUSAPU
MARTTINEN

www.rakennusapumarttinen.fi
Puh. 0400-948 260

Kattotöitä

LAADUKASTA SIIRTONURMEA LAMMILTA!

Siirtonurmea

Asennettuna ja tarvikkeenaj

  saumattomat 
sadevesijärjestelmät

  kattosillat
  tikkaat
  lumiesteet
KKKKKKKKKKouKouKouKou ttttttrut ttttuot OOOOOe Oy
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Kattoturvallisuustuotteita

Ompelukonemyynti ja -huollot

LAATUKONEET EDULLISESTI
MYYNTI - HUOLTO - KORJAUS 

KAIKKI MERKIT

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

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

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 
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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
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Kattoturvallisuustuotteita

Ompelukonemyynti ja -huollot

LAATUKONEET EDULLISESTI
MYYNTI - HUOLTO - KORJAUS 

KAIKKI MERKIT

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

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

Öljysäiliöiden huoltoa

Huhtikuun herkkuja!

Kauppahalli www.lihavuorinen.fiLihaa - laatua - palvelua

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

Kylmäsavuporoa, nautaa ja hevosta. 
Nastolan kotijuustoa.

 Vetikon tilan laidunlihaa. 

11,90
/kg

Maalaiskananmunat
isot XL, Suomi

6,50
/kg

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

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

3,50
/kg

34,90
/kg

Poron lapakäristys
Lumiporo, Suomi

tuore, Suomi

pakaste, GB

Toukokuun tahdotuimmat!

10,90
/kg

29,90
/kg

Rakennus- ja 
saneerauspalvelut

Kylpyhuonelaatoitus- ja 
vesieristystyöt
Ilmainen kartoitus!

Hyödynnä kotitalousvähennys!

Puh. 040 171 3110 / Aho

Lää kin tä lo tan puis ton  
ra ken ta mi nen Hen na las sa al kaa
Metsäiseen puistoon rakentuu puisto monipuolisine leikkialueineen. Alue avautuu kokonaan käyttäjille 2023.

Hennalan entisellä varus-
kunta-alueella sijaitsevan 
Lääkintälotanpuiston ja leik-
kialueen rakentaminen alkaa 
viikolla 33. Puistoalue rajau-
tuu Esikuntakatuun, Pataljoo-
nakatuun ja Jylisevänkatuun. 
Tänä vuonna rakennetaan 
puiston osuus polkuineen ja 
valaistuksineen sekä pienten 
lasten leikkialue. Isompien 
lasten leikkialue valmistuu 
vuonna 2023.

Lääkintälotanpuistoon ta-
voitellaan luonnonläheistä 
ja arvokkaaseen kulttuu-
riympäristöön soveltuvaa 
ilmettä. Leikkialue rakenne-
taan suurilta osin purettavan 
ajoväylän paikalle alueen 
puustottomalle osuudelle. 
Näin hyödynnetään vanho-
ja rakenteita ja valmiiksi 
tasaista pohjaa, sekä kaa-
detaan leikkialueen tiel-
tä mahdollisimman vähän 
puita. Leikkialueen pinta- ja 

turvamateriaalina käytetään 
puuhaketta.

Ympäristö inspiroi 
luontoleikkeihin
Puiston halki polveilevasta 
käytävästä tehdään esteetön. 
Sen varrelle sijoitetaan leik-
kialueita, oleskelualueita, jä-
teastioita ja uusia istutuksia. 
Puistoon rakennetaan myös 
Esikuntakadun puolelta täy-
dentävä kevyempi puisto-
käytävä, josta pääsee kulke-
maan Pataljoonankadun tai 
leikkialueen suuntaan. Puis-
ton teema syntyi metsäisestä 
vehreästä ympäristöstä sekä 
alueen historian henkeen so-
pivasta seikkailuajatuksesta. 
Puisto tarjoaa monipuolisia ja 
mielikuvitusta ruokkivia luon-
toleikkimahdollisuuksia, 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 si-
sältäviä leikkivälineitä, ku-
ten kiipeilyä, roikkumista, 
vauhdikasta keinumista sekä 
trampoliinihyppelyä. Pienten 
lasten puolelle on valittu seik-
kailu- ja luontoteemaan sopi-
via toimintoja ja näitä mah-
dollistavia välineitä. Välineet 
mahdollistavat ryömimistä 
tukin sisällä, kieppumista 
karusellissa, keinumista, hiek-
kaleikkejä, puhetorvileikkejä 
sekä esimerkiksi liukumista 
monitoimivälineessä.

Asukkaat mukana 
suunnittelussa
Lääkintälotanpuiston suun-
nitteluun ovat päässeet vai-

kuttamaan myös asukkaat. 
Asukkailla on ollut mahdol-
lisuus kommentoida suun-
nitelmaluonnosta asukas-
tilaisuudessa tammikuussa 
2022. Lisäksi tilaisuudessa 
äänestettiin, millaiset leik-
kivälineet miellyttävät osal-
listujia eniten, ja kerättiin 
vastauksia siihen, millaiseksi 
osallistujat toivovat Lääkin-
tälotanpuiston kehittyvän. 
Leikkivälineistä osallistujien 
suosikit olivat metsäiseen 
ympäristöön sulautuvat ja 
omaehtoiseen leikkiin kan-
nustavat luonnonläheiset 
leikkivälineet. Asukkaat toi-
voivat, että puistosta kehittyy 
luonnonläheinen, viihtyisä 
ja seikkailut mahdollistava 
puisto. Asukkaiden toiveet 
näkyvät nyt konkreettisesti 
puiston ja leikkialueen tee-
massa.

Lähde: lahti.fi

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.

Perinteinen Hollola-päivä 
kutsuu kuntalaiset jälleen 
koolle lauantaina 27. elo-
kuuta. Hollolan torilla, eli 
kuntakeskuksessa kirjaston 
aukiolla, tapahtuu koko päi-
vän aamusta iltaan.

Päivä alkaa Hollolan eläk-
keensaajat ry:n ja Hollolan 
kunnan järjestämillä elo-
markkinoilla kello 9. Markki-
nat kestävät kello 13 saakka.

Ohjelmassa on muun 
muassa aikuisille lantinheit-
toa, ja lapset pääsevät heit-
tämään rengasta kello 9 ─10. 
Lauluryhmä Laulavaisten 
lauluesitys alkaa kello 10.

Hollolan nuorisoseura 
tarjoaa latvialaisen Zelta 
Virpulis kansantanssiryh-
män esitykset. Ensimmäinen 
esitys on kello 12 ja ryhmä 
esiintyy uudestaan illalla 
noin kello 18.

Myynnissä on muun muas-
sa lähialueen leipää, kakkuja, 
lihapiirakoita, vihanneksia, 
hunajaa, käsitöitä sekä uu-
tispuuroa.

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

päällikkö Lassi Puodinkedon 
avajaissanoilla, jonka jälkeen 
Potkulautaritari ampaisee 
esiintymislavalle tuoden mu-
kanaan musiikillista iloittelua 
ilmapallomiekkoineen.

Ritarimeiningin jälkeen 
estradille nousee hollolalai-
sista nuorista koostuva bändi 
Sobriety Society.

Tänä vuonna neljännen 
kerran valittavan Hollolan 
Holosuun palkitsevat kun-
nanjohtaja Päivi Rahkonen 
ja Seutunelosten päätoimit-
taja Ville Hakala.

Holosuun juhlallisen va-
linnan jälkeen muun muassa 

Topi Sorsakoskena viime 
kesänä Pesäkallion kesäteat-
terissa esiintynyt muusikko 
ja näyttelijä Stefan Andersén 
nousee nuorten bändin jäl-
keen musisoimaan soittaen 
koskettimia.

Illan viimeisenä, mutta 
ei vähäisimpänä, esiintyjä-
nä 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.

Jesse Kaikuranta siivittää Hollola-päivää
Hollolan Holosuu nimetään neljännen kerran
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HARRASTE

Lahden Tanssiopistolla alkoi 
tänä syksynä jo 40. toimin-
tavuosi. Opiston rehtori Pia 
Poutanen on ollut alusta asti 
mukana toiminnassa.

- Jo 80-luvun alussa jär-
jestimme tanssitunteja sellai-
sissa lajeissa, joissa ei ollut 
saatavilla opetusta pienimuo-
toisena toimintana ja oppi-
laitoksena aloitettiin vuonna 
1983, Poutanen kertoo.

Pienestä, muutaman kym-
menen oppilaan tanssikou-
lusta alkoi vähitellen kehittyä 
satojen oppilaiden oppilaitos, 
jossa vuoden 2000 alussa 
harrasti tanssia jo 500 las-
ta, 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 toi-
miva tanssi- ja sirkustaiteen 
perusopetusta antava oppi-
laitos. Sirkuksen opetus tuli 
mukaan vuonna 2012.

  40 vuoteen mahtuu niin 
hyviä kuin huonojakin het-
kiä. 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 Tans-
siopiston tilakysymys, joka 
rajoitti toiminnan kehittämis-
tä pitkään reilun kymmenen 
vuoden ajan. Sitten saimme 

Lahden Tanssiopiston 40. toimintavuosi käynnistyi

hienon mahdollisuuden Luh-
ta-kiinteistöiltä ja pääsimme 
aloittamaan uusissa, meille 
räätälöidyissä tiloissa kaup-
pakeskus Valossa. Nyt alkaa 
neljäs lukuvuosi uusissa toi-
mitiloissa. Eli hyvin merkit-
tävä unelma toteutui kolme 
vuotta sitten, Poutanen jatkaa.

Tanssi kehittyy koko ajan 
ja uusia suuntauksia tulee.

– Klassisen baletin rin-
nalle on vahvasti tullut ny-
kytanssin opetus ja lajiva-
likoimamme on laajentunut 
uusiin tanssisuuntauksiin en-

simmäisten vuosikymme-
nien aikana. Tanssi elää 
vahvasti kiinni ajassa kaiken 
aikaa ja edelleen joka vuosi 
uudet genret tulevat mukaan 
opetukseemme. Taiteen pe-
rusopetuksessa voi suorittaa 
myös tutkinnon ja saada to-
distukset opinnoista, iloitsee 
Poutanen.

Lahden Tanssiopiston 
henkilökunta koostuu 10 
opettajasta ja 2 hallintohen-
kilöstä. 

– 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 esi-
tyksiin, kilpailuihin ja katsel-
muksiin. Toiminnassamme 
on keskeistä aktiivinen ja 
laaja esiintymistoiminta, 
sillä onhan kyse esittävästä 
taiteesta, Poutanen jatkaa.

Tanssiopistolla on haavee-
na saada jatkaa toiminnan 

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

kehittämistä ja kykyä pysyä 
elävänä, muuntumiskykyise-
nä ja elinvoimaisena oppilai-
toksena, johon harrastajien 
on helppo tulla matalalla 
kynnyksellä. 

– Olemme kuin yksi iso 
perhe, jossa puhalletaan 
hyvin yhteen ja kaikilla 
on sama päämäärä. Mot-
tona onkin, että yhteisessä 
teoksessa jokaisen askel on 
tärkeä. 

Tanssiopisto on vahvasti 
tulevaisuuteen suuntaava 
oppilaitos ja toiveenamme 

on, että saisimme lisää ta-
loudellista tukea oppilaitok-
sen toiminnan kehittämiseksi 
tulevaisuutta kohti. Keskiös-
sä ovat oppilaat, joille myös 
toivoisimme tarvittaessa 
sellaisia taloudellisia tuki-
kanavia, jotka takaisivat har-
rastuksen jatkuvuuden ja 
joillekin hyvän pohjan aina 
ammattilaisuralle asti, ki-
teyttää Poutanen.

Teksti ja kuvat: 
Niina Leskinen
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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/

vvuuoottttaa4400
Tanssi- ja
sirkustunnit
ovat alkaneet!

Ilmoittaudumukaan
osoitteessa lahdentanssiopisto.fi

Toimipaikkamme:
KauppakeskusValo,
Saksalankatu 4-6, Lahti
Erkko-lukionliikuntasali
Koulutie 17, Orimattila

info@lahdentanssiopisto.com

ELÄMYKSIÄ,LIIKETTÄ, ILOA -YHDESSÄ

Keilailu on vanha laji, mutta 
suurelle yleisölle saattaa kui-
tenkin olla aika tuntematon. 
Ruotsissa järjestettiin liki 
100 vuotta sitten Tukholman 
keilailuliiton turnaus, jota 
on myöhemmin kutsuttu en-
simmäiseksi maailmanmes-
taruuskilpailuksi. Vuonna 
1954 järjestettiin ensimmäi-
set MM-kilpailut Helsin-
gissä. Suomeen amerikka-
laistyyppinen keilailu tuli 
1920-luvulla, kun Helsinkiin 
avattiin ensimmäinen keila-
halli ja Helsingin Bowling-
liitto perustettiin. Suomen 
Keilailuliitto perustettiin 
vuonna 1939. Eli hyvinkin 
vanhasta lajista on kyse. 

Suomi on keilailussa yksi 
menestyksekkäimmistä 
maista. Viimeisimmät arvo-
kilpailumitalit Suomeen on 
tullut Tanskan Aalborgissa 
pidetyistä naisten EM-kilpai-
luista elokuussa, kun vasta 
18-vuotias Peppi Konste-
ri voitti All Event -kultaa. 
Myös parikilpailussa Kons-
teri ja Ani Juntunen nappa-
sivat EM-pronssia, samoin 
trio Konsteri, Juntunen ja 
Marjaana Hytönen saavut-
tivat EM-pronssia. 

– Keilailu voi mielestä-
ni kaiken kaikkiaan hyvin. 
Rekisteröidyt keilaajat ovat 
vähentyneet paljolti ikään-
tymisen vuoksi, mutta hal-
leilla käy paljon koululaisia, 
hohtokeilaajia sekä muita 
harrastajia kaikista ikäluo-
kista. Kaikki eivät välttä-
mättä halua kilpailla, mutta 
ovat innostuneet jokaiselle 
sopivasta lajista harrastus-
muotona. Kilpakeilailu on 
entistä enemmän mennyt am-
mattimaisempaan suuntaan 
maailmalla, jossa me yritäm-
me omilla resursseillamme 
pysyä kärjen mukana, kertoo 
maajoukkueiden päävalmen-
taja Jarmo Ahokas.

Korona vaikutti negatii-
visesti urheiluun ja harras-
tamiseen, myös keilailuun 
ja keilahallien toimintaan. 
Harrastajamäärä ei ole muut-
tunut koronan myötä.

Suomalaiset kestomenestyjiä arvokilpailuissa – 
lahtelainen lupaus lähdössä junioreiden EM-kilpailuihin

– Aluksi oli hieman epä-
selvyyttä 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. Arvokilpai-
luja siirrettiin koko maail-
massa paljon ja maajoukku-
een kanssa oikeastaan kaksi 
vuotta lähinnä pidettiin 
kotimaan leirejä, Ahokas 
jatkaa.

Keilailu on helppo aloittaa 
ja sitä voi harrastaa itsenäi-
sesti tai kilpatasolla. Alkuun 
välineistö löytyy suoraan 
hallilta, mutta jos tähtää kil-
patasolle, on omien välinei-

den hankinta luonnollisesti 
suotavaa. Suomesta löytyy 
yli 140 keilahallia.

– Aloittaminen ei ole kal-
lista. Halleilla on palloja 
asiakkaiden käyttöön eri 
porauksilla ja painoilla, jo-
ten jokainen löytää itselleen 
sopivan pallon. Kengät voi 
myös vuokrata ratavarauk-
sen yhteydessä, joten aloit-
taakseen ei tarvitse omia 
välineitä. Tietysti omat vä-
lineet 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.

Leskinen junioreiden 
EM-kilpailuihin 
Ranskaan
Lahdessa toimii koululais-
ten keilakerho, josta myös 
17-vuotias, Lahden Lyseon 
urheilulukiota toista vuot-
ta käyvä Roni Leskinen 
on ponnistanut maajouk-
kuetasolle. Leskinen aloitti 
nimenomaan keilakerhosta 
8-vuotiaana. 12-vuotiaana 
ensimmäisen erikoiskilpai-
lunsa voittanut Leskinen 
nousi junioreiden maajouk-
kueeseen viime talvena vai-
kean edellisen kauden jäl-
keen. Sinnikäs harjoittelu on 
siis tuonut tulosta.

– Tavoitteeni on ollut 
ensin päästä maajoukkuee-
seen ja siitä arvokilpailui-
hin. Vuosi 2021 keväästä 
syksyyn oli hankalaa, kun 
heittokäteni kipeytyi. Sii-
nä luonnollisesti tulostaso 
laski, mutta onneksi erilai-
silla hoidolla saatiin se taas 
heittokuntoon. Siitä tulosten 
nousu omalle tasolle ja hy-
vät näytöt tärkeissä kilpai-
luissa Suomessa nostivat 
minut maajoukkueeseen ja 
siitä heti EM-joukkueeseen, 
iloitsee Leskinen.

Leskisellä on edessään 
ensimmäiset arvokilpailut, 
kun junioreiden EM-kil-
pailut järjestetään Ranskan 
Wittelsheimissa syyskuun 
alussa. Kilpailut piti olla jo 
huhtikuussa, mutta korona 
sotki aikatauluja, joten ne 
siirrettiin syksyyn. Valmis-
tautuminen on sujunut suun-
nitelmien mukaan, jonka 
henkilökohtainen valmentaja 
Krista Pöllänen on laatinut 
yhdessä Leskisen kanssa. 

– Hyvällä ja rennolla mie-
lellä lähden Ranskaan. En ole 
jännittäjätyyppiä ja paineita 
ei tunnu olevan. Tavoit-
teeni on heittää vähintään 
omalla tasollani ja onhan se 
mitalikin tietysti mielessä, 
Leskinen toteaa.

Teksti: Raimo Jokinen
Kuva: Niina Leskinen

Roni Leskinen ja Jarmo Ahokas

Mainosta 
sinäkin tässä!

www.lahdenseudunuutiset.fi

Lahden Pyhättömänmäellä 
Kiveriönkadulla käy jo aa-
muvarhaisella kolinaa. Ääni 
ei onneksi kuulu ulos asti tai 
naapureihin, kun Sali21-kun-
tosalilla hikoillaan. Yrittäjä 
Marko Männikkö avasi 
kuntosalin viime vuoden 
lopulla pitkän harkinnan ja 
suunnittelun jälkeen. Myös 
muita oheispalveluita on 
tarjolla.

– Palkkatyötä pitkään teh-
neenä, yrittäjyys oli luonnol-
linen jatkumo sille. Kuntosali 
on ehkä ollut ajatuksena jo 
vuosia, mutta tässä vain 
kaikki palaset loksahtivat 
sopivasti kohdalleen. Muu-
tama vuosi sitten suoritettu 
Personal Trainer -tutkinto ja 
Kalevalaisen jäsenkorjauk-
sen opinnot antoivat ehkä 
riittävästi rohkeutta lähteä 
kokeilemaan juuri tätä alaa, 
Männikkö kertoo.

Sali21 – pitkäaikainen haave toteutui

Joskus asiat etenevät hy-
vinkin verkkaisesti ja mie-
luisia tai sopivia toimitiloja 
ei helpolla tahdo löytyä. 
Sali21:n tapauksessa kävi 
toisin.

– Asiat etenivät melko no-
peasti, kun vauhtiin päästiin. 
Tämä paikka vaan valikoitui 
nimenomaan hyvän sijain-
nin ja hyvien kulkuyhteyk-
sien kautta. Itse oikeastaan 
vastasin täysin salin va-
rusteista ja värimaailmas-
ta. Myös remonttia tehtiin 
ja isossa roolissa siinä oli 
vuokranantaja, Männikkö 
summaa.

Korona sulki muutama 
vuosi sitten paikkoja kunto-
saleja myöten. Pikkuhiljaa 
sekin ala on päässyt takaisin 
jaloilleen. Uuden liiketoi-
minnan aloittaminen vaikei-
na aikoina tuo luonnollisesti 
oman riskinsä.

– Liiketoiminta on vasta 
aluillaan ja lähtenyt käyn-
tiin kohtalaisesti. Alku oli 
haastava koronan vuoksi 
mutta hiljalleen keväällä 
saatiin homma ihan mielek-

käästi toimimaan. Varsin-
kin nyt syksystä on kovat 
odotukset. Uusia laitteita ja 
välineitä on tulossa, jatkaa 
Männikkö.

Yksityisiä kuntosaleja 
ja kuntosaliketjuja löytyy 
myös Lahden seudul ta 
paljon, joten kilpailu on 
kovaa. Siksi nimenomaan 
sijainnilla on iso merkitys 
tässäkin tapauksessa. Myös 
erilaisten oheispalveluiden 
monipuolinen tarjonta on 
eduksi.

– Sali 21 tarjoaa rauhal-
lisen ja laadukkaan ympä-
ristön hyvän treenin teke-
miseen. 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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KYLÄJUHLA. Padasjoen 
Maakesken Rientolan seura-
talossa järjestettiin kesäasuk-
kaille suunnattu kylätapah-
tuma. Kylässä asuu kesäisin 
noin 800 kesäasukasta. Ta-
pahtuman kunniavieraiksi 
oli kutsuttu Lahden Hiih-
toseuran Punapaitoja, eli 
seuran veteraanijaoksen en-
tisiä mäkihyppääjiä. Maa-
kesken Linnavuoressa oli 
aikoinaan oma 40 metrin 
mäkensä ja Asikkalan Kur-
hilan kylässä 35-40 metrin 
hyppyrimäki, jotka olivat 
Punapaidoille tuttuja kil-
pailuaikoinaan. Maakesken 
tapahtuman teemana oli ky-
län mäkihyppyhistoria.  Lah-
desta tapahtumaan matkusti 
toistakymmentä Punapaitaa. 

Punapaidat kunniavieraik-
si kutsunut kunnanhallituk-
sen puheenjohtaja Antti Rä-
sänen esitti tervehdyssanat 
ja Padasjoen tuore kesäasu-
kas, kansanedustaja ja Päi-
jät-Hämeen aluevaltuuston 
puheenjohtaja Mika Kari toi 
maakunnan tervehdyksen.

– Pikkupoikana hypin ai-
koinaan kavereitteni kans-
sa hiihtosuksilla Lahdessa 
Lohkokallion mäestä, joka 
sijaitsee Saksalan ja Liipolan 
kaupunginosien välimaas-
tossa. Toisinaan palasimme 
kävellen, kun sukset olivat 
katkenneet, Kari kertoi omia 
muistojaan. 

Punapaitojen ryhmänjoh-
taja, Lahden kaupunginhalli-
tuksen jäsen, Erkki Nieminen 
esitti Punapaitojen terveh-
dyksen. Hän ojensi muuta-
mille ansioituneille henki-
löille Lahden Mäkihyppääjän 

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

Punapaidat Maakesken mäkijuhlassa
”Mitä jos hyppääjänä olisi ollut joku outo”

patsaan pienoismallin. Yksi 
saajista oli Maakesken kylä-
yhdistys. Patsaan vastaanotti 
yhdistyksen puheenjohtaja 
ja tapahtuman järjestelyistä 
vastannut Marjatta Ojala.

– Monella 1950-luvun ja 
1960-luvun mäkihyppääjäl-
lä oli oma kesälajinsa. Osa 
saavutti jopa SM-mitaleita 
Lahden Mailaveikkojen pe-
säpalloilijoina, Nieminen 
kertoi puheenvuorossaan.

Paikalla oli mäkimiehis-
tä myös Antero Immonen, 
joka sijoittui kuudenneksi 
mäkihypyn MM-kilpailuissa, 
mutta oli myös jalkapalloili-
jana nuorten maajoukkuees-
sa ja menestyi myöhemmin 
keilaradoilla. Immonen ker-
toi hauskoja muistoja mäki-
vuosiltaan.

– Veikko Pylväläinen kaa-
tui kerran mäessä niin että 
mursi kahdeksan kylkiluu-
taan, solisluunsa ja loukkasi 
nilkkansa. Hän tuumi vain, 
että miten olisi käynyt, jos 
hyppäämässä olisi ollut joku 
oudompi, Immonen kertoi 
yhdestä legendaarisesta mä-
kimiehestä. 

Osa Punapaidoista on syn-
tyisin Padasjoelta. Tällainen 
on lähes 90-vuotias Rai-
mo Suppula, joka muisteli 
kokemuksiaan Maakesken 
mäessä ja kylän hyppääjiä. 
Toinen muistelija oli Esko 
Ojala, joka voitti SM-kultaa 
ampumahiihdossa vuon-
na 1960. Hyppykokemusta 
hän sai myöhemmin Utissa 
Laskuvarjojääkärikoulun 
kouluttajana. 

Marjatta Ojala ja Eva 

Häkkä-Rönnholm esittelivät 
kuvin ja sanoin Maakesken 
hyppyrimäen historiaa. Mä-
keen 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 henki-
löä. 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 Suo-
men Hiihtoliiton kisasäännöt 
muuttuivat niin että pienem-
mät paikkakunnat eivät enää 
kansallisia kisoja saaneet. 
Maakesken hyppyrimäki 
purettiin vuonna 1967.

Maakesken kisoissa kiersi 
metrin korkuinen kiertopal-
kinto. Se jäi järjestävän seuran 
Padasjoen Yrityksen haltuun. 

Nyt Maakesken mäkijuhlassa 
Antero Immonen ja Antero 
Verto ojensivat sen kunnian-
osoituksena Raimo Suppulal-
le. Palkinto ohjautuu aikanaan 
Lahden hiihtomuseoon. Maa-
kesken mäki-iltamat päättyivät 
tansseihin Midnight Express 
-yhtyeen säestyksellä. 

Lasse Koskinen

– Meillä on Kittilässä vielä 
upea määrä sotaveteraaneja, 
joille saimme Valtiokontto-
rin mahdollistamana tarjota 
konkreettista apua ja seuraa 

arkensa iloksi. Halusimme 
mahdollisimman nopeasti 
tarttua edelläkävijänä näi-
den meille kaikille suoma-
laisille tärkeiden vanhusten 

hyvinvoinnin lisäämiseen 
ja vanhusyksinäisyyden 
vähentämiseen. Uskom-
me, että säännöllinen tuttu 
seura, mielekäs tekemi-

IKÄIHMISET

ATERIAT 
KOTIIN

Harjulankatu 7, Lahti

Meillä käy palvelusetelit
OTA 

YHTEYTTÄ
p. 03 872 5133

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

Ateriat toimitetaan arkisin
ma-pe klo 9.30 – 13.00

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

Kittilä edistää edelläkävijänä onnellista vanhuutta ja osti 
säännöllistä, hyvinvointia lisäävää seuraa sotaveteraaneilleen

nen, rupattelut ja ulkoilut 
vähentävät yksinäisyyden 
tunnetta, sairauksien etene-
mistä sekä lisää fyysistä ja 
henkistä hyvää.”, kertoo 
Kittilän avopalveluohjaaja 
Anja Keskitalo.

Yksinäisyydestä ja sosi-
aalisten hetkien puuttees-
ta ja ulkoilun vähyydestä 
kärsii moni vanhus, ja sen 
vaikutukset hyvinvointiin, 
terveyteen sekä sitä kautta 
myös kunnan terveyden- ja 
vanhustenhuoltoon näkyvät 
kaikkialla. Myös lisäänty-
nyt kuntien pula kotihoidon 
työntekijöistä sekä kesäloma-
tuuraukset lisäävät tarvetta 
uusien palveluiden testaa-
miselle.

Kittilä tilasi heinäkuussa 
10 sotaveteraanilleen Seu-
rana Oy:n ainutlaatuisen 
vanhusseurapalvelun, tavoit-
teenaan 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 sy-
dämellä laadukasta, van-
huksen hyvinvointia lisää-
vää, ei-sairaanhoidollista 
vanhusseuratyötämme. On 
hienoa nähdä, miten sekä 
hoivakodit, laitokset ja nyt 
myös kunnat ovat ottaneet 
tästä keinon tuottaa onnel-
lista vanhuutta ja samalla 
mahdollisuuden pienentää 
yksinäisyyden ja toimin-
takyvyn laskusta koituvia 
kuluja. Kun kaikkea ei voi 
tuottaa yksin, on hyvä tur-
vautua luotettavan, hyväksi 
havaitun palvelun pariin, 
sanoo Seuranan perustaja 
Mirka Saarinen. Saarinen on

perus tanu t  Seuranan 
omaan tarpeeseensa, etsien 
turhaa säännöllistä, luotet-
tavaa seuraa oman sotain-
validi-isoisänsä arjen piris-
tykseksi.

Seuranan palvelun yhteis-
kunnallinen vaikuttavuus 
on suuri. Kun Kittilän kunta 

ostaa vanhusseurapalvelun 
kunnan kymmenelle vanhuk-
selle, se tuottaa hyvinvointia 
usealle taholle:

• Sotaveteraanille, joka saa 
säännöllistä, luotettavaa 
vertaistuellista seuraa

• Eläkeikäiselle Seuralaisel-
le, joka saa merkitykselli-
sestä työtä. Kittilässäkin jo 
4 eläkeikäistä Seuralaista 
työllistetty vanhusten ys-
täväksi. Vielä yhtä Seura-
laista kaivataan.

• Vanhuksen omaiselle, joka 
saa jokaisen tapaamisen 
jälkeen vanhusläheisensä 
kuulumiset

• Kittilän kunnalle, joka saa 
arvokasta tietoa vanhusyk-
sinäisyyden ehkäisystä ja 
sen tuottamasta hyvinvoin-
nista ja vaikutuksista kun-
taan.

– Näemme varmasti pian 
hankkeen tuomat hyödyt va-
lituille vanhuksille, ja hienoa 
olla edelläkävijänä tekemäs-
sä tätä hyvää sotaveteraaneil-
le, iloitsee Keskitalo.
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TEOLLISUUS. Betoniele-
menttirakentaminen lähti 
Suomessa käyntiin 1960-lu-
vulla. Elementtien etu- ja 
takakuori keksittiin sitoa 
toisiinsa teräslankasidok-
sella, joka muistutti köyn-
nöskukkien kasvattamiseen 
valmistettuja tikapuutukia. 
Tuotteen kehittelijä oli diplo-
mi-insinööri Osmo Norvasto 
Tampereelta. Liikeidean 
käynnistäjänä toimi Jalo 
Paananen ja tuotantoa alkoi 
valmistella Lahdessa Paan-
asen opiskeluaikainen vuok-
raisäntä Lasse Helander.

Ensimmäiset tuotteen ko-
koamishitsaukset tapahtui-
vat Helanderin autotallissa. 
Helanderista tuli Norvaston 
ja Paanasen liikekumppa-
ni. Varsinainen tuotantotila 
löytyi entisestä karjatilan 
navetasta Lahden Ahtialasta. 
Kokemusten ja erehdysten 
kautta syntyi sidostuote, jota 
nimitettiin ansaaksi. Näin 
kasvoi vähitellen rakentami-
sen terästuotteilla yritys, joka 
tunnettiin nimellä Teräspeik-
ko ja nykyisin nimellä Peik-
ko, monikansallisesti Peikko 
Group. Päätoimipaikka on 
Lahden Vipusenkadulla.

Teräspeikon tehtaan luot-
tamusmiesten ja toimitus-
johtaja Jalo Paanasen välillä 
syntyi ajoittain kipinöintiä 
muuallakin kuin hitsausko-
neissa. Teollisuustoimihen-
kilöiden liitto halusi myös 
jäsenilleen osansa ansioiden 
kasvusta. Sopimusta ei syn-
tynyt neuvottelemalla. Vauh-
dituslakkoa kesti 1980-luvun 
alussa kahdeksan viikkoa. 
Teräspeikon toimihenkilöt 
olivat kahtia jakautuneita, 
osa lakossa ja osa töissä. Lo-
pulta syntyi liittojen välinen 
sopimus, joka toi tuntuvan 
lisän toimihenkilöille. 

Peikon tuotevalikoimaa 
pyrittiin lisäämään. Muo-
visuksien läpilyönti tapah-
tui sensaatiomaisesti vuon-
na 1974 Ruotsin Falunin 
MM-hiihtokisoissa. Suoma-
laisille suksenvalmistajille 
tuli kiire ennättää mukaan 
markkinoille. Puusuksia val-
mistavat koneet piti muuttaa 
muovisuksia valmistaviksi. 
Paananen palkkasi Teräspeik-
koon Järvisen suksitehtaalla 
Lahdessa ja Hollolassa muo-
visuksien konekehittelyssä 
mukana olleen Pentti Arosen. 

Peikon päätoimipaikka on Lahden Vipusenkadulla.

Anstar on laajentunut Nastolan Villähteelle.

Peikko kasvoi ansastuotannolla
Anstarilla ja Peikolla mallikiistoja

Teräspeikkoon perustet-
tiin erikoiskoneosasto, jossa 
Pentti Aronen nimitettiin 
työnjohtajaksi. Osasto eriy-
tettiin Teräspeikosta omaksi 
Makron-yhtiökseen, jolle 
rakennettiin tuotantotilat vie-
reiselle tontille. Makronilla 
syntyi muovisuksien val-
mistamiseen puristuskoneita. 
Niiden kehittäminen ei ollut 
helppoa, vaikka esikuvana 
olivat Keski-Euroopan ko-
neet, joihin Aronen oli pereh-
tynyt Järvisen suksitehtaalla. 

Suksikoneita lähti koti-
maisten tehtaiden lisäksi 
myös Neuvosto-Viron Visun 
suksitehtaalle Pärnuun. Aro-
nen muisteli myöhemmin 
värikkäitä kokemuksiaan 
Neuvosto-Viron metsäminis-
teriön virkamiesten ja Pärnun 
suksitehtaan päälliköiden 
kanssa. Ministeriö vastasi 
suksien tuotannosta Neuvos-
to-Viron aikana. Suksipuris-
timia meni myös suomalais-
ten aikoinaan perustamalle 
Sortavalan suksitehtaalle, ja 
suoraan puna-armeijan va-
rastoon pahan päivän varalle.

Neuvostoliitto kaatui, jo-
ten kaupankäyntiin Suomen 
kanssa tuli äkkipysäytys. 
Makron-yhtiö lähti etsimään 
uusia markkinoita. Yhtiö 
tuotti nyt koneita puuelement-
titehtaille ja kiviteollisuuteen. 
Ylityöjohtaja Pentti Arosen 
koneiden viimeistelymat-
kat suuntautuivat Kanadaan 
saakka. Tässä vaiheessa Paan-
asen perheyhtiö keskittyi 
Peikkoon ja Makron-yhtiö 
meni myyntiin. Aronen lähti 
60-vuotta täytettyään sotave-
teraanien varhaiseläkkeelle. 
Hän oli taistellut jatkosodassa 

19-vuotiaana JP 4:n riveissä 
Karjalankannaksella. Aroses-
ta tuli Lahden Kasakkamäen 
koulun nimikkoveteraani.

Peikko-yhtiön omistajien 
harmiksi yhtiön tuotanto-
päällikkö Kari Viljakainen 
asteli omille teilleen ja perus-
ti Anstar-yhtiön, joka kilpaili 
osin saman alan tuotteilla, 
kuin Peikko. Anstarin his-
toria lähti liikkeelle myös 
navetasta, joka sijaitsi Hollo-
lassa. 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 pa-
tenttiriitoja, joita käsiteltiin 
oikeusistuimissa. Haastajana 
kamppailussa oli Peikko-yh-
tiö. Lopputuloksena Anstar 
selvisi hienoisena voittajana. 
Lasse Helander, Pentti Aro-
nen ja Kari Viljakainen ovat 
siirtyneet jo ajan rajan tuolle 
puolen. Peikko ja Anstar 
jatkavat nuoremman suku-
polven vetäminä. 

Karo Hämäläinen on talou-
teen erikoistunut tietokirjailija 
ja vapaa toimittaja. Hän syven-
tyi Peikko-yhtiön historiaan, ja 
kirjoitti siitä kirjan. On ehkä 
toimeksiantajasta riippuvaa, 
että Peikon yrityshistoriaan 
keskittynyt kirjailija on jät-
tänyt Anstarin kilpailijana 
pois kirjasta. Pentti Arosen 
antama osaamispanoskaan ei 
mahtunut kirjaan.

Karo Hämäläinen:  
Peikko – Näin menestys 

tehtiin, Siltala 2022.

Lasse Koskinen

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
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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

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

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!

VUOKRATAAN
Nivelpuominostin

Pieni ja näppärä, 
12metrinen

Hinta 99€/vuorokausi 
tai vuokraa vaikka 

koko viikoksi 
hintaan 495€/vko 

(hinnat sis. alv 24%).

Lisähintaan saatavilla:
-kuljetus kotipihaan

-työmies

Varaukset ja lisätiedot 
numerosta

050 575 0770 

TIEDUSTELUT JA RYHMÄVARAUKSET:
044 239 9759 TAI

URAJARVENKARTANO@GMAIL.COM

Historiaa, kulttuuria ja
elämyksiä Suomen

vanhimmassa
kartanomuseossa!

 
www.urajarvenkartano.fi

 

Urajärven kartano

Kartanokahvila
K A H V I L A  H U G O  J A  L I L L Y

U R A J Ä R V E N  K A R T A N O N  Y S T Ä V Ä T  R Y

A-oikeuksin varustettu
kahvila ruoka-, majoitus ja

juhlapalveluineen!
 

www.kahvilahugojalilly.fi

TIEDUSTELUT JA RYHMÄVARAUKSET:
0400 777 717/044 977 4487

TAI KAHVILA@PHNET.FI

13.-14.6. LA-SU KLO 11-17
19.6.-9.8. JOKA PÄIVÄ KLO 11-17

15.8.-27.9. LA-SU KLO 11-17

KARTANONTIE 77
17150, URAJÄRVI

ASIKKALA

Äänestyspäätös: Lahti ei 
kannata sotekeskus -yhtei-
syrityksen perustamista.

Kaupunginhallitus päät-
ti kaikki asiat esityslistan 
mukaisesti lukuun ottamatta 
seuraavaa:

§ 178 Omistajaohjeet Lah-
den yhtymäkokousedustajille 
7.8.2020 yhtymäkokoukseen

Kaupunginhallitus päätti, 
että Lahti ei kannata sotekes-
kus -yhteisyrityksen perus-
tamista hyvinvointiyhtymän 
hallituksen esityksen mu-
kaisesti, vaan palvelu tulee 

ottaa suunnitelmallisesti ja 
portaittain julkisen tuottajan 
hoidettavaksi.

Kaupunginhallitus jou-
tui äänestämään päätök-
sestään ja hyväksyi jäsen 
Pekka Komun (sdp) tekemän 
muutosesityksen äänin 7-4. 
Muutosehdotuksen puolesta 
äänestivät Hildén, Komu, 
Basboga, Laakso (sdp), Falk 
(kd), Mäntylä (vihr.) ja Lehto 
(ps). Pohjaehdotuksen kan-
nalla olivat Koskelo (kesk.), 
Putula, Vahter ja Rostedt 
(kok.).

Hyvinvointiyhtymän hal-
litus on yksimielisesti esit-
tänyt yhtymäkokoukselle 
sotekeskus-yhteisyrityksen
kumppaniksi Mehiläistä. Yh-
tymäkokous käsittelee asiaa 
kokouksessaan 7. elokuuta.

Yhteisyritys tuottaisi en-
sivaiheessa Lahden, Iitin ja 
Kärkölän sotekeskuspalve-
lut. Hyvinvointiyhtymän mu-
kaan yhteisyrityksen tavoit-
teena on, että palvelukanavat 
monipuolistuvat ja asiakkaat 
saavat käyttöön nykyaikaiset 
ja kattavat digitaaliset ter-
veyspalvelut.

Lahden kaupunginhallitus 
3.8.2020

www.lahdenseudunuutiset.fi 
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NIINAN NIKSIT Niina Ojansivu
Keittiöpäällikkö

Syyssatoa
Rakkaalla lapsella on monta nimeä: mummonkurkut, hölskykurkut, sokerikurkut ja 
etikkakurkut. Meillä ne on hölskykurkkuja, muistan myös lapsuudesta mummoni näitä 
tehneen. Tänä vuonna onkin ollut oikein kurkkujen vuosi, todella isoja ja maittavia kurkkuja 
on tullut etenkin kasvihuoneen puolelta. Ja niinhän se on, että ne omakasvattamat ovat niitä 
maailman maukkaimpia. Satokauden tuotteet ovat nyt parhaimmillaan ja aika edullisiakin joita 
kannattaa nyt hyödyntää ja säilöä.

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

Hölskykurkut
4 kpl avomaankurkkuja
2 rkl väkiviinaetikkaa
2 rkl vettä
1 rkl sokeria
0,25 tl suolaa
0,5 dl tuoretta tilliä 

Sekoita etikka, vesi, sokeri 
ja suola. Sekoittele, kunnes 
sokeri liukenee.

Huuhtele avomaankurkut 
hyvin ennen käyttöä. 
Kuori ne raidallisiksi 
kuorimaveitsellä.

Viipaloi kurkut ja lisää ne 
etikkaseokseen.  Silppua 
tilli. Lisää se kurkkujen 
joukkoon. Sulje kannella 
ja hölskytä hyvin sekaisin 
tai kääntele lusikalla. Anna 
tekeytyä noin puoli tuntia 
ja nauti.

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
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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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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.

UUDISRAKENTAMISESTA
KAIKENLAISIIN REMONTTEIHIN

MAANSIIRTOTYÖT

KULJETUSPALVELUT

KOKONAISURAKOINTI

MURSKE- JA SORATOIMITUKSET 
OMALTA SORANOTTOALUEELTA 

WWW.LEHTISENRAKENNUSJAKONE.FI
- PAIKALLISTA VOIMAA -

ILMAILUMUSEO. Suomen 
ilmavoimat päätti vuonna 
1948 aloittaa käytöstä pois-
tamiensa koneiden varastoin-
nin Asikkalan Vesivehmaan 
lentokentän yhteen halliin. 
Tässä työssä auttoivat va-
paaehtoisesti paikalliset il-
mailun henkilöt. Näin syntyi 
vähitellen Päijät-Hämeen 
ilmailumuseo ja sitä yllä 
pitävä Lahden Ilmasilta ry. 
Museohallin omistaa Suo-
men ilmailumuseosäätiö 
ja lentokenttää hallinnoi 
paikallinen kenttäsäätiö. 
Vesivehmaan kenttä toimii 
harrasteilmailun käytössä. 
Se on erikoistunut lasku-
varjourheilun harjoitus- ja 
kilpailukentäksi. 

Vesivehmaan näytteillä 
olevat lentokoneet ovat vain 
pieni osa kaikista niistä, jotka 
vuosien varrella ovat hallissa 
olleet. Kunnostuksen jälkeen 
niitä on päätynyt Suomen 
ilmailumuseoon Vantaalle ja 
Suomen ilmavoimamuseoon 
Jyväskylään. Suomessa on 

Blackburn Ripon HF -konetta käytettiin Suomessa meritie-
dusteluun Kuva: Suomen Ilmailumuseo.

Lentokoneet olivat 
puuta ja kangasta
Päijät-Hämeen museosta esittelyjulkaisu

kaikkiaan kuusi ilmailumu-
seota. Lisäksi Tuuloksen 
kauppakeskuksessa on esillä 
museoituja ilmavoimien len-
tokoneita. 

Valtakunnallinen Ilmai-
lumuseoyhdistys julkaisi 
esittelyteoksen kaikista 
niistä lentokoneista, joita 
Päijät-Hämeen Ilmailumu-
seossa on vuosien varrella 
ollut. Niitä on kaikkiaan 18. 
Osa on näytteillä edelleen 
ja osa on varastoituna. Päi-
jät-Hämeen ilmailumuseo 
Vesivehmaalla on avoinna 
kesä-elokuussa lauantaisin 
ja sunnuntaisin kello 11-17. 
Muina aikoina sopimuksen 
mukaan. Esittelyjulkaisusta 
saatavat tulot käytetään mu-
seon tukemiseen. 

Päijät-Hämeen ilmailu-
museon ilma-alukset, Ilmai-
lumuseoyhdistys, Ketterät 
Kirjat Oy 2022. Teoksen 
voi hankkia Päijät-Hämeen 
ilmailumuseosta. 

Lasse Koskinen
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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
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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

Ristinkirkon yö, jo perin-
teeksi muodostunut ainutlaa-
tuinen tapahtumakonsepti, 
toteutetaan tänä vuonna lau-
antaina 3. syyskuuta klo 23.

Lahden seurakuntien ta-
pahtuma- ja nuorisomuusik-
kona työskentelevä Miikka 
Kallio yhdisti viime vuoden 
konsertissa kirkkourut ja 
konemusiikin. Tuloksena 
oli ennenkuulumatonta mu-
siikkia urkurin soittaessa toi-
sella kädellä urkuja, toisella 
kädellä syntetisaattoria ja 
jaloilla urkujalkiota. Yleisö 
palkitsi shown railakkaasti 
osoittamalla suosiotaan seis-
ten. ”Ajattelen, että urut on 
maailman isoin soitin, jolla 
pitää soittaa isointa musaa.

Konemusiikki on usein 
äänimassaltaan laajaa ja le-
veää, kertoo Miikka Kallio 
idean synnystä. Konsertissa 
kuullaan myös isoa rock-
musiikkia Kallion tulkitessa 
The Queen -yhtyeen hitte-
jä, mukaan lukien erääksi 
kaikkien aikojen parhaista 

Ristinkirkon yö  
– Miikka Kallio 
ylittää taas rajoja

rock-sävellyksistä mainitun 
Bohemian Rhapsodyn.

Ristinkirkon yö -konsert-
tien synty juontaa aikaan, 
jolloin Kalliolla oli tapana 
harjoitella Ristinkirkossa öi-
sin. Yleisö päästettiin paikalle 
kuuntelemaan ”harjoituksia”. 
Nyt konsertit ovat kuitenkin 
muutamassa vuodessa kas-
vaneet isoiksi tapahtumiksi, 
jotka keräävät kirkkoon väkeä 
poikkeukselliseen vuorokau-
denaikaan. Yöaikaan saattaa 
erehtyä olevansa jollain kes-
kieurooppalaisella klubilla, 
vaikka kyse onkin lahtelaisten 
pääkirkosta.

Miikka Kallion lisäksi la-
valla nähdään hänen pitkäai-
kainen yhtyetoverinsa Jakke 
Saarinen konerummuissa. 
Sähköistä väriä kirkkoon tuo 
Rockvalot, joiden ohjaami-
sesta vastaa Ville Heiskanen.

Konsertti kuuluu Lahden 
kaupungin Mastofestarit-oh-
jelmaan. Konserttiin on va-
paa pääsy ja esityksen kesto 
on noin tunti.

Metsänomistajat
PÄIJÄT-HÄME

PUUKAUPPAA JA METSÄNHOITOA
KOTIMAISTA METSÄENERGIAA
METSÄOMAISUUDEN HOITOA

METSÄTILOJEN VÄLITYSTÄ

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

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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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

Seuraava Lahden Seudun Uutiset 
ilmestyy viikolla 36.
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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 
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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 

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. 

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-
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

Kristiina 
Knuutila,
kiinteistö- 
sihteeri

Sirpa 
Laine,
kirjanpitäjä

Tiina
Vatanen, 
vuokravälitys
p. 050 476 2911

Eeva 
Hagberg,
kirjanpitäjä

Niina
Pusila,
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
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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

Kristiina 
Knuutila,
kiinteistö- 
sihteeri

Sirpa 
Laine,
kirjanpitäjä

Tiina
Vatanen, 
vuokravälitys
p. 050 476 2911

Eeva 
Hagberg,
kirjanpitäjä

Niina
Pusila,
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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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


