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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
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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

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

Ilmastointihuollot R134
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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.

279 €
339 €
389 €
585 €

3
Nokian 
Nordman SX3                           

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

www.nastorengas.fi

215/60R17        

Mainosta 
sinäkin tässä!

www.lahdenseudunuutiset.fi
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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
KUMPI ON KAUNIIMPI
kumpi on kauniimpi:

uskoa, että vapaus koittaa,
toivoa, että valkeus voittaa,
ja taistella valkeuden eestä,-

vai taistella
tietäen, ettei valkeus koita,
tietäen , ettei vapaus voita,

ja sentään taistella

Eino Leino

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)
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Ammattiautoilijan vinkit: 

Koulut alkavat lähipäivinä 
koko Suomessa ja se tuo lii-
kenteeseen kymmeniä tuhan-
sia pieniä ekaluokkalaisia. 
Lähitaksin markkinointi- ja 
viestintäpäällikkö Sakari 
Lauriala muistuttaa autoi-
lijoita unohtamaan kiireen 
liikenteessä. Lasten liiken-
neturvallisuus ja turvallinen 
koulutie ovat yhteispeliä.

– Pienten lasten koulujen 
alkaminen ja koulumatkat 
ovat jännittäviä paikkoja 
paitsi lapsille, myös las-
ten vanhemmille. Lähitaksi 
edustaa ammattimaista tiellä 
liikkumista ja me koemme, 
että ammattilaisten tulee aina 
näyttää esimerkkiä. Alkava 
syksy onkin jokaiselle lii-
kenteessä olevalle hyvä hetki 
seisahtua ja laittaa ajamiseen 
liittyvät perusasiat kuntoon, 
Lauriala kertoo.

1. Suojatie on pyhä
Kunnioita suojatietä ja hi-
dasta niiden läheisyydessä. 
Suojatien tulee olla lapselle 
turvallinen tienylityspaikka, 
mutta se on vain asfalttia 
ja maalia ilman jokaisen 
meidän päätöstä tehdä suoja-
tiestä suojatie. Tee siis tilaa, 
hiljennä vauhtia ja anna tietä 
niin pienemmille kuin isom-
millekin koululaisille.

2. Kiire ei kuulu 
liikenteeseen
Kiire ottaa usein ihmismie-
lestä vallan, mutta Laurialan 
mukaan kiire pitäisi jättää 
kotipihaan.

– Kiireessä moni tuppaa 
ajamaan kovempaa ja omaan 
ajonopeuteen kannattaakin 
kiinnittää huomiota varsin-
kin koulujen läheisyydessä, 
Lauriala muistuttaa.

Varaa huonolla säällä 
enemmän aikaa ajomatkaa 
varten ja noudata nopeusra-
joituksia. Matalampi ajono-
peus mahdollistaa myös 
auton paremman hallinnan 
täpärissä tilanteissa.

3. Ennakoi ja ole 
tarkkaavainen
Jokainen auton ratissa is-
tunut tietää, että autoilu 
vaatii jatkuvaa ympäristön 
havainnointia. Tämä koros-

tuu etenkin lasten ollessa 
liikenteessä, sillä lapset 
käyttäytyvät ja liikkuvat 
impulsiivisemmin ja heidän 
liikkeensä ovat vähemmän 
ennakoitavia. Autoilijan 
kannattaakin ehdottomasti 
seurata tien reunoja ja kat-
vealueita, jolloin yllättäen 
tielle ilmestyvät lapset voi 
havaita ajoissa.

– Tärkeä osa kuljettajan 
ennakointia ja tarkkaa-
vaisuutta on myös omasta 
ajoneuvosta ja vireystilas-
ta huolehtiminen. Autoilu 
sujuu turvallisemmin, kun 
kuljettaja ja ajoneuvo ovat 
molemmat tikissä, Lauriala 
toteaa.

4. Oma asenne  
on tärkeä
Tärkeintä on oma asenne, 
koska siitä kumpuaa myös 
tapa käyttäytyä liikenteessä.

– Kun puhutaan lasten 
liikenneturvallisuudesta, ei 
voida ohittaa aikuisen vas-
tuuta. Se, miten jokainen 
meistä aikuisista käyttäytyy 
liikenteessä, vaikuttaa suo-
raan myös siihen, millaisia 
liikkujia lapsista kasvaa. 
Tärkeää olisikin näyttää esi-
merkkiä lapsille, Lauriala 
korostaa.

Omasta asenteesta ja esi-
merkistä voi viestiä lapsille 
myös muilla keinoin: jos ai-
kuinen räplää mobiililaitteita 
ajaessaan, lapsi voi oppia 
saman tavan. Niin oman kuin 
muidenkin turvallisuuden 
vuoksi ajaessa kannattaakin 
keskittyä vain itse asiaan: 
ajamiseen.

Ole tarkkana 
erityisesti näissä 
tilanteissa
• Koulujen lähialueet ja 

parkkipaikat ruuhkautuvat 
varsinkin ensimmäisten 
viikkojen aikana, joten 
kouluun lapsia kuljetta-
vien sekä lähistöllä liik-
kuvien kannattaa olla tark-
koina. Lasten on vaikea 
huomata parkkeeratun 
auton liikkeelle lähtöä ja 
toisaalta autosta ei välttä-
mättä näe pienten lasten 
liikkumista. Myös kadun 
reunaan parkkeeratusta 

autosta voi yllättäen tulla 
lapsia ajotien puolelle.

• Suojatietä lähestyttäessä 
muista hiljentää ja pysäh-
tyä. Jos viereisellä, saman-
suuntaisella kaistalla oleva 
auto on hiljentämässä ja 
pysähtymässä, tee samoin.

• Suojatien ylitystä odot-
tavan lapsen on vaikea 
arvioida auton vauhtia. 
Lapset voivat kokea suo-
jatien myös pelottavaksi ja 
ylittää sen juosten. Näytä 
lapselle selvästi, että py-
sähdyt, ja hän voi ylittää 
tien rauhassa.

• Jos vastaantulevalla kais-
talla auto on pysähtynyt 
odottamaan lapsia, jotka 
ylittävät liikennevalotonta 
suojatietä, hiljennä vauhtia 
ja pysähdy myös, vaikka 
suojatiessä olisi keskiko-
roke. Huomioi myös, että 
liikenteenjakajan merkki 
voi peittää keskikorok-
keella olevan pienen lap-
sen.

• Teiden risteysalueella on 
hyvä seurata kevyen lii-
kenteen väylällä liikkuvia 
pyöräilijöitä, mutta myös 
skeittilaudoilla, temppu-
pyörillä ja tasapainoskoot-
tereilla kulkevia, koska 
niillä voi edetä nopeasti 
auton eteen.

• Hidasta kadulla ja tien 
reunassa ajavan pienen 
pyöräilijän kohdalla, kos-
ka lapsi voi menettää pyö-
ränsä hallinnan ja päätyä 
ajotien puolelle.

• Kaikilla suojateillä ei ole 
liikennevaloja, ja suoja-
tietä lähestyviä voi olla 
vaikea havaita erilaisten 
näköesteiden takia. Myös 
erilaisilla tietyömaa-alueil-
la kannattaa olla tarkkana, 
sillä jalankulkijat ja pyö-
räilijät on voitu ohjata tien 
ylityksiin poikkeusreitillä.

• Linja-autojen pysäkki-
alueiden kohdalla kannat-
taa seurata valppaasti lin-
ja-autosta poistuvia lapsia. 
Moni lapsi ei välttämättä 
jaksa odottaa linja-au-
ton lähtöä, vaan lähtee 
ylittämään tietä, yleensä 
linja-auton peräpuolel-
ta, mutta joskus yllättäen 
myös linja-auton edestä.

Lähde: autotoday.fi
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Mainosta sinäkin tässä! www.lahdenseudunuutiset.fi
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Lappilainen näkijä, parantaja

jo kolmannessa polvessa

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

0700-512411
Katariina

2,39€

 ★ Aito ★ Varma ★ Näkijä ★

2,34/min + pvm

Jenny
0700-51014

Myös luotettavat rakkaustulkinnat
2,39/min+pvm

ARABIAN ASTIOITA: 
Valencia, Sointu, Krokus, Faenza, Kirsikka, Gardenia, Kastanja, Ali, Myrna, Signapore, 

Maisema, Kesäkukka, Suomenkukka, Kilta, Maire, Kultakoriste, Raija, Pitsi, Leena, Kimmel, 
Uhtua, Ruija, Kosmos, Pirtti, Otso, Meri, Saara, Kaira, Taika, Anemone, Airisto, Harlekin, 

24H jne.! Maitokannuja, hillo- ja maustepurkkeja, voipyttyjä…! Seinälautasia: Kalevala, 
Tomula, Alariesto, Von Wright, Heljä Liukko-Sundström, Vuosilautasia, Joululautasia, 
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Lama ja sitä seurannut suurtyöttömyys kokosi mielenilmaisijoita eduskuntatalon eteen.  
Suurin tapahtuma oli Murrostorstai 4. marraskuuta 1993. Kuva: Lasse Koskinen.
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J. K. Tamminen: Perin-
tämies ei soita kahdesti – 

1990-luvun lama Suomessa, 
Minerva 2021.

Lasse Koskinen

Olemme täällä taas!
Hyvää palvelua 

jo vuodesta 1965 alkaen.
TERVETULOA!

Tampereentie 1982, Hollola
puh. 044 491 6902

ENNUSTAJIA

Viikko 20 / 2021– 6 – Lahden Seudun Uutiset

Niinan niksitNiinan niksit Niina Ojansivu
Keittiöpäällikkö

Raparperijuustokakku

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

Itse tykkään näistä paistettavista juustokakuista ja nyt löysin parikin reseptiä joissa on uutta Valion 
vaniljakreemiä, sitähän oli pakko kokeilla. Sopivasti raparperikin nousee huimaa vauhtia maasta, 
joten juustokakun tekoon. Tämän tekeminen on nopeaa, mutta uunissa kakku onkin tunnin ja toisen tunnin 
kakku saa vetäytyä, syötäväksi se on parhaimmillaan seuraavana päivänä. 

VARAA OMA 
MYYTIPAIKKASI

Ahtialantie 37, 15170 Lahti

www.lanttila.fi

Nyt on kevät-
siivouksen aika

Muista, meillä 
kauppa käy!

Hiustenleikkaus
13 - 17 €

Painonpudotusta arkiruoalla!
Ti 10.00, Ke 11.00, To 16.00 ja La 10.00

To 18.00 Miesten ryhmä
Kauppakatu 2 A, LAHTI

puh. 044-515 4414, painonpudottajat.fi
posti@painonpudottajat.fi

Avoinna MA-PE 9-19, 
LA 9-16, SU 11-16
Rajakatu 2, 15100 Lahti
www.vihertalovarpula.fi

Palvelevaa taimikauppaa Lahdessa, vuodesta 1967
Meiltä laadukkaat kesäkukat, 

vihannekset, puut, pensaat, perennat, 
havut, ruusut ja köynnökset.

Joukossa paljon erikoisuuksia 
ja harvinaisuuksia!

 

Päijät-Hämeen
Lokapalvelu Ky
puh. 0400 352 762

Lappilainen näkijä, parantaja

jo kolmannessa polvessa

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

0700-512411
Katariina

2,59€

 ★ Aito ★ Varma ★ Näkijä ★

2,34/min + pvm

Jenny
0700-51014

Myös luotettavat rakkaustulkinnat
2,59/min+pvm

Selvänäkijä
Stiina Sahari
0700-9-3009

2,95€/min.+pvm. pl50 hki 25

Pohja:
200g digestivekeksejä
100 g voita, sulatettuna
Täyte:
n. 7 dl raparperia
vajaa desilitra sokeria
2 prk Valion vaniljakreemiä
2 rs vaniljatuorejuustoa
3 kanamunaa

Murskaa keksit ja sulata voi, 
laita leivinpaperi irtopoh-
javuoan pohjalle, taputtele 
taikina i vuoan pohjalle ja 
reunoille, laita vuoka jää-
kaappiin.
Keitä raparperista ja sokerista 
hilloke, laita puhdistettu ja 
pilkottu raparperi kattilaan 
ja keitä hieman, ei tarvitse li-
sätä vettä, raparperista irtoaa 
nestettä, lisää sokeri ja anna 
kiehua hiljakseen.  Sekoita 
vanilja kreemi, tuorejuusto 
ja kanamunat keskenään 
kuohkeaksi seokseksi. Kaada 
hilloke taikinan päälle ja hil-
lokkeen päälle juustokuorru-

te. Paista 150 astetta tunti, ota 
jäähtymään tunniksi ennen 

kuin avaat irtopohjavuoan. 
laita jääkaappiin ja tarjoile 

seuraavana päivänä.

SISUSTUSSUUNNITTELU – Inge Uotila

inge.uotila@insinooritoimistopeltomaki.fi

kodit, vapaa-ajan asunnot 
 ja julkiset tilat

p. 040-3518991

eduskunta-avustaja
kaupunginvaltuutettu

- tervettä järkeä 
päätöksentekoon

Maarit 
Tuomi 

444

Sunnuntaina 16.5.2021 pe-
lattiin IV Lahden Autola-
sikeskus Openin finaali.
Loppukilpailuun selviytyi 
kahden jakson alkukilpai-
lujen perusteella 30 parasta 
keilaajaa ja siinä keilattiin 
ensin 5 sarjaa amerikkalaisit-
tain, jonka jälkeen 8 parasta 
jatkoi RoundRobin-peleihin. 
Loppukilpailu pelattiin ilman 
yleisöä.

Voiton vei Kouvolan All 
Starsin Niko Oksanen 73 
pisteen erolla toiseksi sijoit-
tuneeseen TPS:n Jesse Kal-
lioon (3109-3036). SBF:n 
Jouni Helminen nappa-
si kolmannen sijan pistein 
2916.

RoundRobin-peleissä näh-

Keilailu-uutinen

Niko Oksaselle voitto 
IV Lahden Autolasikeskus Openista

Jesse Kallio, Niko Oksanen ja Jouni Helminen.

tiin myös kaksi 300 pisteen 
sarjaa. Niko Oksanen heitti 
hänen 44. ja Jesse Kallio 
hänen jo 80. täydellisen 300 

pisteen sarjan. 

Teksti: Niina Leskinen
Kuva: Pekka Mitikka

EnnustajiaEnnustajia
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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

HUOM! SUPEREDUT TÄLLÄ ILMOITUKSELLA 
30.6.21 ASTI & ILMAINEN TUTUSTUMINEN 
KUNTOSALIIN / JUMPPAAN!  
(ei Kangoo). Uusi asiakas 30.6.2021 Asti.

SUPERHALVAT  
TREENIT & HOITOSARJAT! 
- OLE NOPEA! EDUT VOIMASSA 30.6.21 ASTI.

FOOTBALANCE-pohjalliset  -20%
(Medical, Sport)

KUNTOSALI / FITNESS** 25x-kortit -25%
KUNTOSALI 25 krt
TYÖSSÄKÄYVÄT - NYT 112,50€ !- NYT 112,50€ ! (Normi 150€)
SENIORIT/TYÖTTÖMÄT - NYT 94€- NYT 94€ (Normi 125€)

FITNESS 25 krt (**kuntosali tai aerobic + hier.tuoli)
TYÖSSÄKÄYVÄT  - NYT 146€ !- NYT 146€ !  (Normi 195€)
SENIORIT/TYÖTTÖMÄT - NYT 127,50€ !- NYT 127,50€ ! (Normi 170€)
Huom! 25x-kortit voimassa 6kk.

HIERONTA- SARJAKORTTI   -30%
 2,5h HIERONTAA (aika jaettavissa)  
NYT 112€NYT 112€ (Normi 160€)

FYSIOTERAPIA  -20%
(4+1 hoito, 60min) 
KELA-korvaus jos lääkärin lähete. Hoitoon myös ilman lähetettä. 
ETUSI 66€!ETUSI 66€!

PERSONAL TRAINING  -30% 
INTENSIIVI-PAINONPUDOTUS  2-6kg/kk  
SISÄLTÖ: tmijarik.simplesite.com/417107298

TOIMIPISTEET: Kuntokeskus Loisto, Keskuskatu 4, Hollola, www.aerodiggarit.fi 
Vääksyn fysikaalinen hoitolaitos, Maakaupantie 6, Vääksy, www.tmijarik.simplesite.com

VARAA AIKA HOITOON YM!
JARI KOTKANSALO p. 041 507 7919  

Työfysioterapeutti • Kuntohoitaja • Personal Trainer

Näin otat pienet koululaiset 
huomioon liikenteessä!

Apulannan Toni Wirtanen sai 
arvostetun sanoittajapalkinnon  
Kotkalaisen sanoittajalegendan Juha Vainion nimeä kantava palkinto on myönnetty  
Toni Wirtaselle. Apulantaa kolme vuosikymmentä luotsanneen Wirtasen mielestä tekstin 
tehtävä on herättää tunteita ja mielikuvia. Palkinto luovutettiin 29.7. Kotkassa.

Apulanta-yhtyeen solisti ja 
nokkamies Toni Wirtanen, 
46, sai tämän vuoden Juha 
Vainio -palkinnon.

Juha Vainio -palkinto 
myönnetään vuosittain an-
sioituneelle kotimaiselle 
sanoittajalle.

Juha Vainio -rahaston hal-
lituksen palkintoperusteissa 
mainitaan, että Wirtanen on 
kulkenut sanoittajana oman 
tiensä ja valaa esimerkillään 
uskoa muihinkin tekstinte-
kijöihin.

Toisaalta Wirtanen on 
osoittanut monipuolisuu-
tensa kynäilemällä lauluja 
muille artisteille, kuten Iri-
nalle, Kaija Koolle ja Antti 
Tuiskulle, joiden esittämät 
laulut ovat tyylillisesti etääl-
lä Wirtasen omasta genrestä.

Tarinankertojaksi Wir-
tasesta ei omien sanojensa 
mukaan ole.

– Mä en osaa kirjoittaa 
tarinoita. Se on mun ongel-
ma. Mulla on tosi harvoin 
sellainen tilanne, että päätän 
jonkin aiheen, mistä haluan 
kirjoittaa. Prosessi alkaa 
siitä, että ensin kutsutaan 
jokin yksi lause, kide tai 
ydin, mikä sopii johonkin 
biisin melodian pätkään. Se 

on aika intuitiivista: se tulee 
jostain ja avaa polun, mikä 
siitä biisistä tulee. En tiedä 
itse, mihin se polku vie, kun 
kappaletta alan kirjoittaa, 
Wirtanen kuvaa.

Juha Vainio -palkinto luo-
vutettiin Wirtaselle 29.7. 
torstaina Kotkan kauppa-
torilla.

Toni Wirtanen on hiljan 
saanut sanoittajana muuta-
kin tunnustusta. Apulannan 
kappale _Valot pimeyksien 
reunoilla_äänestettiin Hel-
singin Sanomien äänestyk-
sessä 2000-luvun parhaaksi 
sanoitukseksi(siirryt toiseen 
palveluun). HS:n lukijat 
antoivat kyselyssä yhteensä 
lähes 65 000 ääntä.

– Onhan se ihan hyvä teks-
ti, vaikka itse sanonkin. Ei 
kai sitä auta vähätelläkään. 
Välillä aina osuu kun 30 
vuotta sohii, Wirtanen sanoo.

Palkinto jaettiin 
vuoden tauon jälkeen
Sanoittajapalkinto jaetaan 
nyt 30. kerran.

Vuodesta 1991 lähtien 
jaetun palkinnon ovat aikai-
semmin saaneet muun muas-
sa Juice Leskinen, Gösta 

Sundqvist, Ismo Alanko, 
Maija Vilkkumaa, Samuli 
Putro, Paula Vesala ja Py-
himys eli Mikko Kuoppala.

Viime vuonna palkinto jäi 
koronapandemian vuoksi ko-
konaan jakamatta. Palkinto 
on yleensä jaettu Kotkan Me-
ripäivillä, mutta tänä vuonna 
tapahtuma jää järjestämättä 
jo toista kertaa peräkkäin.

Palkintosumma on 6 000 
euroa. Palkinnon myöntää 
kotkalaisen sanoittajan ja 
laulajan Juha Vainion nimeä 
kantava rahasto.

Juha Vainio aloitti uransa 
1960-luvun alussa, ja se kesti 
hänen kuolemaansa saakka. 
Hän kuoli lokakuussa 1990. 
Hän ehti kirjoittaa useamman 
tuhat sanoitusta tai sävellystä 
muille artisteille ja levytti itse-
kin lähes 250 laulua. Tunne-
tuimpia niistä ovat Albatrossi, 
Vanhoja poikia viiksekkäitä ja 
Käyn ahon laitaa.

Vuonna 1990 perustettua 
Juha Vainio -rahastoa hal-
linnoivat Kotkan kaupunki 
ja Suomen musiikintekijät 
ry. Myös Juha Vainion pe-
rikunta on edustettuna hal-
lituksessa.

Lähde: yle.fi

Perunkirjoitukset ammattitaidolla  
ja kirjanpitäjän tarkkuudella

Perunkirjoitus 
Varpu Välimaa Oy
- perunkirjoitukset - testamentit

- edunvalvontavaltakirjat

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

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

Rauhankatu 17 B, 15110 Lahti 
www.perunkirjoitukset.fi

No nyt on sitten tehty 
historiallinen päätös. Säh-
kön hinnan alvonlisäve-
ro leikataan joulukuun 
alusta huhtikuun loppuun 
24%:sta 10 prosenttiin, 
parempi tietysti tämäkin 
kuluttajalle, kun ei mitään.

Mutta on muistettava 
kuinka sähkön hinta on 
noussut ja tulee vielä nou-
semaan. Sähkön hinnan 
on arvioitu talvikuukau-
sina nousevan jopa useita 
satoja prosentteja, josta 
luonnollisesti seuraa val-
tion tulojen kasvu mo-
ninkertaiseksi tällä 10% 
verollakin, sekä kuluttajan 
maksama euro määräinen 
summa kasvaa että myös 
valtion tulot.

Varavoimaloiden käyt-
töön ottoa uskaltaa joku 
vilauttaa keskusteluissa, 
mutta mitään oleellista 
ei sen asian eteen ole 
kuitenkaan tehty. Miksi 
meillä on olemassa val-

miina nämä varavoima-
lat, jos ei juuri tällaista 
tilannetta varten. Ei tähän 
hätään ehditä rakenta-
maan mieletöntä määrää 
lisää aurinkopaneeleita 
tai tuulivoimaloita, se on 
tulevaisuuden asia.

Tässä on tulevina kuu-
kausina kyse siitä, että 
pistetäänkö mummot ja 
papat pakkaseen vai ale-
taanko toimia kansallisen 
edun mukaisesti.

Turvetta ja hiiltä pan-
nuun ja kun on päästy 
kevääseen, aletaan sitten 
miettimään päästöjä ja 
palaamaan normitalou-
teen. Ongelmahan johtuu 
päästöoikeuksista ja nii-
den seuraamusmaksuista, 
jotta voidaan ottaa vara-
voimalat käyttöön. Mutta 
kun totuus on kuitenkin 
se, että Suomen päästöt 
ovat promillen luokkaa 
koko maapallon päästöis-
tä, eikä sitäkään haittate-

kijää olisi Suomessa niin 
voimakkaasti olemassa 
kun olisi pidättäydytty 
maltillisessa puunkäy-
tössä. Avohakkuut ovat 
edullisia metsänomista-
jalle, hynää tulee käteen 
nopeasti, mutta ei sitten 
sen jälkeen tulekaan vii-
teenkymmeneen vuoteen. 
Samoin metsäyhtiöt hyö-
tyvät, kun saavat kerralla 
koko metsän tuotantoon. 
Ei enää hiilinieluja, jotka 
ylläpitäisivät ilmastoa, 
eikä muutakaan. Jäljelle 
jää vaan pelkkä ryteikkö 
rouhitun metsän tilalle.

Tätä kirjoittaessa tuli 
vielä uutinen, että sähkön 
tuottajille taataan 2 v. 
lainatakuu, 10 miljardia. 
Vakuuksia varten. Säh-
köntuottajat Suomessa 
ovat pieni tekijä, kun ver-
taa Saksaan ja tappioihin 
siellä. Uniper.

Raimo Jokinen

Energiavero ja tukieurot

ELÄMÄKERTA. Jukka ja 
Sirpa Kuoppamäki olivat 
juhannuksena 1972 vie-
railulla tuttavien mökillä 
Nummi-Pusulassa. Heidän 
neljä silloista lastaan olivat 
Jukan vanhempien mökillä 
Porvoon Emäsalossa. Jukka 
Kuoppamäki oli edellisenä 
kesänä voittanut Itä-Saksan 
Rostockissa iskelmäfestivaa-
lin kappaleellaan Pieni mies. 
Sääntöjen mukaan voittajan 
piti puolustaa voittoaan seu-
raavana vuonna. Uuden lau-
lun tekemiseen Rostockiin 
oli aikaa enää kaksi viikkoa.

– Olin matkustanut edel-
lisenä kesänä junalautalla 
Ruotsin kautta Rostockiin, 
missä vastassa olivat piik-
kilangat, konepistooleil-
la varustetut rajamiehet ja 
susikoirat. Ajattelin, että 
siellä rautaesiripun takana ei 
tiedetty mitään kotimaastani, 
Kuoppamäki kertoo. 

Tuttavien kesämökillä 
Suomen lippua ja kesäistä 
maisemaa katsellessa laulu 
syntyi parissa tunnissa. Juk-
ka Kuoppamäki muistelee, 
että siitä tuli rakkaudentun-
nustus Suomelle. Tuo laulu 
oli Sininen ja valkoinen ja 
se lumosi sekä yleisön että 
tuomarit Rostockissa. Kuop-
pamäki voitti siellä toisen 
kerran peräkkäin. Kappale 
levytettiin kotimaassa pian 
tämän jälkeen.

– Taistolaiset pitivät lau-
lua liian oikeistolaisena ja 
jopa vaarallisena. Jotkut 

yrittivät estää sen soittami-
sen radiossa. Ei siinä ollut 
promilleakaan politiikkaa. 
En unohda ikinä, kun eräs 
vasemmistolainen lasten-
kirjailija ilmoitti televisiossa 
vihaavansa kappaletta enem-
män kuin mitään muuta, 
Kuoppamäki muistelee. 

Kappale joutui esityskiel-
toon Neuvosto-Virossa. Se 
vapautui vasta Viron itse-
näistyessä uudelleen 20. elo-
kuuta 1991. Rostockissa tuli 
myös kiire muuttaa sääntöjä, 
koska Jukka Kuoppamäestä 
oli muodostunut poliittinen 
uhka. Kahden voiton jälkeen 
Kuoppamäki ei saanut enää 
tulla mukaan sinne iskelmä-
festivaaliin. 

Vuonna 1975 Jukka Kuop-
pamäki lähti Suomen Perus-
tuslaillisen Kansanpuolueen 
kansanedustajaehdokkaaksi. 
Jukan ehdokkuus sai run-
saasti huomiota. Hän teki 
paljon vaalityötä ja esiintyi 
kymmenissä vaalitilaisuuk-
sissa. Hän sai Uudenmaan 
vaalipiirissä noin 3000 ääntä, 
joilla ei tullut valituksi. 

Jukka Kuoppamäki oli 
aiemmin SDP:n jäsen, mutta 
erosi puolueesta 1970-luvun 
alussa, kun nuori opetusmi-
nisteri Ulf Sundqvist (sdp) 
ehdotti, että esiintyvien tai-
teilijoiden tekijänoikeustulot 
pitäisi ottaa valtiolle ja jakaa 
edelleen poliittisin perustein.

Kuoppamäki lähti vielä 
kerran vaaliehdokkaaksi. 

Sillä kerralla hän lupautui 
Kansallisen Kokoomuksen 
listalla Euroopan parlamen-
tin vaaleihin vuonna 2004. 
Tuloksena oli 4138 ääntä. 
Sitä Jukka Kuoppamäki ei 
muistele lämmöllä.

– Vaalien saldoksi jäi vain 
rahan palaminen. Tästä kai-
kesta opin sen, että minulla 
ei ole mitään asiaa politiik-
kaan ja puolue-elämään. 
Isänmaallisuuteni kumpuaa 
aivan toisista lähteistä. Ih-
misellä täytyy olla oikeus 
rakastaa omaa maataan ja 
sanoa se ääneen ilman, että 
se tulkitaan poliittiseksi 
kannanotoksi, Kuoppamäki 
toteaa viitaten Sininen ja val-
koinen -laulunsa kohteluun.

Sininen ja valkoinen -laulu 
täytti kesällä 50 vuotta ja 
Jukka Kuoppamäki syys-
kuun alussa 80 vuotta. Tie-
tokirjailija Ari Mennander 
ja markkinointialalla pitkää 
toiminut Kaisa Rautanen 
kirjoittivat Jukka Kuoppa-
mäestä kirja, jossa Kuoppa-
mäki kertoo kokemuksistaan 
elämän virrassa.

Ari Mennander - Kaisa 
Rautanen: Jukka Kuoppa-
mäki – elämän mittainen 
laulu, Docendo 2022.

Lasse Koskinen

Jukka Kuoppamäki 
taistolaisten 
hampaissa
Sinivalkoinen meni esityskieltoon Neuvosto-Virossa

Hollolan kunta tarjoaa hol-
lolalaisille 7. – 9 lk. oppi-
laille maksuttoman uima-
hallin ja kuntosalin käytön 
Hollolan uimahallissa (Ter-
veystie 8).

Maksuttomuutta kokeil-
laan 1.9. alkaen vuoden lop-
puun asti.

Miten uimaan pääsee:
Oppilas kertoo lippukassalla 
oman nimensä, koulunsa ja 
luokkansa. Tämän jälkeen 
hän pääsee kuntoilemaan 
kahden tunnin ajan uimahal-
lilla maksutta.

Maksuttomuus käsittää 
myös sellaiset yläkouluikäiset 

kuntalaiset, jotka käyvät ylä-
koulua jonkun muun kunnan 
alueella. Näissä tapauksissa 
pyydetään ennen ensimmäistä 
käyntiä olemaan yhteydessä 
sähköpostilla osoitteeseen 
uimahalli@hollola.fi.

Lähde: hollola.fi

Yläkoululaiset pääsevät maksutta uimaan
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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

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

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

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

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

SUPEREDUT VAIN TÄLLÄ ILMOITUKSELLA 23�12�2021 ASTI!          

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

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

UUSIA HOITOJA TULOSSA 1/2022 
- MYÖS LAHJAKORTTEJA SAATAVILLA!

Meillä käy hieronta- ja 
liikuntaraha:

Smartum
Epassi

EazyBreak
Edenred
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NYT 120€ (Normi 160€)
(KLASSINEN / MOBILISOIVA) Sis. 2,5 h HIERONTAA -voi jakaa osiin.

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

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

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

SUPEREDUT VAIN TÄLLÄ ILMOITUKSELLA 23�12�2021 ASTI!          

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

HUOM! OSOITE MUUTTUNUT! UUSI TOIMIPAIKKA! 
HOTELLI TALLUKKA, Tallukantie 1, VÄÄKSY.
KUNTOKESKUS LOISTO, Keskuskatu 4, HOLLOLA.
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FOOTBALANCE-POHJALLISET  -20%
(MEDICAL, SPORT)

 

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

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

UUSIA HOITOJA TARJOLLA

SUPEREDUT TÄLLÄ  
ILMOITUKSELLA 
VAIN RAJOITETUN AJAN!

Kuntokeskus
LOISTO

040 140 2849
Aerodiggarit.fi

Kuntosali
Ryhmäliikunta

Fysioterapia
Hieronta

Personal Training
Footbalance

Painonhallinta
Solarium

RYHMÄLIIKUNTA 16H/VKO – UUTUUKSIA! Lavis, Zumba, Pump Up, Spinning,  
Hyvä Ryhti, TBC, Kiinteytys-Mix, Rasvanpoltto, Step, Core Board & Kangoo Jumps - UUTUUDET!
RIVITANSSI 6X-KURSSI (LINE DANCE) alkaa TI 13.9.22 Klo 18.15 ALKEET 45 19.00 PERUSTASO 45!
TSEKKAA RYHMÄLIIKUNTA 15.8.22 ALK. --> TÄSSÄ: tmijarik.simplesite.com/451243542 
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IHMISKOHTALOITA. Kii-
na näkyy lähes kaikkien 
suomalaisten ja päijäthämä-
läisten elämässä. Sähkölait-
teet ja suuri osa asusteista 
on valmistettu Kiinassa. 
Välissä on usein jokin eu-
rooppalainen tukkuri. Viime 
aikoina kohuksi on noussut 
Kiinan uiguurivähemmistön 
kohtelu. Se on kiristynyt 
viimeisimmän viiden vuoden 
aikana. Tilanne muistuttaa 
Stalinin ajan vainoja Neu-
vostoliitossa.

Vuonna 2017 Kiinan kan-
santasavalta kokosi noin 
kolme miljoonaa uiguuria ja 
muita islamisteja uudelleen-
koulutusleireihin. Pidätetty-
jen joukossa oli professorei-
ta, lääkäreitä, taiteilijoita ja 
kirjailijoita. Aivan kaikkia 
Kiina ei ole pystynyt leirei-
hin sulkemaan, koska uiguu-
rivähemistöön kuuluvia on 
noin 12 miljoonaa. 

Uiguurien keskeinen asui-
nalue on Xinjiangin maakun-
ta, jossa myös lahtelaisilla 
yrityksillä on liiketoimin-
tayhteistyötä. Alueella on 
mittavia luonnonvaroja, ku-
ten öljyä, maakaasua, hiiltä ja 
erilaisia metallimineraaleja. 
Xinjiang tuottaa noin 20 
prosenttia maailmanmark-
kinoiden puuvillasta. Kiina 
on perustanut Xianjiangiin 
uiguureille ”työharjoittelu-
paikkoja”, jotka ovat pak-
kotyötä puuvillapelloilla ja 
tehtaissa. 

Maailman uiguurikongressin johtaja Repia Kadeer.  
Kuva: Radio Free Europa/Rishard Solah.

Uiguurien tilanteeseen aletaan herätä
Osavalmistusta länteen 
orjatyövoimalla

Maailma on alkanut saada 
tietoja ja herätä uiguurien 
tilanteeseen. Kansainvälisiä 
yrityksiä on alkanut vetäy-
tyä ja poistaa Xianjiangin 
yrityksiä alihankkijoistaan. 
Kiina on vienyt uiguurien ja 
muiden kansalaistensa val-
vonnan teknologian huipulle. 
Noin 1,4 miljardin asukkaan 
Kiinassa kansalaisvalvontaa 
hoidetaan digitaaliteknii-
kalla, valvontakameroilla 
ja matkapuhelinsovelluksin. 

Jos kiinalainen pakenee 
ulkomaille ja puhuu epä-
kohdista ääneen, niin Kiina 
uhkailee häntä ja hänen Kii-
nassa asuvat omaisensa ka-
toavat. Tämä pitää pakenijat 
hiljaisina. Uiguurileireistä 
on kuitenkin saatu länteen 
satelliittikuvia. Kiina joutui 

osin muuttamaan näiden 
kuvien vuoksi taktiikkansa. 
Se esitteli maailmalle vali-
koituja kuvia rakennuksista 
ja uiguureista siisteissä sini-
sissä haalareissa. 

Todellisuudesta tihkuu 
kuitenkin tietoja. Kiinassa 
kasvanut, mutta Yhdysval-
loista turvapaikan saanut 
ihmisoikeusaktivisti Nuru 
Turkel on kertonut tarinansa 
kirjassaan. Turkel toimii 
Yhdysvaltojen kongressin 
ihmisoikeuskomiteassa. Hän 
kertoo samalla monen autta-
mansa uiguurin käytännön 
kokemukset. 

Nury Turkel: Ei pakotietä 
– Uiguurin tarina, suomen-
taja Sirpa Parviainen, Bazar 
2022.

Lasse Koskinen

KAIKKI
SHOWROOM

LAITTEET OVAT
TOIMINNASSA JA
TESTATTAVISSA!

TESTATTAVISSA!

Skannaa QR ja saat
yhteystiedot kätevästi
puhelimeesi.

LAITA TALTEENSHOWROOM käyntiosoite:
Selontie 8, 15270 Hollola
tarjouspyynnot@lampojokeri.fi

010 201 0870

MEILTÄ SAAT ILMALÄMPÖ-
PUMPUT HETI TOIMITUKSEEN.
SOITA: 010 201 0870

AURINKOSÄHKÖ-
JÄRJESTELMÄT

ASENNETTU
N
A

K
Ä
Y
TTÖVALMIINA

SIIRRETTÄVÄT
ILMASTOINTI-
LAITTEET SUORAAN
VARASTOSTA!
Toimiva ratkaisu myös kerrostalo-
asuntoihin tai muihin vuokra-asun-
toihin. Helppo käyttöönotto!

ILMA-, VESI-
LÄMPÖPUMPUT

ASENNETTU
N
A

K
Ä
Y
TTÖVALMIINA

SHOWROOM
HUIPPUTUOTTEET JA TOIMIVAT RATKAISUT TESTATTAVISSA
AVOINNA: MA-PE, KLO 8-16. TERVETULOA TUTUSTUMAAN!

499€alk.

Hyvä ratkaisu
esimerkiksi
vuokra-asuntoon!

Pysy lämpimänäPysy lämpimänä
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Vähä-Tiilijärven koekalastus 
paljasti särjen lisääntyneen
Poikkeuksellisen lämpimän 
elokuun myötä Vähä-Tiili-
järvellä sinilevät ovat run-
sastuneet kukinnaksi asti. 
Osasyynä runsaaseen levä-
määrään on järven särkikan-
ta, joka viikko sitten tehdyssä 
verkkokoekalastuksessa to-
dettiin runsaaksi käynnissä 
olevasta hoitokalastuksesta 
huolimatta.

Vähä-Tiilijärven tilaa 
selvitettiin laajasti 2019–
2020 ja järvelle laadittiin 
hoitosuunnitelma. Järven 
pohjakerrostumista tehty 
tutkimus osoitti, että järvi on 
rehevöitynyt hitaasti viime 
vuosikymmenten aikana. 
Tulokset osoittivat myös, että 
särkikanta oli hyötynyt rehe-
vöitymisestä ja runsastunut. 
Runsas särkikanta kiihdyttää 
rehevöitymiskehitystä edel-
leen. Suuret särjet lisäävät 
ravinteisuutta pöyhimällä 
järven pohjaa ja pienet sär-
jet saalistavat ravinnokseen 
järven eläinplanktonia. Tä-
män vuoksi eläinplankton 
on pienikokoista eikä kykene 
käyttämään riittävän tehok-
kaasti ravinnokseen leviä. 
Tämä näkyy runsastuneena 
levän määränä.

Järvellä aloitettiin 2020 
hoitokalastus vinoutuneen 
ravintoverkon oikaisemisek-
si. Tavoitteena oli vähentää 
särkien ja pienten ahventen 
määrää, jotka myös käyttävät 
ravinnokseen eläinplankto-
nia. Hauet ja suuret ahvenet 
vapautettiin, sillä ne ovat 
tärkeitä pitämään särkikan-
taa kurissa. Hoitokalastusta 
on tehty nyt kolme vuotta 
weke-katiskoilla keväisenä 
kutupyyntinä.

Tänä vuonna tehtävän 
ravintoverkkotutkimuksen 
tarkoitus on selvittää, miten 
hoitokalastus on purrut. Tu-
losten perusteella voidaan 
päättää hoitotoimien jatkos-
ta. Järveltä otetaan kesän 
aikana tehostetusti vesinäyt-
teitä kerran kuussa osana 
Hollolan kunnan pienjärvi-
seurantaa. Lisäksi otetaan 
näytteitä eläinplanktonin 
koostumuksen selvittämi-
seksi. Viime viikolla tehtiin 
järven verkkokoekalastus 
kalakannan muutosten sel-
vittämiseksi.

Veden laadun seurannalla 
saadaan tietoa myös sii-
tä, miten jäähdytysveden 
laskun lopettaminen Vä-

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

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

Kattoturvallisuustuotteita

Ompelukonemyynti ja -huollot

LAATUKONEET EDULLISESTI
MYYNTI - HUOLTO - KORJAUS 

KAIKKI MERKIT

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

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

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

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

Laulumaa avasi myymälän 
Sopenkorpeen

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

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

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

Öljysäiliöiden huoltoa

Huhtikuun herkkuja!

Kauppahalli www.lihavuorinen.fiLihaa - laatua - palvelua

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

Kylmäsavuporoa, nautaa ja hevosta. 
Nastolan kotijuustoa.

 Vetikon tilan laidunlihaa. 

11,90
/kg

Maalaiskananmunat
isot XL, Suomi

6,50
/kg

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

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

3,50
/kg

34,90
/kg

Poron lapakäristys
Lumiporo, Suomi

tuore, Suomi

pakaste, GB

Toukokuun tahdotuimmat!

10,90
/kg

29,90
/kg

Viikko 20 / 2021– 6 – Lahden Seudun Uutiset

Niinan niksitNiinan niksit Niina Ojansivu
Keittiöpäällikkö

Raparperijuustokakku

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

Itse tykkään näistä paistettavista juustokakuista ja nyt löysin parikin reseptiä joissa on uutta Valion 
vaniljakreemiä, sitähän oli pakko kokeilla. Sopivasti raparperikin nousee huimaa vauhtia maasta, 
joten juustokakun tekoon. Tämän tekeminen on nopeaa, mutta uunissa kakku onkin tunnin ja toisen tunnin 
kakku saa vetäytyä, syötäväksi se on parhaimmillaan seuraavana päivänä. 

VARAA OMA 
MYYTIPAIKKASI

Ahtialantie 37, 15170 Lahti

www.lanttila.fi

Nyt on kevät-
siivouksen aika

Muista, meillä 
kauppa käy!

Hiustenleikkaus
13 - 17 €

Painonpudotusta arkiruoalla!
Ti 10.00, Ke 11.00, To 16.00 ja La 10.00

To 18.00 Miesten ryhmä
Kauppakatu 2 A, LAHTI

puh. 044-515 4414, painonpudottajat.fi
posti@painonpudottajat.fi

Avoinna MA-PE 9-19, 
LA 9-16, SU 11-16
Rajakatu 2, 15100 Lahti
www.vihertalovarpula.fi

Palvelevaa taimikauppaa Lahdessa, vuodesta 1967
Meiltä laadukkaat kesäkukat, 

vihannekset, puut, pensaat, perennat, 
havut, ruusut ja köynnökset.

Joukossa paljon erikoisuuksia 
ja harvinaisuuksia!

 

Päijät-Hämeen
Lokapalvelu Ky
puh. 0400 352 762

Lappilainen näkijä, parantaja

jo kolmannessa polvessa

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

0700-512411
Katariina

2,59€

 ★ Aito ★ Varma ★ Näkijä ★

2,34/min + pvm

Jenny
0700-51014

Myös luotettavat rakkaustulkinnat
2,59/min+pvm

Selvänäkijä
Stiina Sahari
0700-9-3009

2,95€/min.+pvm. pl50 hki 25

Pohja:
200g digestivekeksejä
100 g voita, sulatettuna
Täyte:
n. 7 dl raparperia
vajaa desilitra sokeria
2 prk Valion vaniljakreemiä
2 rs vaniljatuorejuustoa
3 kanamunaa

Murskaa keksit ja sulata voi, 
laita leivinpaperi irtopoh-
javuoan pohjalle, taputtele 
taikina i vuoan pohjalle ja 
reunoille, laita vuoka jää-
kaappiin.
Keitä raparperista ja sokerista 
hilloke, laita puhdistettu ja 
pilkottu raparperi kattilaan 
ja keitä hieman, ei tarvitse li-
sätä vettä, raparperista irtoaa 
nestettä, lisää sokeri ja anna 
kiehua hiljakseen.  Sekoita 
vanilja kreemi, tuorejuusto 
ja kanamunat keskenään 
kuohkeaksi seokseksi. Kaada 
hilloke taikinan päälle ja hil-
lokkeen päälle juustokuorru-

te. Paista 150 astetta tunti, ota 
jäähtymään tunniksi ennen 

kuin avaat irtopohjavuoan. 
laita jääkaappiin ja tarjoile 

seuraavana päivänä.

SISUSTUSSUUNNITTELU – Inge Uotila

inge.uotila@insinooritoimistopeltomaki.fi

kodit, vapaa-ajan asunnot 
 ja julkiset tilat

p. 040-3518991

eduskunta-avustaja
kaupunginvaltuutettu

- tervettä järkeä 
päätöksentekoon

Maarit 
Tuomi 

444

Sunnuntaina 16.5.2021 pe-
lattiin IV Lahden Autola-
sikeskus Openin finaali.
Loppukilpailuun selviytyi 
kahden jakson alkukilpai-
lujen perusteella 30 parasta 
keilaajaa ja siinä keilattiin 
ensin 5 sarjaa amerikkalaisit-
tain, jonka jälkeen 8 parasta 
jatkoi RoundRobin-peleihin. 
Loppukilpailu pelattiin ilman 
yleisöä.

Voiton vei Kouvolan All 
Starsin Niko Oksanen 73 
pisteen erolla toiseksi sijoit-
tuneeseen TPS:n Jesse Kal-
lioon (3109-3036). SBF:n 
Jouni Helminen nappa-
si kolmannen sijan pistein 
2916.

RoundRobin-peleissä näh-

Keilailu-uutinen

Niko Oksaselle voitto 
IV Lahden Autolasikeskus Openista

Jesse Kallio, Niko Oksanen ja Jouni Helminen.

tiin myös kaksi 300 pisteen 
sarjaa. Niko Oksanen heitti 
hänen 44. ja Jesse Kallio 
hänen jo 80. täydellisen 300 

pisteen sarjan. 

Teksti: Niina Leskinen
Kuva: Pekka Mitikka

EnnustajiaEnnustajia

 
 
 
 
 
 
 
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
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

VARAA OMA 
MYYTIPAIKKASI

Ahtialantie 37, 15170 Lahti

www.lanttila.fi

No eihän siitä niin 
paljon puhuta, 

mutta on se Lanttila 
lapsiperheiden paras 

ostopaikka.

Syksy on vilkasta 
kierrätysaikaa, tule 
tekemään edullisia 

löytöjä tai varaa oma 
myyntipöytäsi.

NEUVONTA JA TILAUS 050 3833 330 • Katso myös www.tervamaali.fi

Le
ikk

aa
 ta

lte
en

.

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…

Kerminkuja 1-3, 05880 Hyvinkää           Av. ark. 8-17 la 9-14

Teräslevyt (myös leikkaus- ja särmäyspalvelu, palkit, RHS putket, 
kulutusteräkset, rst-teräkset, mig-langat ja -puikot, Wallius hitsaus- 
koneet ja tarvikkeet, hionta ja katkaisutarvikkeet, koneita, uutta ja 
käytettyä ym. ym. Myös kattavat romualan palvelut. 

 Ei jonotusaikaa.

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

Järvellä aloitettiin 2020 
hoitokalastus vinoutuneen 
ravintoverkon oikaisemisek-
si. Tavoitteena oli vähentää 
särkien ja pienten ahventen 
määrää, jotka myös käyttävät 
ravinnokseen eläinplankto-
nia. Hauet ja suuret ahvenet 
vapautettiin, sillä ne ovat 
tärkeitä pitämään särkikan-
taa kurissa. Hoitokalastusta 
on tehty nyt kolme vuotta 
weke-katiskoilla keväisenä 
kutupyyntinä.

Tänä vuonna tehtävän 
ravintoverkkotutkimuksen 
tarkoitus on selvittää, miten 
hoitokalastus on purrut. Tu-
losten perusteella voidaan 
päättää hoitotoimien jatkos-
ta. Järveltä otetaan kesän 
aikana tehostetusti vesinäyt-
teitä kerran kuussa osana 
Hollolan kunnan pienjärvi-
seurantaa. Lisäksi otetaan 
näytteitä eläinplanktonin 
koostumuksen selvittämi-
seksi. Viime viikolla tehtiin 
järven verkkokoekalastus 
kalakannan muutosten sel-
vittämiseksi.

Veden laadun seurannalla 
saadaan tietoa myös sii-
tä, miten jäähdytysveden 
laskun lopettaminen Vä-
hä-Tiilijärveen vaikuttaa. 
Järveen laskettiin läheisen 
hoitokodin ilmastoinnin 
jäähdytykseen käytettyä kir-
kasta Salpa-Mattilan veden-
ottamon pohjavettä vuosina 
2014–2020.

hä-Tiilijärveen vaikuttaa. 
Järveen laskettiin läheisen 
hoitokodin ilmastoinnin 
jäähdytykseen käytettyä kir-
kasta Salpa-Mattilan veden-
ottamon pohjavettä vuosina 
2014–2020.

Poikkeuksellisen lämpi-
män elokuun myötä Vä-
hä-Tiilijärvellä sinilevät ovat 
runsastuneet kukinnaksi asti. 
Osasyynä runsaaseen levä-
määrään on järven särkikan-
ta, joka viikko sitten tehdyssä 
verkkokoekalastuksessa to-
dettiin runsaaksi käynnissä 
olevasta hoitokalastuksesta 
huolimatta.

Vähä-Tiilijärven tilaa 
selvitettiin laajasti 2019–
2020 ja järvelle laadittiin 
hoitosuunnitelma. Järven 
pohjakerrostumista tehty 
tutkimus osoitti, että järvi on 
rehevöitynyt hitaasti viime 
vuosikymmenten aikana. 
Tulokset osoittivat myös, että 
särkikanta oli hyötynyt rehe-
vöitymisestä ja runsastunut. 
Runsas särkikanta kiihdyttää 
rehevöitymiskehitystä edel-
leen. Suuret särjet lisäävät 
ravinteisuutta pöyhimällä 
järven pohjaa ja pienet sär-
jet saalistavat ravinnokseen 
järven eläinplanktonia. Tä-
män vuoksi eläinplankton 
on pienikokoista eikä kykene 
käyttämään riittävän tehok-
kaasti ravinnokseen leviä. 
Tämä näkyy runsastuneena 
levän määränä.

Alustavia tuloksia
Alustavasti näyttää siltä, että 
särki on onnistunut lisään-
tymään hoitokalastuksesta 
huolimatta ja pyyntipon-
nistusta on lisättävä. Myös 
viime kesä oli lämmin, mikä 
on todennäköisesti suosi-
nut särkeä ja synnyttänyt 
runsaan vuosiluokan. Sen 
sijaan ahven on voinut kärsiä 
särkeä enemmän heikosta 
happitilanteesta, jota entises-
tään heikensi viime talvena 
pitkä jääpeitteinen aika. Tänä 
kesänä levämäärä on ollut 
korkea. Eläinplanktontulok-
sia ei vielä ole käytettävissä, 
mutta oletettavaa on, ettei 
suurikokoista levän määrää 
rajoittavaa eläinplanktonia 
ole paljoakaan ollut. Tulokset 
valmistuvat ja tarkentuvat 
syksyn mittaan, kun kaikki 
näytteet saadaan laskettua ja 
raportoitua.

Nyt tehtävä ravintoverk-
kotutkimus on osa Vesi-
järvisäätiön toteuttamaa 
Vesienhoidon tavoitteiden 
tukeminen Vesijärvellä ja 
Lahden seudun pienemmillä 
järvillä 2022–2023 -hanket-
ta, jota rahoittaa Hämeen 
ELY-keskus Vesiensuo-
jelun tehostamisohjelman 
varoista.

Lähde: vesijarvi.fi

Uiguurien tilanteeseen aletaan herätä
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NIINAN NIKSIT Niina Ojansivu
Keittiöpäällikkö

Omenapiirakka
Tänä vuonna tulee omenoita taas kerran puiden täydeltä jo kolmas vuosi peräkkäin. Tein 
aivan takuuvarmalla perusohjeella omenapiirakan. Tämä ohje muuntuu niin marja- kuin 
omenapiirakkaakin. Välillä on hyvä olla niitä omia perusreseptejä mihin on helppo luottaa.  
Vaniljakastikkeen kanssa omenapiirakka on ehdottomasti syksyn parasta antia.

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

Omenapiirakka
Pellillinen 
4 kananmunaa
3 dl sokeria
200 g margariinia
2 dl maitoa
6 dl vehnäjauhoa
2 tl leivinjauhoa
2 tl vaniljasokeria
n. 1 kg omenoita
Kanelia

Mittaa aineet valmiiksi, 
sekoita vehnäjauho, sokeri, 
leivinjauhe ja vaniljasokeri 
keskenään. 

Leikkaa omenoista 
siemenkota pois ja tee niistä 

sen jälkeen siivuja, laita ne 
kylmään veteen odottamaan. 

Vatkaa kananmunat ja 
sokeri vaahdoksi, lisää 
sulatettu margariini, maito 
ja jauhoseos vuorotellen 
taikinaan. Kaada taikina 
uunipellille. 

Kaada vesi pois omenoista 
ja kuivaa ne painellen 
talouspaperilla. 

Asettele omena siivut 
taikinan päälle ja ripotte 
kanelia pinnalle. Paista 
keskitasossa 190 astetta  
n. 25–30 minuuttia.
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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

UUDISRAKENTAMISESTA
KAIKENLAISIIN REMONTTEIHIN

MAANSIIRTOTYÖT

KULJETUSPALVELUT

KOKONAISURAKOINTI

MURSKE- JA SORATOIMITUKSET 
OMALTA SORANOTTOALUEELTA 

WWW.LEHTISENRAKENNUSJAKONE.FI
- PAIKALLISTA VOIMAA -
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EnnustajiaEnnustajia

Vuonna 2022 puistot 
saivat tunnustusta 
aktiivisesta kehittämisestä 
laadukkaamman ja 
suunnitelmallisen 
kunnossapidon 
tason edistämisestä. 
Palkintotilaisuus 
järjestetään torstaina 
25.8.2022 Oulussa 
järjestetyillä 
Kaupunginpuutarhurien 
Seurojen 
kesäluentopäivillä.

Lahden Pikku-
Vesijärvenpuiston 
alkuperäinen ilme on 
säilynyt
Lahden kaupunginpuutarhuri 
Erkki Kivivuori on suunni-
tellut Pikku-Vesijärvenpuis-
ton vuonna 1959 toiminnal-
liseksi maisemapuistoksi ja 
sen alkuperäinen ilme on 
säilytetty vuosien saatossa.

– Runsaslajinen puusto, 
laajat, avoimet nurmialueet 
ja näyttävät perennaryh-
mät ovat leimaa antavia 
puistolle. Pyrimme kasvat-
tamaan puistossa samoja 
kasvilajeja kuin 1950-luvun 
lopulla ja jopa lisäämään 
niitä. Olemme lisänneet 
luonnon monimuotoisuutta 
jättämättä osia viheralueis-
ta niittämättä. Tämä toimii 
myös hanhien torjunnassa, 
ne kun eivät pidä pitkästä 
ruohikosta. Puistoon jäte-
tään lahopuurungot, jotka 
edistävät luonnon monimuo-
toisuutta tarjoamalla kodin 
monenlaiselle eliöstölle, 
kuten hyönteisille, sienille ja 
kuoriaisille, kertoo kaupun-

Pik ku-Ve si jär ven puis to pal kit tiin kan sain-
vä li sel lä Green Flag Award -tun nuk sel la

gin kunnossapitohortonomi 
Seija Nurkkala.

Tuomareita miellytti Pik-
ku-Vesijärvenpuiston mo-
nikäyttöisyys ja hyvä kun-
nossapidon taso. Puistossa 
on tarjolla erilaisia alueita 
erilaisten käyttäjien tarpei-
siin ja luonnon eläinten ja 
lemmikkieläinten tarpeita on 
huomioitu. Kasvillisuus ja 
niiden värit, lehtien muodot 
ja tekstuurit ovat esteettisiä 
ja monimuotoisia.

Ainutlaatuinen vihe-
ralueiden palkitse-
misjärjestelmä koko 
maailmassa
Green Flag Award -palkinto-
järjestelmä on viheralueiden 
kunnossapidon ja hallinnoin-
nin laadun tunnistava palkin-
tojärjestelmä, jota hallinnoi 
englantilainen Keep Britain 
Tidy -organisaatio, Suomessa 
Viherympäristöliitto ry. Tuo-
maristo arvioi viheralueen 
toimintaa kirjallisesti hallin-
nointisuunnitelman avulla ja 
kohdekäynneillä. Kaupungit 
ilmoittautuvat Green Flag 

Award eli GFA-tunnuksen 
hakijoiksi itse.

Jokainen tunnuksen hakija 
vastaanottaa vuosittain kirjal-
lisen ammattilaispalautteen, 
jossa arvioidaan viheralueen 
toimintoja 27 kohtaa sisältä-
vän kriteeristön avulla. Kri-
teeristö vakiinnuttaa yleiset 
standardit laadukkaille vihe-
ralueille, jonka avulla voi-
daan esimerkiksi perustella 
ja kehittää alueiden vaatimaa 
rahoitusta sekä houkutella 
lisää käyttäjiä viheralueille.

Pikku-Vesijärven- 
puisto säilytti  
GFA- tunnustuksen
Kansainvälinen Green Flag 
Award -tunnus myönnet-
tiin 12 viheralueelle ympäri 
Suomea. Viheralueet saivat 
tunnustusta tuomareilta eri-
tyisesti monimuotoista puu-
tarhakulttuuria edistävästä 
kasvillisuudesta, monipuoli-
sista virkistysmahdollisuuk-
sista ja hyvistä käytänteistä 
puistojen hallinnoinnissa.

Pikku-Vesijärvenpuiston 
lisäksi viime vuonna Green 

Flag Award -tunnuksen voit-
taneet puistot Tampereen 
Hatanpään kartanonpuisto ja 
arboretum, Lepaan kampus-
puisto, Mikkelin Naisvuori, 
Espoon Marketanpuisto ja 
Axxell Överbyn kampus sekä 
Kotkan puistoista Sapokan 
Vesipuisto, Katariinan Meri-
puisto, Jokipuisto, Sibeliuk-
senpuisto ja Fuksinpuisto, 
uusivat tunnuksensa myös 
vuonna 2022/23. Viheralueet 
saivat tunnustusta tuomareil-
ta erityisesti monimuotoista 
puutarhakulttuuria edistä-
västä kasvillisuudesta, mo-
nipuolisista virkistysmahdol-
lisuuksista viheralueilla sekä 
hyvistä käytänteistä puistojen 
hallinnoinnissa.

Laadukkaat GFA-kohteet 
huomioivat kokonaisvaltai-
sesti alueen käyttäjät, ym-
päristön sekä toimintastra-
tegian. Vuonna 2022 puistot 
saivat erityistä tunnustusta 
aktiivisesta kehittämisestä 
laadukkaamman ja strate-
gisemman kunnossapidon 
tason edistämiseksi.

Lähde: lahti.fi
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PALVELUHAKEMISTOPALVELUHAKEMISTO

Automyyntiä

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

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

Polttoöljyä

TALO / MÖKKI MAALTA
Ympärivuotiseen lomakäyttöön.

Sopivasta kauppa heti.

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

Kiinteistöt

Kaihtimia

puh. 03 782 7783

Pelti- ja tiilikattojen
pesut ja maalaukset

RAKENNUSAPU
MARTTINEN

www.rakennusapumarttinen.fi
Puh. 0400-948 260

Kattotöitä

LAADUKASTA SIIRTONURMEA LAMMILTA!

Siirtonurmea

Asennettuna ja tarvikkeenaj

  saumattomat 
sadevesijärjestelmät

  kattosillat
  tikkaat
  lumiesteet
KKKKKKKKKKouKouKouKou ttttttrut ttttuot OOOOOe Oy

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

Kattoturvallisuustuotteita

Ompelukonemyynti ja -huollot

LAATUKONEET EDULLISESTI
MYYNTI - HUOLTO - KORJAUS 

KAIKKI MERKIT

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

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

Öljysäiliöiden huoltoa

Huhtikuun herkkuja!

Kauppahalli www.lihavuorinen.fiLihaa - laatua - palvelua

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

Kylmäsavuporoa, nautaa ja hevosta. 
Nastolan kotijuustoa.

 Vetikon tilan laidunlihaa. 

11,90
/kg

Maalaiskananmunat
isot XL, Suomi

6,50
/kg

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

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

3,50
/kg

34,90
/kg

Poron lapakäristys
Lumiporo, Suomi

tuore, Suomi

pakaste, GB

Toukokuun tahdotuimmat!

10,90
/kg

29,90
/kg

Rakennus- ja 
saneerauspalvelut

Kylpyhuonelaatoitus- ja 
vesieristystyöt
Ilmainen kartoitus!

Hyödynnä kotitalousvähennys!

Puh. 040 171 3110 / Aho
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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

TEATTERI. Lahden kaupun-
ginteatterin Aino-näyttämön 
Kaaos-näytelmä on kuvaus 
kolmesta ystävästä arkipäi-
vän paineissa. Sofia on opet-
taja, Julia terapeutti ja Emmi 
toimittaja. He kaikki yrittävät 
seilata onnistuneesti elämän-
sä ristiaallokossa. Yöunet uh-
kaavat jäävät vähiin ja asiat 
kasaantuvat, mutta keskinäi-
nen ystävyys pysyy, vaikka 
ympärillä myllertää. 

– Tämän näytelmän on 
kirjoittanut Kansallisteatterin 
nykyinen johtaja Mika Myl-
lyaho. Hän lähti innostunees-
ti mukaan tämän esityksen 
viimeistelyyn. Pari kohtaa 
on muutettu ajankohtaisem-
maksi hänen alkuperäiseen 
käsikirjoitukseensa nähden, 

kertoi näytelmän ohjaaja 
Tapani Kalliomäki.

Näytelmässä esiintyy kolme 
näyttelijää Laura Huhtamaa, 
Anna Pitkämäki ja Liisa Vuo-
ri. He näyttelevät kaikkia näy-
telmän 21 roolihahmoa, myös 
miehiä. Kalliomäki totesi, että 
kohtausten välillä kulisseissa 
ei voi levätä, kun jo heti pitää 
valmistautua seuraavaan roo-
liin näyttämöllä. 

Näytelmän opettajalla So-
fialla on homekorjaus menos-
sa kotona, ja samanaikaisesti 
hän on saanut kuulla, että 
hänen koulunsa lopetetaan. 
Toimittaja Emmin avioliitto 
on karilla ja terapeutti Julialla 
on muuta menoa parisuh-
teessaan. 

– Elämää katsotaan näytel-
mässä kahdesta näkökulmas-
ta. Kerrotaan miehistä, jotka 
ovat sekoittaneet naisten 
elämää. Kenenkään ei silti 
pidä mieltänsä pahoittaa. 
Henkilöitä on tehty osiinsa 
kärjistäen, tyypittää Kallo-
mäki rooleja. 

Vauhtia riittää, kun näytel-
mään saapuu vauhdikas mies, 
joka edustaa nykypäivää, 
koska puhuu välillä kahteen 
matkapuhelimeen vuorotel-
len ja välillä yrittää keskus-
tella parin naisen kanssa. 
Tyyppi ei ole haettu kaukaa 
todellisuudesta. 

Tapio Kalliomäki kertoi, 
että näytelmän näyttelijöitä 
ei ollut helppo kiinnittää 

Kaaos-näytelmään, koska 
Lahden kaupunginteatteris-
sa on 20 näyttelijää. Heitä 
tarvittaisiin 30. Kaaoksessa 
esiintyvät kolme näyttelijää 
vetosivat teatterinjohtaja 
Ilkka Laasoseen, ja niin he 
pääsivät irrottautumaan myös 
Kaaoksen rooleihin. 

Ohjaaja Tapio Kalliomäki 
ja ohjaajan assistentti Melina 
Tolppala Turusta toteavat, että 
vaikka näyttelijät ovat naisia, 
niin näytelmä ei ole vain nai-
sille suunnattu. Tätä todistaa, 
että koe-esityksessä Lahden 
kaupunginteatterin tekniikkaa 
pyörittävät miehet innostuivat 
näytelmästä sitä katsoessaan. 

Lasse Koskinen

Anna Pitkämäki (vas.), Laura Huhtamaa ja Liisa Vuori kohtaavat ongelmia vauhdissa, mutta ystävyys kestää. 
Kuva: Lasse Koskinen.

Kaaos käynnissä Aino-näyttämöllä
Kolme naista ja paljon henkilöitä

ELOKUUSTA  
2022 ALKAEN

ANKKURIN 
RANTAPUISTON 
LEIKKIPAIKKA, 

LAHTI

WWW.PUISTOTATI.FI
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PALVELUHAKEMISTO

Öljysäiliöiden huoltoa

Automyyntiä

AUTOMYYNTI IMONE
n. 40 kpl hyväkuntoisia edullisia henkilöautoja

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

Polttoöljyä

Ilmalämpöpumppujen huoltoa

169

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

Ostetaan asuntoauto

Seuralaispalvelua

ÄLÄ OLE YKSIN!
SEURAA TARJOLLA!

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

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

Seksi & parisuhde
Luotet tavaa apua seksi- ja 

parisuhdeasioissa.
2,21€ min+pvm

KAHDEN 
KESKEN
KAHDEN 
KESKEN

0700-416 0600700-416 060

❤

st erc PL 169 TRE 10  2€/min

Kaihtimia

puh. 03 782 7783

Metsänhoito & kotipalvelu

NIITTYLÄ

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

* siivoukset, kodinhoito
* puutarhatyöt
* mökkitalkkarintyöt
* metsänhoitopalvelut

Metsänhoitoa&
kotipalvelua

LAADUKASTA SIIRTONURMEA LAMMILTA!

www.lamminsiirtonurmi.fi • info@lamminsiirtonurmi.fi

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

Uutiset 
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Perunkirjoitukset, testamentit ja
edunvalvontavaltakirjat ammattitaidolla

Perunkirjoitus
Varpu  Välimaa  Oy

puh. 045 343 1888
Rauhankatu 17 B,  15110  Lahti

varpu.valimaa@perunkirjoitukset.fi

Hyödynnä 
kotitalousvähennys.

NYT PORAKAIVOPUHDISTUKSET 
TALVIETU HINTAAN

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

* Puhdistukset ja huollot
* Porakaivopumppujen myynti

LAMMINRANTA
PORAKAIVOJEN HUOLTOLIIKE

Asiakaspalvelusivuillamme voit hoitaa asioita juuri silloin, 
kun sinulle sopii:

Asiakaspalvelusivumme löydät verkkopalvelumme 
oikeasta yläreunasta Asiakas-valikon alta.

ASIAKASPALVELUPISTEEMME 
OVAT TOISTAISEKSI SULJETTUINA 
Noudatamme maan hallituksen ohjeistusta. 

Palvelemme normaalisti verkkopalvelussa ja puhelimitse.

ASIAKASPALVELUA ILMAN JONOJA 24/7 OTA YHTEYTTÄ

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

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

▶ Kuluttajailmoitukset
▶  Jakelupalautteet
▶  Juttuvinkit

▶  Noutopisteet
▶  Yhteystiedot

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

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

MYÖS RENKAIDEN
KAUSISÄILYTYS

Seutu4

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

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

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

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

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

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

4H-YHDISTYSTEN ja nuor-

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

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

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

kalliseen K-Supermarkettiin.
– Olen saanut rohkeut-

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

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

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

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

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

”Nuorena 
hankittu 

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

”Halusin kesä-
töihin, jotta 

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

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

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

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

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

heihin kärsivällisesti.
Ymmärrä kokemattomam-

paa kuljettajaa
Kohdatessaan ajo-opissa 

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

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

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

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

Älä yllätä opetusajoneuvoa

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

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

Kokenut kuljettaja, 
näytä mallia

Näytä harjoittelevalle kul-
jettajalle hyvää esimerkkiä 
omalla toiminnallasi. Har-
joitteleva kuljettaja omaksuu 
asenteita muuta liikennettä 
kohtaan tarkkailemalla sekä 
opettajan että muiden tiel-
lä liikkujien reaktioita ja 
toimintaa. Käyttäytymällä 
huonosti nuoria tai harjoitte-
levia kuljettajia kohtaan ko-
keneempi kuljettaja näyttää 
kehnoa mallia siitä, miten 
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Valkoisella kolmiolla varustetun auton kuljettaja vasta harjoittelee turvallista liikkumista. Anna opetusajoneuvolle tilaa ja 
aikaa. Kuva: Liikenneturva/Nina Mönkkönen
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kiinteistö- 
sihteeri

Sirpa 
Laine,
kirjanpitäjä

Tiina
Vatanen, 
vuokravälitys
p. 050 476 2911
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Hagberg,
kirjanpitäjä
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palvelu
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Karkkonen 
IAT
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Harri 
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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
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lähellä. Heti vapaa. Vuokra 390,00 €/kk.  
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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

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 


