Tuomas Kulhua YKV, LKV, LVV, IAT
Toimitusjohtaja

Julkinen kaupanvahvistaja, kiinteistövälitys, arviokirjat.

Puh. 044 762 4090

KAJALON SORA

Työpaikkoja tuli muutama lisää
Lekatie 1, Nastola | www.nkn-yhtiot.fi

linnuille ja toukille. Risukasat
antavat hoitamattoman kuvan
puistosta. Kariniemen mäki
on suosittu liikuntapaikka ja
kävelykohde.

AITO TERVAMAALI ON PARAS
HENGITTÄVÄ ULKOMAALI !

Lanun taidetyöt olivat

Askon sohvatehdas laajeni Lahdessa
PARHAAT KALLIO- JA KIVIMURSKEET
PARHAAT SEULOTUT KIVIAINEKSET
...JA PARAS PALVELU

krs

puisto ei ole yltänyt. Taidepuiston toteuttaminen maksoi
870 000 silloista markkaa.
Lanu-puisto rakennettiin vuosina 1989-1992.
Leikkaa talteen.

a

40-vuotisjuhlat. Juhlakentällä lutilaisuuksia. Entiselle juholi silloin satojen henkilöiden lakentälle johtavat edelleen
juhlakatsomo.
kahdet harmaagraniittiset
Kansalaisaloitteissa Ka- portaat.
riniemen kentälle on ehdotetToiset niistä on puhdistettu,
ORIMATTILA – NASTOLA
VILLÄHDE
– LAHTI
tu uutta –kesäravintolaa
ja sen –mutta
toiset
ovat osin edelyhteyteen erillistä taide- ja kä- leen sammaleen kattamat.

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

Askon sohvatehdas laajensi vuosina melkoista sisutuskajalonsora.fi
040 buumia
501 5771
Lahdessa.
Lisätilaa syntyi
ja tuotantomme toi3500 neliötä. Tilaa yrityk- mii lähes äärirajoilla. Suurin
sellä on nyt 15 5500 neliötä. sisustusinto varmasti laantuu
Yhtiö työllistää 75 vakituista hieman koronan helpottaessa,
työntekijää ja kymmenkunta mutta uskon silti, että kosesonkitekijää. Tehdaspääl- timaisilla laatutuotteilla on
likkö Jyrki Vuorio sanoo jatkossakin kysyntää Työl5/2021
koronan kiihdyttäneen ky- listämme Suomessa
myös
syntää. Tehdas on palkannut monia alihankkijoita. TuoViikko tällä
16
useita uusia työntekijöitä.
tannostamme valmistuu
- Suomessa on eletty viime hetkellä päivittäin noin 150

100% suoja hometta, lahoa, kosteutta vastaan!
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…

sohvaa,
Vuorio
kertoo.
ja patjoja
sen sijaan
NEUVONTA
JA TILAUS
050 3833 330 •Sänkyjä
Katso myös
www.tervamaali.fi
myydään paljon myös keväälAskon sohvatehdas on lä, Vuorio summaa.
aloittanut myös sänkyjen valAskon sohvatehdas on
mistuksen. Yritys koemark- yritysnimeltään Insofa Oy,
kinoi niitä ensin kolmessa joka on osa Indoor Group
myymälässään ja vähitellen Oy:tä. Yrityksen hallituksen
myynti on aloitettu sen kai- puheenjohtaja on Kari Kolu
kissa myymälöissä.
ja toimitusjohtaja
Marko
17/2022
- Sohvakauppa hiljenee pe- Liimatainen.
Viikko 38
rinteisesti keväällä ja kääntyy
kasvuun taas loppukesällä.

LahdenUutiset
Seudun Uutiset
Seudun
- Renkaat ja vanteet
- Rengastyöt
- Renkaiden kausisäilytys
- Auton huollot ja korjaukset
- Ilmastointihuollot

0500 530 043

Puistolantie 2, Heinola - jyrki.nurmisto@verhoomo.com
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Lahden Seudun Uutiset

Painonpudotusta arkiruoalla!
Ti 10.00, Ke 11.00, To 16.00 ja La 10.00
To 18.00 Miesten ryhmä
(bensa- ja dieselautot)
Jarrujenkorjaukset,
rengastyöt
Kauppakatu
2 A, LAHTI
puh. 044-515 4414, painonpudottajat.ﬁ
posti@painonpudottajat.ﬁ

Kaivinkonetyöt - Raivausjyrsintä

Jakelutyötä tarjolla Hollolassa
Hedelmätarhan alueella
Urakoimme kivenkeruuta
Kivi-Pekalla

Kalle Pärhä 040-5817394
Hans Pärhä 040-5610729

SOITA 0400-816 340

ustyöt
yöt
et
ykset
teet
uotteet
voimaisen
vaihdot
set

Ovh. 180-250€

KYSY LISÄÄ

www.konepalveluparha.fi

JUVITEK.fi
Lahden Seudun
Uutiset
MAANSIIRTOA-MULTAA-SORAA

• PERUSTUS- JA PIHATYÖT, KIVEYKSET
• RANTARAKENTAMINEN, PUUNKORJUU
• SALAOJITUKSET, JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT

raimo.jokinen@jns-mediajakelut.com
KAIVURIT 2tn, 5tn+Engcon JA 14tn, MYÖS VUOKRAUS
RAUS

0400-127127

M-Lasi

Kun autosi tuulilasi
pitää uusia niin käänny puoleemme.
Teemme sen nopeasti ja edullisesti.
Soita 0400 100%
836213 tai
tule käymään.
suomalainen

KATTOTYÖT

AMMATTITAIDOLLA
• Kattojen uudistukset

129€

• Vartti- ja tiilikattojen
pinnoitukset

• Kattoturvatuotteet

M-Lasi | Kirjavakatu 2, 15300 Lahti | www.m-lasi.fi

• Vesikourujen uusiminen
ja asennus

• Peltikattojen maalaukset
• Kattojen pesut ja
suojakäsittelyt

Te

Van
Avo
Avo
ww
ww

Verhoomo Jyrki Nurmisto

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

sta huolimatta ulkona
t työt voidaan tehdä!

T

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

Jyrkänmäentie 4, 15880 Hollola

ien kotisi katolla
vien töiden mestari

Ter

IKKUNANPESUT

• Kattotyöt myös
SIIVOUSTYÖT, KOTISIIVOUKSET
saaristossa
PUUTARHATYÖT
kokonaisurakointina
PUHELIN 0405 958 900
Sähköposti: kjavikainen@gmail.com
www.kja.fi

ilmainen arviointi!
Joustava rahoitus!

0502205

www.katonmaalauslahti.fi
Y: 2016815-0

Täyden palvelun hautaustoimisto Lahdessa
ja Nastolassa. Toimistot avoinna arkisin 9-16
tai sopimuksen mukaan. Päivystys 24/7

Torin Wanha Hautaustoim
sai uudet yrittäjät
Vapaudenkatu 2 LAHTI p. 0440 771122,
torinwanha@hautaustoimistolahti.fi
Rakokiventie 10 NASTOLA p. 0440 551122,
nastola@hautaustoimistolahti.fi
hautaustoimistolahti.fi
Kati Tuominen, tuolloin
vielä

Mononen, teki 2000-luvun
alussa kesätöitä ja sijaisuuksia Torin Wanhassa Hautaustoimistossa omien maantieteen opintojensa ohessa.
Valmistuttuaan Joensuun
yliopistosta Katin työt suuntautuivat omalle alalle, mutta ajatus hautaustoimialan
yrittäjyydestä jäi kytemään
taustalle.
- Jo tuolloin tuntui hyvältä,
kun huomasin, että omaisella
oli helpottunut olo toimistosta lähtiessään, muistelee Kati
Tuominen.
Kati kävi miehensä Rikun
kanssa kuusi vuotta sitten
kysymässä entiseltä yrittäjältä myisikö hän yrityksen
heille, mutta asia ei ollut
silloin myyjän osalta vielä
ajankohtainen eikä keskustelu johtanut kuulumisten
vaihtoa pidemmälle.
Viime vuoden keväällä
tapahtui kuitenkin merkittävä käänne, kun Katin isä
menehtyi äkillisesti ja hän
halusi hoitaa hautajaisjärjestelyt tutussa hautaustoimistossa. Asioinnin yhteydessä
tuli esille, että entinen yrittäjä haaveili siirtymisestä
eläkkeelle, joten tällä kertaa
keskustelu yrityskaupasta
sai tuulta purjeisiin. Ja jo
lokakuussa 2020 hautaustoimisto sai Katista ja Rikusta
uudet omistajat. He ovat nyt
järjestyksessään viidennet
yrittäjät kyseisessä hautaustoimistossa.
- Yrityskaupan myötä Riku
vaihtoi 20 vuoden myyjän
uransa hautaustoimialan
yrittäjyyteen. Meillä yrityskaupan valmisteluvaihe,
ensineuvottelusta kaupan
toteutukseen kesti puoli vuotta. Tämä tapahtui siis melko
nopeasti sillä yleisemmin
yrityksen myyntiprosessi
kestää noin 10 kuukautta,
mutta hyvin usein se venyy
yli vuoden mittaiseksi, Kati
kertoo.

Mainosta
sinäkin tässä!

www.lahdenseudunuutiset.fi

Arki nyt ja roolit yrityksessä
Riku toimii päätoimisena
yrittäjänä hautaustoimistossa ja hän vastaa toiminnan
pyörittämisestä yrityksessä.
Kati on ”tarvittaessa töihin
kutsuttava” eli antaa tukea
Rikulle taustalta ja osallistuu
toimiston töihin vain tarvittaessa omien päätöiden niin

velutöissä autetaan läheisensä menettäneitä omaisia
hautajaisjärjestelyissä, kuten
asiakirjojen toimittamisessa
viranomaisille, siunaus- tai
saattotilaisuuden varauksissa, sovitaan pappi tai muu
puhuja tilaisuuteen, varataan
hautapaikka ja järjestellään
muut hautaamiseen, hautajaisiin ja muistotilaisuuteen
liittyvät yksityiskohdat, lehti-ilmoitukset, hautakivet ja
hautakivityöt sekä perunkirjoitus. Omaiset valitsevat toimistossa arkun ja tarvittaessa
uurnan ja sovitaan myös vainajan kuljetukset ja mm. se,
että haluavatko omaiset tulla
saattokuljetukseen mukaan.
Hautaustoimiston henkilökunnan toimesta vainaja
asetetaan arkkuun eli vainaja
vaatetetaan joko omiin tai
hautaustoimistolta saataviin
vaatteisiin, siistitään ja kuljetetaan arkussa sairaalasta
kappeliin tai kirkkoon. Vainaja voidaan kuljettaa arkussa
viimeisellä matkallaan kotikadun, työpaikan, vapaa-ajan
asunnon tai muun tärkeän
paikan kautta ja omainen voi
olla halutessaan tällä matkalla mukana. Omainen voi
myös pyytää hautaustoimistoa laittamaan arkun sisälle
muistoksi jonkun vainajalle
tärkeän esineen tai muiston
esim. piirustuksia, käsityön
tai kuvan. Hautaustoimialaan
kuuluu siis myös aika paljon
logistiikkaa, mitä ei aina tule
ajatelleeksi.
Vapaa-aika on Tuomisen
perheessä vähentynyt.
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ASIAKASPALVELUPISTEEMME
OVAT TOISTAISEKSI SULJETTUINA

joitteleva kuljettaja omaksuu
Liikenneturva muistuttaa min ja hiljentää tarvittaes- kuskia entisestään.
asenteita muuta liikennettä
kokeneempia kuljettajia sa vauhtia. Älä hermostu,
kohtaan tarkkailemalla sekä
ottamaan nuoret ja koke- jos kuski tekee virheen tai Älä yllätä opetusajoneuvoa
www.lamminsiirtonurmi.fi • info@lamminsiirtonurmi.fi
opettajan että muiden tielmattomammat kuskit hyvin ajaa muuta liikennettä hiSeudun
Uutisettaammin, vaan muista, että Vältä yllättäviä liikkeitä ja lä liikkujien reaktioita ja
Viikko 38 / 2022
– 2 – Lahden
huomioon
ja muistamaan,
että ajokortin saamisen jäl- kuljettaja vasta harjoittelee. toimintoja, joita harjoitteleva toimintaa. Käyttäytymällä
Seuralaispalvelua
kuljettaja ei osaa tilanteessa huonosti nuoria tai harjoittekeenkin he vielä kartuttavat
Ensimmäisiä
kertoja
liiken- ohjeistusta.
Noudatamme
maan
hallituksen
taitojaan.
teessä liikkuvaa kuljettajaa odottaa. Mieti myös todelli- levia kuljettajia kohtaan koOstetaan
Ajokorttilain muututtua todennäköisesti jännittää nen ohitustarve. Esimerkiksi keneempi kuljettaja näyttää
kehnoa mallia siitä, miten
kesällä 2018 on henkilöauton ilman muiden autoilijoiden taajama-alueella ei useinkaan
kaikenkuntoisia
≤
ole tarpeellista lähteä ohitta- liikenteessä virheen tekeviin
ajo-opetuksen saanut aloittaa hötkyilyäkin.
KAHDEN
❤
tai nuoriin on hyväksyttävää
jo 16-vuotiaana. Liikenteessä
”Harjoittelevaan kuljet- maan opetusajoneuvoa.
TRAKTOREITA
”Toivoisin, että opetuslu- suhtautua.
voi siis olla yhä nuorempia tajaan kannattaa suhtautua
KESKEN
ASIAKASPALVELUA
ILMAN
JONOJA
24/7
OTA
YHTEYTTÄ
Olkoon iglussasi
lämmin,
moni pääministeri
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vuosinakin,
ja jär- Joten
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( s . vielä
palaisille ja muillekin aja”Toivoisin
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varustettu
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SEURAA
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ohitetaan”, sanoo harjoitellama-pe
jettajiin
ja vo, kannattaa
esimerkiksi
lasten
rakkausriitoja,
kuiEsimerkiksi
päämi - ▶
jäsenmäärä
oli ▶
32myönteisemmin
ja
nyt
ma-pe klo 8-16
Seksi & parisuhd e
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paremmin.
turvaväli
pitää
tavallista
pi2022 jäsenmäärä
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E
parisuhdeasioissa.
dempänä.
Vilkun puutumatta.
käyttö tai likkö Mari Voutilainen, joka
pistunut jaKokeneempien
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opettaa 16-vuotihuomioidaepäsäännöllisin
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vaihto voi harjoittele14. Lapsiatuleekin
kuningattarella
Kuningatarparhaillaan
Elisabet oli
Asiakaspalvelusivumme
löydät
verkkopalvelumme
kaikenkuntoisia
asta nuortaan
kuskit
valta tulla hieman aikanaan
myöhään. suuresti
on neljä. televat
Charles,
Anne,ja suhtautua
kävivät kuningattaren
arvos- opetusluvalla.
Toyota-merkkisiä
oikeasta yläreunasta
Asiakas-valikon
tettu alta.
valtion johtaja, jonka
Andrew sekä Edward.
luona neuvottelemassa
henkilö-/ pakettiautoja,
Seuraajan tehtävä lan- ja kuuntelemassa, miten elämäntavasta ja nuhteetmyös muita merkkejä
keaa Charlesille, joka kuningaskunnan asioita tomasta elämästä olisi
voi tarjota.
tarjoaa näkyvyyttä Sinulle,
aloittaa kuninkaan roolis- hoidetaan.
hyvä ottaa oppia valtioiP. 040 6211 344
sa nyt työt yli seitsemän
Muun muassa Winston den johtotehtävissä, niin
Metsänhoitoa&
hyvä seurakuntavaaliehdokas.
kymppisenä.
Churchill oli kuningat- meillä kuin muuallakin.
kotipalvelua
Kuningatar Elisabet tarelle tuttu vieras soTavoita
alueesi
äänestäjät
Lahden
oli vanhimman poikansa tavuosina 1940-1945 ja
Metsänhoito & kotipalvelu
Seudun Uutiset lehden kautta.
Charlesin tukena vielä myöhemmin 1951-1955.
Raimo Jokinen

Palvelemme normaalisti verkkopalvelussa ja puhelimitse.

Kuningatar Elisabet on poissa

Runonurkka

0700-416 060

ÄLÄ OLE YKSIN!

0700-411600
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PALVELUHAKEMISTO

Ilmalämpöpumppujen huoltoa

169

NIITTYLÄ

Automyyntiä

AUTOMYYNTI IMONE
n.

SEURAKUNTAVAALIEN
OTA YHTEYTTÄ
AIKATAULU ARMON VUONNA 2022
Sinua palvellen
Ennakkoäänestys ti 8.-la 12.11.
Paula Kontio
40 kpl hyväkuntoisia
henkilöautoja
Varsinainen
vaalipäivä su 20.11.
045-77348753 edullisia
Kehräämön takapihanSinustako
sisätiloissa.
seurakuntapäättäjä?
kontio.paula@gmail.com

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

* siivoukset, kodinhoito
* puutarhatyöt
* mökkitalkkarintyöt
* metsänhoitopalvelut
Arja-Liisa p. 040 588 8003
Antti p. 0400 754 657

Kaihtimia
Polttoöljyä
Seuraava
Lahden Seudun Uutiset
ilmestyy viikolla 40.

Öljysäiliöiden huoltoa

puh. 03 782 7783

Ostetaan asuntoauto

LAHTI, Sibeliustalo | Su 13.11.2022 klo 14:00
Liput: alk. 55,50€ - LIPPUPISTE

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

RYHMÄVARAUKSET +358 44 980 1167

WWW.OPERART.FI
LAHTI, Sibeliustalo

Tunteikas esitys
Laila Kinnusesta
Ti 27.9.2022, 18:00
Sibeliustalo, Finlandia-klubi, Lahti
Pääroolissa Lailan tytär Milana
Esitystä tähdittävät myös Kalle Jussila,
Teijo Lindström, Katja Karisukki

Liput alk.

27€

Ti 20.12.2022
klo 18:00
Liput: alk. 44,50€ - LIPPUPISTE - Ryhmät +358 44 980 1167 - WWW.OPERART.FI

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

Painopaikka: Lehtisepät Oy
Painos: 25 000 kpl

toimitus@jns-mediajakelut.com

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

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

Ilmoitusmarkkinointi:

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

Myynti: Lippu.fi, R-Kioskit,Kauppakeskus TRIO Lippu.fi myyntipiste
p.0600 39 3949, Lisätietoa p.040-7406354

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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The best acoustic
interior design

KAIKUUKO
KOTONASI?
Avuksi akustiset sisäkatot,
kasettikatot, alumiiniset
sälekatot, paneelikatot tai
alaslaskettu katto
PYYDÄ MEILTÄ TARJOUS!
Timo Pankko, 044 349 1021, ptjsisuste@gmail.com
www.alaslaskettukatto.fi

Rakennusjätteen vastaanotto Lahdessa Jokimaalla
Helppo asioida: rekka-, peräkärry- ja henkilöautokuormat
Maksamme puhtaasta puusta. Sekalainen purkupuu 0€/tn
Sekalaisen rakennusjätteen vastaanottomaksu kesäkampanjahintaan -20%
Ostamme metallia mm. romurauta, akut, kaapelit
Lahden Kierrätysasema | Meisselikatu 9, Lahti | 010 524 4098 | vaaka.lahti@purkupiha.fi
Avoinna: ma–to klo 7–17, pe klo 7-16

täjä

Loukkuharju,
OJENNA KÄTESI. Muista virallinen henkilötodistus.
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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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BILEBÄNDI: Phil Harmonic Band
BILEBÄNDI: Phil Harmonic Band
Finlanders
Leif Lindeman & Amore
Yölintu ja Vesku & The Trousers
BILEBÄNDI:
Maailman Pienin Bilebändi MPB
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alk.
€/hlö
ajan ruokailut ja ohjelma alk. 389€/hlö
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kylpylä
pääsyliput

Kaikki tanssit löydät viihdekalenteristamme:
WWW.HOTELKEURUSSELKA.FI

SAVIAHON MYYMÄLÄ HYVINKÄÄLLÄ

DEN PALVELUN
TALO KÄRKÖLÄSSÄ
Hämeenkatu 37, p. 019-469 324
Avoinna: ark. 10 – 17, la 10 – 14
VANHAN TAVARAN KAUPPA
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P I K KUJ O U LU O H J E L M I STO :

Valaisimia

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,
HUOLTOPALVELUT
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!

TEEMME
AUTOHUOLLOT
KAIKKIIN
TRIKOO MATONKUTEITA:
Värit: Valkoinen,
musta,
sininen, harmaa. 3 euroa/kg.
AUTOMERKKEIHIN

Riihimäen lasia

Arabian astioita

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

HUOLLAMME
MYÖS
MATKAILUAUTOJA

OSTAMME KUOLINPESIÄ JA MUUTTOIRTAINTA!

KunniaHAPESU
merkkejä

5€

OSTAMME PUUTA

Vapaussoden Perinneliitto
on myöntänyt Marja ja Lasse
Koskiselle SINISEN RISSÄPESUT
TIN tunnustukseksi osallistumisesta liiton toimintaan ja
vapaaehtoiseen maanpuolusAVOINNA
ARKISIN
tustyöhön. Ristit ojennettiin
saajille Lahdessa Sotilaskotiyhdistyksen huoneistossa
pidetyssä tilaisuudessa.

ISO NOSTIN
KÄYTÖSSÄ
KLO 8 - 17

OUKUNTIE 4 - KÄRKÖLÄ - 044 773 1053

Arabian seinälautasia

- Nuoren metsän kunnostukset
- Harvennukset
- Päätehakkuut

LISÄKSI SUORITAMME
ERIKOISHAKKUITA
- Teollisuuskohteet
- Pellonreunat
- Tienvarret yms.

KYSY TARJOUS
Tuomo Oksanen
p. 044 077 8877

tuomo.oksanen@hakevuori.fi

www.hakevuori.fi

p

2010, perusti vuonna 1956
Raaheen puuseppätehtaan.
Poika Rauno Laulumaa pe-
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Lahden Kariniemen laelle
toivotaan kesäravintolaa
Ryteiköille kirpeää palautetta liikkujilta ja ulkoilijoilta
Lasse Koskinen
sityönäyttelyjen tilaa. Edessä Portaikkoja käytetään erilai- jäädä metsittyneen mäen
oleva
kenttä voitaisiineduskunnassa.
varus- seen askelkuntoiluun.
Anu Vehviläisen muistelmakirjan
julkistamistilaisuus
Kuva: Lasse Koskinen. peittoon, mutta puistossa
Lahden Kariniemen harjun taa osin lasten leikkipuistoksi.
Kariniemen rinteessä toi- on tehty ehostustöitä. Niistä
laella toimi aiemmin pa- Kaupunginvaltuustoaloitteen mii edesmenneen taiteilijan on tullut Kariniemen mäkeä
viljonkiravintola, laululava pohjalta ovat syntymässä Olavi Lanun 15:sta kook- ulkoiluväylänä käyttäviltä
ja juhlakenttä. Rakennus puiset kuntoportaat Lahden kaasta teoksesta koottu La- kirpeää palautetta.
purettiin 1960-luvun alussa. satamasta Kariniemen laelle, nu-puisto. Puiston toteutAlue on edelleen ryteikKenttä on jäljellä harjun laella joten yhteys satamaan syntyy tamisesta käytiin aikanaan köinen kaadettuine ja kaaedelleen. Alue toimi juhlien niiden avulla.
kovaa kädenvääntöä Lahden tuneine puineen. Kariniemi
järjestämispaikkana
kesäisin.
kaupunginvaltuustossa ja on luontokohteena suojeltu.
Jäätyneitä
tomaatteja
mielipideapuna
Yksi säilyneistä valokuvista
Aloitteissa toivotaan lehtien palstoilla. Puiston Arvostelijoiden mukaan riesittää juhlakenttää ja pavil- myös laululavan jälleenra- kannattajat toivoivat ja us- sukasat eivät kuulu kaupunMinisterinä ja eduskunnan järjestää valtakunnallisen poliitikkoja, vaan lehdistön
Anu Vehviläinen valittiin
jonkiravintolaa elokuussa kentamista, jotta Kariniemen koivat Lanu-puistosta tu- kipuistoon. Arvostelijoiden
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Askon sohvatehdas laajeni Lahdessa

Verhoomo Jyrki Nurmisto
0500 530 043

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

Hollolalaiset Calefa Oy ja Helena Vaari
palkittiin Yrittäjän päivänä
Hollolan vuoden 2022 yrit- työtä olevat lämpöpumptäjäksi valittu Calefa Oy pulaitokset valmistetaan
toteuttaa maailman johtavaan tehdasolosuhteissa valmiiksi
lämpöpumpputeknologiaan
moduuleiksi, jotka liitetään
perustuvia kokonaisener- järjerstelmiin paikan päällä
giaratkaisuja teollisuudelle, avaimet käteen -periaat15880 Hollola
energian Jyrkänmäentie
tuotantolaitoksille 4,teella.
Vuonna 2013 yrityksen
sekä suurille kiinteistöille.
Valintaperusteina Hol- perustivat toimitusjohtaja
lolan Yrittäjien mukaan Petri Vuori, Mika Galkin,
olivat muun muassa Calefa Vesa Tamminen, Markku
Oy:n innovatiiviset keinot Lampola ja Antti Porkka.
tuottaa lämpöenergiaa ilman
Hollolan vuoden 2022
polttamista, päästöttömästi yksinyrittäjäksi Hollolan
(bensa- ja dieselautot)
ja edullisesti. Yrityksen 100 yrittäjät valitsi tekstiilitaiteiJarrujenkorjaukset,
rengastyöt
prosenttisesti suomalaista lija ja käsityömestari Helena

täen toimintaa ja mallistoa
edelleen alati muuttuvien
kulutustottumusten ja ajan

Vaari-Silventoisen, joka on
erikoistunut taide- ja kirkkotekstiileihin.
Muun muassa Vaarin kollaasimainen työskentely,
kauneuden ja ilon tuottaminen ihmisille vaikuttivat
valintaan.
Vaari kertoi tehneensä
lähes 400 tekstiiliä ympäri
Suomen, joista kaikki ovat
vielä käytössä. Hollolan kirkko sai aikoinaan ensimmäiset
kirkkotekstiilit.
Vuoden 2022 nuoreksi
yrittäjäksi Hollolan Yrittäjät

ja taloushallintopalveluja
aina ajantasaisesti!
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perusteina valinnalle.
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Yrjö ja Hanna -säätiön
aurinkovoimalahanke
Yrjö ja Hanna -säätiö sr
on sitoutunut strategiassaan
YK:n kestävän kehityksen
tavoitteisiin. Säätiön tavoitteena on omalla toiminnallaan edesauttaa kotimaisten,
uusiutuvien energialähteiden
kehittymistä yhteiskuntaa
kehittäen (hiilineutraaliuden
tavoittelu, kiertotalouden
ratkaisujen kehittäminen,
puurakentamisen lisääminen). Säätiö edistää luonnon
monimuotoisuutta mahdollistavia hankkeita sekä kehittää hyvää, kohtuuhintaista
asumista erityisryhmille ja
perheille.

Ympäristön suojelua
ja puhdasta energiaa

VUOKRATAAN
-PERÄKÄRRYT
-KYLPYTYNNYRIT
-MUUTTOLAATIKOT
-CADILLAC LIMOUSINE

-KAIVURIT
-KUORMAAJAT
-MAANTIIVISTÄJÄT
-VAIHTOLAVAT

VOLTTIHUOLTO Oy
Mika Virtanen
Puh. 0500 769 190

Hirsimetsäntie 22
15200 Lahti
www.volttihuolto.fi

Yrjö ja Hanna -säätiö on
tehnyt päätöksen pysyvästi
suojella Iitissä kolme luonnontilaista aluetta luonnon
monimuotoisuuden säilyttämiseksi. ELY HÄME on
arvioinut esitettyjä kohteita
maastossa ja ne täyttävät
METSO-kriteerit vesitaloudeltaan luonnontilaisena tai
luonnontilaisen kaltaisena
räme-elinympäristönä.
Lisäksi säätiö on päättänyt
kehittää puhdasta kotimaista
energiatuotantoa varten uuden aurinkovoimala-alueen
Iittiin. Alue soveltuu erinomaisesti aurinkoenergian
tuotantoon ja sen ympäristövaikutukset ovat vähäiset
ja tilapäiset. Aurinkoenergia
tulee vaikuttamaan sähkön
hintaan lisäämällä energiatuotantoa kovimman kulutuksen piikkiaikoina. Lisäksi
se vähentää mahdollisten
hiiltä vapauttavien energiamuotojen tai varavoiman, kuten hiilivoimaloiden, käytön
painetta. Voimala vähentää
myös Suomen sähköntarjonnan riippuvuutta tuontisähköstä. Kehityksestä hyötyvät
säätiön asukkaiden lisäksi
myös kaikki suomalaiset.

Puhdasta
aurinkoenergiaa
Iitistä – Sun Iitti
Yrjö ja Hanna -säätiö sr
rakennuttaa Sun Iitti Oy:lle
Iittiin, säätiön omistamalle
maa-alueelle toteutettavan
teollisen mittakaavan aurinkovoimalahankkeen, joka on
kokoluokaltaan yksi suurimmista tähän mennessä suun-

nitelluista aurinkovoimalaitoksista. Aurinkovoimalan
tavoiteltu liittymisteho on
60 MWp ja vuotuinen energiantuotto noin 60 000 MWh,
mikä vastaa noin 85.000
kerrostalokaksion sähkön
vuosikulutusta.
Hanke toteutetaan yhdessä Iitin kunnan kanssa,
joka vuokraa yhtiölle noin
puolet hankkeen edellyttämästä alueesta, joka on
kokonaislaajuudeltaan noin
145 hehtaaria. Hankkeen
toteuttajana ja tulevan voimalan omistajana toimii Sun
Iitti Oy. Aurinkovoimalan
rakentaminen on tarkoitus
aloittaa ensi vuonna.

Vastuullisesti myös
tulevia sukupolvia
ajatellen
Aurinkoenergian suurimmat
edut liittyvät sen uusiutuvuuteen ja puhtauteen. Muihin
energiantuotantotapoihin
verrattuna aurinkoenergia
tarjoaa mahdollisuuden tuottaa hiilipäästötöntä energiaa
kestävästi ja pienemmillä
ympäristövaikutuksilla. Aurinkoenergian hyödyntämisellä voidaan vähentää
nykyistä riippuvuuttamme
uusiutumattomista ja saastuttavista energianlähteistä.
”Aurinkovoimalahanke
sopii erinomaisesti Yrjö ja
Hanna -säätiön kestävän
kehityksen mukaiseen strategiaan. Olemme ympäristövastuullinen, kotimainen
rakennuttaja ja haluamme
osaltamme lisätä uusiutuvan
ja kotimaisen vihreän energian saatavuutta sekä omavaraisuutta sähköntuotannossa
ja säätiön oman kiinteistökannan energian kulutuksessa”, säätiön toimitusjohtaja
Petri Kokkonen sanoo.

Riittääkö Suomessa
auringonvaloa?
Iitti on sijainniltaan erinomainen paikka aurinkovoimalalle. Etelä-Suomen
alueella esiintyvä kokonaissäteilyn määrä on lähes samaa suuruusluokkaa kuin
Pohjois-Saksassa. Auringon
kokonaissäteily koostuu suorasta säteilystä sekä hajasäteilystä, jonka osuus näillä
leveysasteilla on noin puolet.
Suomessa aurinkovoimalan

tuotanto luonnollisesti vaihtelee eri vuodenaikojen mukaan. Meillä kesäpäivät ovat
kuitenkin pitkään valoisat.
Myös viileä ilmasto kasvattaa aurinkopaneeleiden
tuottoa, sillä kylmä paneeli
tuottaa lämmintä paneelia
tehokkaammin energiaa.
”Aurinkopaneelit tuottavat
sähköä päiväsaikaan, jolloin myös sähkön kulutus ja
sähkön markkinahinta ovat
yleensä yöaikaa korkeammalla. Järjestelmät toimivat
siis sähkön kulutushuippuja
tasaavana tekijänä. Sun Iitti –hanke kasvattaa valtakunnallisella tasolla aidosti
aurinkosähkön tuotantokapasiteettia Suomessa 40 vuoden
elinkaariodotteensa aikana”,
säätiön kiinteistöjohtaja Ilkka
Murto kertoo.

Talousmetsästä
verotulojen tuojaksi
Sun Iitin aurinkovoimalan
alue on tällä hetkellä pääosin talousmetsää, jota on
hyödynnetty edesauttamaan
säätiön kohteissa asuvien
asukkaiden hyvinvointia ja
vuokratason kohtuullisuutta.
Alueen metsä on nuorta ja
se tuottaisi yleishyödyllisten
tavoitteiden hyväksi vasta
vuosikymmenten kuluttua.
Hankealueen ympäristövaikutuksia on arvioitu erilaisten asiantuntijaselvitysten
avulla. Luontoselvitysten
asiantuntijana sekä aurinkovoimateknisenä asiantuntijana on käytetty alan parhaita
asiantuntijoita.
Valmistuttuaan laitteisto
ei aiheuta elinkaarensa aikana ympäristöön päästöjä,
pöly- tai hajuhaittoja. Laitteisto toimii automaattisesti
ja itsenäisesti, edellyttäen
vain ajoittaisia huoltotoimenpiteitä.
Iitin kuntaan hankkeella on
positiivisia talousvaikutuksia
investointien ja työllistävän
vaikutuksen myötä.
Aurinkoenergian tuotantoalueen elinkaaren aikana
kunta saa myös verotuloja,
joita voidaan käyttää kun
nan kehittämiseen ja palvelujen parantamiseen. Lisäksi
uusiutuvan ja päästöttömän
energian tuotannon mahdollistajana Iitti voi rakentaa
positiivista näkyvyyttä ja
tunnettuutta kuntana.

Päijät-Hämeen kesäyliopisto täyttää 60 vuotta
Päijät-Hämeen kesäyliopisto on vapaan sivistystyön
oppilaitos, jonka koulutustehtävänä on järjestää koulutuksia alueellisiin tarpeisiin
ja huomioida tarjonnassaan
erityisesti korkeasti koulutetun väestönosan tarpeet.
Kesäyliopisto järjestää ympäri vuoden avointa korkeakouluopetusta, ammatillista
täydennyskoulutusta, kielikursseja, lukiolaiskursseja
sekä muuta yleissivistävää
ja ajankohtaista koulutusta.
Päijät-Hämeen kesäyliopistoa ylläpitää kesäyliopistoyhdistys, joka on perustettu
18.10.1962. Kesäyliopiston
koulutustoiminta on käynnistynyt Lahdessa kesällä
1963. Päijät-Hämeen kesäyliopisto viettää siis 60-vuotis

juhlavuottaan lukuvuodella
2022–2023.
Juhlavuoden kunniaksi
järjestämme sarjan maksuttomia yleisöluentoja, joista
ensimmäisen yhteydessä
tarjoamme kakkukahvit. Luentosarjan aiheet ja puhujat
ovat:
• 18.10.2022 Arto O. Salonen: Sivistyksellä kohti
hyvää tulevaisuutta (Fellmannian auditorio, kakkukahvit)
• 13.12.2022 Jari Sinkkonen: Kiintymyssuhteet
elämänkaaressa (verkkoluento)
• 9.2.2023 Maiju Ahola: Uupumuksesta työniloon
– voimavarakeskeinen
näkökulma työnhyvinvointiin (verkkoluento)

Luentosarjan viimeinen
luento järjestetään huhtikuussa 2023 ja siihen on
alueen asukkaiden mahdollista toivoa aihetta tai puhujaa. Puhujaa tai aihetta
voi ehdottaa kesäyliopiston
verkkosivulla. Juhlavuoden
ohjelmassa on myös alueen
korkeakouluopiskelijoille
suunnattuja maksuttomia
opiskelutaitoiltoja, joiden
avulla pyrimme tukemaan
opiskelijoita opintojensa
suorittamisessa.
Kesäyliopisto käynnistää
juhlavuoden aikana myös
strategiatyöskentelyn, joka
antaa suuntaa kesäyliopiston
seuraaville vuosille ja vuosikymmenille. Juhlavuoden
päättää kutsuvierastilaisuus
kesällä 2023.
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Lahti sai kunniamaininnan
valtakunnallisessa kiertotaloustekojen kisassa
Lahden kaupungintalon purku sai kunniamaininnan kilpailussa, joka nostaa esiin Suomen parhaita kiertotaloustekoja.
Lahden kaupungintalon purku pääsi viiden parhaan joukkoon Suomen ympäristökeskuksen, Kuntaliiton ja Sitran
järjestämässä kilpailussa,
jossa palkittiin kiertotaloutta
vauhdittavia toimenpiteitä.
Eliel Saarisen suunnitteleman 110-vuotiaan arvokiinteistön peruskorjauksessa
purkutöille asetettiin korkeat
laatu- ja kestävyystavoitteet.
Kaupungintalon kaltaisen
rakennuksen peruskorjauksessa on kyse suurista materiaalivirroista, joten myös
luonnonvarojen säästömahdollisuudet ovat suuret.
Purkujätettä syntyi yli 600
tonnia.
– Jätteestä saatiin hyötykäyttöön 609 tonnia eli 99
prosenttia, ympäristökoordinaattori Jenni Rahkonen
kertoo.

Purettavat
rakennukset ovat
materiaalipankkeja
Kiertotalouden näkökulmasta purettavat rakennukset

ovat materiaalipankkeja –
materiaaleja voidaan käyttää
uudelleen ja kierrättää.
Kiertotalous auttaa hillitsemään ilmastokriisiä, luontokatoa ja luonnonvarojen
ylikulutusta. Kiertotalous
tuottaa usein myös taloudellista hyötyä, tuo uusia
työpaikkoja sekä houkuttelee
alueelle uusia asukkaita tai
yrityksiä.
Kuntien parhaat kiertotalousteot -kilpailun voitti
Tampereen kaupunki ja kunniamaininnan saivat Lahden lisäksi Lounais-Suomen
jätehuolto, Polkka – Pohjois-Karjalan tukipalvelut Oy
ja Riihimäen kaupunki.
Kilpailulla kannustetaan
kuntia tarttumaan hyviin
käytäntöihin, joilla voidaan
edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä ja vähentää
haitallisia luonto- ja ympäristövaikutuksia.
Palkitsemistilaisuus järjestettiin Kuntamarkkinoilla
14.9.
Lähde: lahti.fi

Räätäli sai toimilupansa käräjillä
Ensimmäinen ompelija tuli Lahden kylään
KÄSITYÖLÄISET. Hollolassa ensimmäinen pitäjäräätäli löytyy henkikirjoista
vuonna 1707. Silloin Uskilan
kylään oli merkitty tämän
ammatinharjoittajana Akseli
Juhonpoika. Saman vuosisadan puolivälissä Parinpellossa
vaikuttivat vaattureina isä
Anders Haqvin ja hänen poikansa Gustaf. Kalliolan kylässä 1750-luvulla ompelimon
aloittaneen Jaakko Löfbergin
kaikista pojista tuli räätäleitä.
Pitäjäräätälit valmistivat
pääasiassa miesten päällysvaatteita, kuten takkeja,
turkkeja, liivejä ja housuja.
Miesten paidat ja alusasut
teki yleensä vielä perheen
naisväki. Naiset ompelivat
kotona omat vaatteensa. Ensimmäinen ammattimainen
ompelija oli vuonna 1888
Lahden kylään henkikirjoitettu Maria Grim.
Räätäleillä ei ollut omaa
työhuonetta, vaan heidät
kutsuttiin maataloihin tekemään talon väelle asusteita.
Räätälille tarjottiin talossa
ruoka ja muu tarpeellinen
ylöspito. Samalla työkerralla
tehtiin kaikki perheen tarvitsemat asusteet, joten räätäli
oppipoikineen saattoi viipyä
talossa viikon tai pari.
Räätälin oli helppo ottaa
mittoja ja sovittaa vaatteet,
koska asiakkaat olivat samassa talossa. Samalla asiakkaat saattoivat valvoa,
että räätäli käytti kallista
kangasta mahdollisimman
säästeliäästi. Yli jäänyt materiaali jäi taloon.
Räätälin oli tärkeää asua
asiakkaittensa lähellä, jotta

Vaatturi Aarno Domin leikkaa kangasta ja apulainen ompelee vuonna 1958. Domin oli
myöhemmin arvostettu vaatturi ja käsityöalan mestarikillan johtohenkilö Lahdessa. Kuva:
Lappeenrannan museo.

hänet tavoitti helposti silloin
kun hän ei ollut työmatkalla.
Jos oli, niin hänen emäntänsä
otti asiakkaat ja tämän työtoiveet vastaan. Emäntä myös
arvio, koska räätäli saattoi
tulla sille puolelle pitäjää
töihin. Puhelimia ei siihen
aikaan ollut.
Pitäjäkäsityöläisten työlupa ja toimialue myönnettiin
käräjillä. Lahden kylässä

syntynyt ja kyläräätälinä
1860-luvulla aloittanut Kalle
Löf oli saanut oppinsa Nastolan Ahtialassa, joten jo silloin
tapahtui kuntarajat ylittänyttä
oppimista.
Tuoreessa kirjassa filosofian tohtori Merja Uotila
kertoo Hollolan räätälien
työstä. Uotila työskentelee
tutkijatohtorina Jyväskylän

yliopistossa. Hän on erikoistunut tutkimaan käsityöläisiä
ja 1800-luvun maaseutua.
Hyvä paikka – aikakaaria
Päijät-Hämeen historiaan,
toim. Hannu Takala, Sini
Ojala, Ilkka Kuhanen ja Anu
Lahtinen, Lahden historiallisen museon julkaisuja 15,
SKS Kirjat 2022.
Lasse Koskinen

Seurakuntavaalien
ehdokasasettelu
onnistui Lahdessa
hyvin - ehdokkaiden
määrä kasvoi
Nastolassa tuntuvasti
Seurakuntavaalien ehdokasasettelu sujui Lahden
seurakunnissa hyvin. Ehdolle
ilmoitettiin kaikkiaan 166
seurakuntalaista viiden paikallisseurakunnan alueella.
Ehdokkaiden määrä vastaa
lähes identtisesti vuoden
2018 seurakuntavaalien ehdokasasettelua, jolloin mukana oli 167 ehdokasta.
Varsinkin Nastolan seurakunnassa on runsaat ehdokaslistat: seurakuntaneuvostoon
hakee nyt 29 ehdokasta, kun
heitä oli viime vaaleissa 22.
Hakijoita on siis kolmanneksen verran aiempaa enemmän. Myös Joutjärven ja
Salpausselän seurakunnissa
ehdokkaita on hienokseltaan
enemmän kuin edellisissä
vaaleissa.
Suurin osa ehdokkaista
pyrkii sekä oman seurakuntansa neuvostoon että Lahden seurakuntien yhteiseen
kirkkovaltuustoon. Seurakuntaneuvostoissa on 14-16
luottamushenkilöpaikkaa.
Yhteisessä kirkkovaltuustossa on 51 paikkaa, ja se
on Lahden seurakuntien ylin
päättävä elin.
Valtuusto valitsee uuden
valtuustokauden alussa keskuudestaan yhteisen kirkko-

neuvoston, joka kokoontuu
valtuustoa useammin ja jolle
valtuusto on delegoinut suuren osan päätösvallastaan.
Seurakuntavaaleissa asetutaan ehdolle valitsijayhdistyksien kautta. Lahdessa
ehdokkaita on asettanut kuusi
valitsijayhdistystä: Kirkko
keskellämme, Kokoomuslaiset ja sitoutumattomat,
Kristillis-yhteiskunnallinen
sos. dem. vaaliliitto, Tavalliset seurakuntalaiset,
Tulkaa kaikki ja Yhdistynyt
seurakuntaväki.
Yhdistyksien taustalla
on muun muassa poliittisia
puolueita, herätysliikkeitä
ja tasa-arvoliikkeitä. Ehdokaslistoihin voi tutustua
tuoreeltaan kirkonseutu.
fi-palvelussa.
Seurakuntavaalit käydään
marraskuussa. Ennakkoäänestys järjestetään 8.-12.
marraskuuta, ja varsinainen
vaalipäivä on 20. marraskuuta. Uusien seurakuntaneuvostojen ja kirkkovaltuuston
nelivuotiskausi alkaa tammikuussa 2023.
Seurakuntavaalien valtakunnallinen tunnus on #uskottutoivotturakastettu, ja
käytössä on myös aihetunniste #seurakuntavaalit.

tamista hyvinvointiyhtymän
hallituksen esityksen mukaisesti, vaan palvelu tulee
–8–

Putula, Vahter ja Rostedt
(kok.).
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Ajokorttilain uudistuksella ei
olennaista vaikutusta nuorten
onnettomuuksien kokonaismäärään
Lahden Kariniemen laelle

ÖLJYNVAIHV?
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Kuva: Lasse Koskinen.

toivotaan kesäravintolaa
Ryteiköille kirpeää palautetta liikkujilta ja ulkoilijoilta
sityönäyttelyjen tilaa. Edessä
oleva kenttä voitaisiin varustaa osin lasten leikkipuistoksi.
Kaupunginvaltuustoaloitteen
pohjalta ovat syntymässä
puiset kuntoportaat Lahden
satamasta Kariniemen laelle,
joten yhteys satamaan syntyy
niiden avulla.

Portaikkoja käytetään erilai- jäädä metsittyneen mäen
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ennakointia
kelin
vaihdettava
ajolinjoja
urien
kaikenkuntoiset käy, myös
katsastamattomat.
useita
uusia työntekijöitä.
tannostamme valmistuu tällä rinteisesti
ja kääntyy
ajoneuvoilla on aikaisemmin
mukaan, keväällä
asia olisi
helppo tai vaurioiden vuoksi, tai
ajettu", toteaa erityisasiantun- Suomessa on eletty viime hetkellä päivittäin noin 150 kasvuun
taas
loppukesällä.
ratkaista.
Valitettavasti
todel- jos tien epätasaisuus haittaa
puh.
045
237
8562
tija Elina Uusitalo.
lisuudessa tilanne on toinen, matkustusmukavuutta.
ARABIAN ASTIOITA:
Valencia, Sointu, Krokus,
Faenza, Kirsikka,
Gardenia, Kastanja,
Ali, Myrna,
Signapore,ja veneverhoilut.
Julkitila-,
ravintola-,
koti-,
mökki-,
Maisema, Kesäkukka, Suomenkukka, Kilta, Maire, Kultakoriste, Raija, Pitsi, Leena, Kimmel,
korjaukset
ja pintakäsittelyt.
OSTETAAN AUTOJA
Uhtua, Ruija, Kosmos, Pirtti, Otso,Kalusteiden
Meri, Saara, Kaira, Taika,
Anemone, Airisto,
Harlekin,
vientiin, purkuun, romuun
24H jne.! Maitokannuja, hillo- ja maustepurkkeja, voipyttyjä…! Seinälautasia: Kalevala,
Tomula, Alariesto, Von Wright, Heljä Liukko-Sundström, Vuosilautasia, Joululautasia,
nouto/käteiskauppa, tarjoa
279
€
Romanttinen puutarha ym.
puh. 045 256 4052 | autosabot@gmail.com
Lomonosovin eläimiä
0500 530 043 Riihimäen lasia
IITTALAN LASEJA:
339 €
Kekkerit, Niva, Festivo, Asklak, Kalinka, Pisaranrengas, Jäänsärkijä, Helminauha, Vellamo,
Puistolantie
jyrki.nurmisto@verhoomo.com
389 €
Tsaikka ( kulta,
lila), Kastehelmi, 2,
i-lasi,Heinola
Pioni, Apila,- Herttua
ym.

VUOKRATAAN
Nivelpuominostin
Pieni ja näppärä,
12metrinen

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

Askon sohvatehdas laajeni Lahdessa

Lisähintaan saatavilla:
-kuljetus kotipihaan
-työmies
Varaukset ja lisätiedot
numerosta

050 575 0770

TEHOPESU

SAVIAHON MYYMÄLÄ HYVINKÄÄLLÄ

Mainosta
tässä!
Hämeenkatusinäkin
37, p. 019-469 324
Avoinna: ark. 10 – 17, la 10 – 14
www.lahdenseudunuutiset.fi

VANHAN TAVARAN KAUPPA
KYSY TARJOUS
3
Nokian
UUSISTA
RENKAISTA
Nordman SX3

Renkaiden kausisäilytys.
Renkaiden asennus ajanvarauksella
PALJON VANHAA- JA KERÄILYTAVARAA:
215/60R17 585
€
/odottaessa.
Huonekaluja, Valaisimia, lampunkupuja, valaisinkristalleja, aterimia, avaimia,

12
€
www.lahdenseudunuutiset.fi

naulakoita, ryijyjä, Riihimäen lasin maljakoita ja laseja, lasipurkkeja, Savitorppa, koulun
KESTÄVINKIN
opetustauluja, emaliastioita,
patoja, peltikahvipurkkeja, kuparipannuja, mortteleita,
Lomonosovin
eläimiä. Ja paljon
muuta!
KAIPAA
HUOLTOA

Arabian kahvikuppeja
RENGASTUONTI

Puh. 03-884 5151

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

Höylääjänkatu 2, LAHTI

Päijät-Hämeen
NASTO-RENGAS

www.nastorengas.fi
Mestarinkatu 24, (bensaLahtija dieselautot)

Avainkierto 23, Hyvinkää.
Puh. (019) 268 0800

Arabian seinälautasia

OSTAMME KUOLINPESIÄ
JA MUUTTOIRTAINTA!
- Aidot Toyota-varaosat
- Kaikki korjauspalvelut

Automaalaus

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

HUOLTO

KAIKKI LOPUT KANKAAT 2 EUROA / METRI!
Tarjoamme käyttöösi korkeatasoiset
Puuaskartelutarvikkeita:
helmiä, pyöriä,ja
tappeja
ym.
huolto-,Palloja,
korjaamovaraosapalvelut,
esim:

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

Auto Sorsa Oy

Arabian astioita

Toyotasi
Avoinna: ark. 8-17, la 9-13
Ompelutarvikkeita:
Nappeja, vetoketjuja,parhaiten.
nauhoja, pitsejä, kankaita ym.

Jyrkänmäentie 4, 15880 Hollola
Valaisimia

Tarjous voimassa 30.11. asti.

Verhoomo Jyrki Nurmisto

Runsaasti merkkejä/kokoja.

Jarrujenkorjaukset, rengastyöt

Puh. 050 5511 330

Henkilö- ja pakettiautojen kolarityöt,
muovityöt, peltioikaisut ja maalaukset

- Määräaikaishuollot
- Tuulilasin kiveniskemäkorjaukset
- Ilmastointilaitteen huolto

Luotettavaa
autonhuoltoa

- Katsastuspalvelu
- Rengasmyynti
- Kaikki rengastyöt
- Sijaisautopalvelu

Auto Sorsa Oy
www.autosorsa.fi

Kolarikorjaamo Sorsa Oy

Te

T

Va
Van
Av
Avo
ww
ww

yhä
sekntien
yttäään.
kset
kandynnnan
taa”,
iton
fors.
iden
ntaa
öksiä
nnan
ana.
äiset
n ja
kusmia”,

n

ttyä
Tauakin
liikmiten
tkis-

rvaltteet
mille
uhua
öistä
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stä.
pyöerraRilla
ulla.
ihen

LIIKKUVA AUTOHUOLTO

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

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

Lahden Seudun Uutiset
Kaihtimia

Viikko 38 / 2022

Rengasmyynti ja -vaihdot
asiakkaan luona!

PALVELUHAKEMISTO
Lailan Kinnusesta
Lahti on kerännyt
IITIN GRANIITTI OY musiikkinäytelmä
Lahteen

–4–

Autohuolto
Janne
A Tmi
Lahden
Seudun
Uutiset

VÄÄKSY (toimialueena Päijät-Häme)

www.autohuoltojanne.ﬁ

p. 0400 467 595 24 h joka päivä!

Öljysäiliöiden huoltoa

Graniitin monet muodot, saha-,
noppa- ja nupukivet, portin tolpat,
Tilausajoa
pikkubusseilla
reuna- ja muurikivet.

ilmastoiduilla 1+16h busseilla
Perheniementie 451, 47450 Iitti
puh 0400 352 215
GSM 0400-809 095
EXVVLSDOYHOXQLHPLQHQ#SKQHW¿

ZZZLLWLQJUDQLLWWL¿
Bussipalvelu M. Nieminen Oy
Siirtonurmea
LIIKKUVA AUTOHUOLTO

- huollot - korjaukset - rengasmyynti

LAADUKASTAjaSIIRTONURMEA
LAMMILTA!
renkaanvaihdot - apuvirtaa
- ym.

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

ZZZODPPLQVLLUWRQXUPLÀLQIR#ODPPLQVLLUWRQXUPLÀ
www.autohuoltojanne.ﬁ

p. 0400 467 595 24 h joka päivä!

Automyyntiä

Päijät-Hämeen
Oy
M-Lasi KunKäyttöauto
autosi tuulilasi
n.pitää
40 kpluusia
hyväkuntoisia
edullisia
henkilöautoja
niin käänny
puoleemme.
Kehräämön takapihan sisätiloissa.
Teemme
sen nopeasti ja edullisesti.
044 239 2551 - Pakaantie 1 - Kehräämö (takapiha)

Soita 0400 836213 tai tule käymään.

M-Lasi | Kirjavakatu 2, 15300 Lahti | www.m-lasi.fi

TUO AUTOSI
MEILLE HUOLTOON!
*AUTOJEN
KORJAUKSET
JA HUOLLOT
* AUTOJEN KORJAUKSET
* FORD-VARAOSAT
*PYÖRÄSUUNTAUKSET
JA HUOLLOT
* PCOB.MOOTTORIT
*PPG-MAALIT
* PYÖRÄSUUNTAUKSET
* OBD-MITTAUKSET
*RENKAAT
* PPG-MAALIT/
* RENGASMYYNTI JA
TARVIKKEET
*FORD-VARAOSAT
-ASENNUKSET
*OBD-MITTAUKSET
* ILMASTOINTIHUOLLOT

LAAKSOTIE
HEINOLA
Etsimme isäntäperhettä
elokuussa55,
saapuvalle
thaimaalaiselle vaihto-oppilastytölle.
Puh.
(03)perheenne
715 2800, 040-585 7431
Onko
teidän
kiinnostunut kansainvälisyydestä?
Negatiivinen testi ja koulupaikka Lahdessa
olemassa.

FORD

Lisätietoja: TR-Kielimatkat - puh. 010 666 5800
email: info@trkielimatkat.fi - www.kielimatkat.net

HINAUKSET

Seuralaispalvelua

KAHDEN
❤
KESKEN

0700-416 060

st erc PL 169 TRE 10 2€/min

ÄLÄ OLE YKSIN!

SEURAA TARJOLLA!
0700 41909
IVE 0700-411600

Ilmastointihuollot R134

L

1,69
STST
EROTIC
1,92min.+pvm.
min+p vm.
EROTICPL169
PL169TRE
TRE10
10

Seksi & parisuhde
Luotet tavaa apua seksi- ja
parisuhdeasioissa.
2,21€ min+pvm

–9–

Viikko 20 / 2021

puh. 03 782 7783

Kattoturvallisuustuotteita

oikeusviranomaisten huomautuksia

Kiinteistöt
Laila Kinnusen kuolemasta 20 vuotta ja Milana-tytär musiikkinäytelmässä äidin roolissa!

TALO / MÖKKI MAALTA

Asennettuna
Ympärivuotiseen lomakäyttöön.
Lasse
Koskinen
Lahden kaupungin kaiKoskettava
ilottelu tarjoi-jja tarvikkeena
Sopivasta kauppa heti.
lee näköalapaikan aikansa kesta toiminnasta tehtiin 24
rakastetuimman
ja apulaislahjak- valitusta vuosina 2015-2019.
Suomen
eduskunnan
kaimman naislaulajan
elä- Niistä kahdeksan aiheutti
saumattomat
oikeusasiamies
antoi Lahden
män hienoimpiin
hetkiin huomautuksen Lahdelle, josivistysjohtajalle
huomautuksadevesijärjestelmät
Vihdintie 4, 00350 Helsinki
niin hänen
estradilla
kuinrehtorille
arjessa- ten noin kolmasosa valituksen
yhdelle
kattosillat
(09) 241 8498 - www.tuomontupa.fi
kin.
Tarinan
punainen
lanka
antamastaantikkaat
varoituksesta. sista johti huomautukseen
raottaa verhoja uudella enLahden
kaupunki
hankki saakka. Tätä määrää kaupunlumiesteet
nennäkemättömällä tavalla,
Kattotöitä
ulkopuolisen
lausunnon
tästä ginhallitus ei pidä erityisen
antaen kosketuspintaa
Lailan
K
Kou
ou
rut
t
uot
t
e
O
Oy
varoituksesta,
koska kaupun- suurena. Tähän kaupunginäitisuhteelle,
Pelti- ja tiilikattojen
0400
40000rakkaudelle,
4998 184
8 , 04
84,
0 0 8865
65 1147
65
11447
ki
katsoi
oikeusasiamiehen
menestykselle sekä myös hallitus päätyi Lahden tarkaspesut ja maalaukset
huomautuksen
merkinneen
menetyksille. Lailaa
näytte- tuslautakunnalle antamassaan
RAKENNUSAPU
työantajaoikeutensa
kaven- selityksessä.
lee hänen tyttärensä Milana,
MARTTINEN
joka rohkeasti
antautuu
amtamista.
Ulkopuolelta
ostettu
Tarkastuslautakunta pitää
www.rakennusapumarttinen.ﬁ
mattimaisesti
rooliinsa. nä- Lahden kunnallisviranhallausunto
tuki kaupungin
Puh. 0400-948 260
kemystä. Ompelukonemyynti
tijoiden saamia
ja kahdeksaa
-huollot Lahden tarkastuslautakunnan
puheenjohtaja Reijo OksaOikeuskansleri ja oike- huomautusta kuitenkin mer- nen (vas.) luovuttaa tarkastuskertomuksen vuodelta 2020
usasiamies
ovat vuosina kittävänä määränä. Lautakun- kaupunginvaltuuston
Teijo Lindström,
Polttoöljyä
puheenjohtajalle Hannu Rahkoselle
LAATUKONEET
2015–2019
antaneet
tehtyjen ta päätyyEDULLISESTI
tarkastuskertomuk- ja kaupunginjohtaja Pekka Timoselle.
Kalle Jussila,
Katja
kanteluiden
johdosta kunnalsessaan siihen,
että Lahden Kuva: Lasse Koskinen.
KarisukkiMYYNTI
- HUOLTO
- KORJAUS
lisviranhaltijoille
Suomessa
hallinnossa on valitettavan
Esitystä siivittävät
upeat
KAIKKI MERKIT
huomautuksesta, koska oi- pungin toimien laillisuuden.
yhteensä
17 huomautusta,
tulkinnat Lailan
tunnetuim- paljon korjattavia puutteita.
keusasiamiehen antamaan
joista
kahdeksan on
annettu
mista klassikoista,
jotka
temLahden kaupungin tarLahden
kaupungille.
Näin
Lisäksi lautakunta katsoi huomautukseen ei ole valipaavat katsojansa
ajankuvan mukaiseen
tunnelmaan
ollen
lähes puolet
näistä tarpeettomaksi hankkia kal- tusoikeutta. Lahdella on omia kastuslautakunnan arvioin50-60-luvuille glamouria
huomautuksista
on tullut lista ulkopuolista lausuntoa lakiasiantuntijoita, joiden tikertomus 2020, julkaistu
unohtamatta. Lailan tähtihet- sivistysjohtajan saamasta tehtävänä on varmistaa kau- 3.5.2021.
Lahdelle.
ket -esitys on kunnianosoitus
sekä Laila Kinnusen elämäntyölle että hänen musiikkiperinnölleen.
www.torinompelukone.ﬁ - p. 0400 769 632
Rooleissa lavalla nähdään
Rauhankatu 18, Lahti
itseoikeutetusti Lailan
tytärti, to, pe 10-17, ke 9-18
Av. ma,
Milana Misic, tangokuningas
Teijo Lindström, tangoprinssi Kalle Jussila sekä näytelmän käsikirjoittanut Katja
On suuri ilo ja kunnia pääs- tä, äidistä sekä mummista. bille tiistaina 27. syyskuuta
niitäonteille,
Karisukki.
myös
upeaa,
että esiin
Mila- kello 18. Liput esityksiin
Kyllä kannattaa! Nyt jos tä situlkitsemaan
veronmaksajilla
valta On
Tässä
tulee
jälleen
lähti mukaan,
sillämerjuuri löytyy Lippu.fi, R-Kioskit,
Lindström
riemuit– koskaan
Oon ihan kaikki
innoissani
sa- Teijo
uurnille.
ja oikeus
määrätä,
miten na
äänestämisen
tärkeä
noo Vain
Teijositen
Lindström
Näytelmän
on ohjannut
antaaValtuustoihin
näytelmälle jotain
Kauppakeskus TRIO Lippu.
voimme vaikut- see.
kunnassa
toimitaan.
Tämä se
kitys.
on
Laila
Kinnunen levytti
Tuomo
Salmela
ja erikoista,
kertoo näytöksen
fi myyntipisteestä, p.0600 39
taa kotikuntamme
asioiden palkittu
tapahtuu
kuitenkin
ainoassaatava järkevyyttä
valtion
uransa aikana kymmeniä orkesterina toimii Quattro.
tuottaja Onerva Aikio, Viih- 3949 ja ovelta.
hoitoon. Mejotka
äänestäjät
taan valtuutettujen
välitykrahoja jaettaessa. Itse asias- kohtaan ja välittämistä
iskelmähittejä,
ovat
–Näytelmän
myötä
olen deohjelmista.
olemme
kunnan
omistajia.
sellä,
joita
valitaan
kunnan
rahat on
ovattulossa
omia, Lahden
koska muistakin kuin itsestään
jääneet meidän suomalaisten saanut kuulla Milanalta kieh- saEsitys
siitä,
Antakaamme siis kansa- tovia
väkiluvun
esim. Sibeliustalon,
verovelvolliset
maksavat sekä hienoa
tarinoitamukaan,
Lailan elämäsFinlandia-klusydämiin.
Kuva:tunnetta
Viihdeohjelmat

TORIN OMPELUKONE

Kuntavaalit ovella,
kannattaako äänestää?

laisten äänten kuulua!
Lahdessa 59. Sen vuoksi
Kuulee sanottavan, että äänestäminen on erittäin
mikään ei muutu, äänes- tärkeää veronmaksajan
tää ketä tahansa. Näin ei valtaoikeuden toteuttajana.
missään tapauksessa ole.
Esimerkiksi Lahden 545
Merkittävä tulo kunnalle
ehdokasta edustavat 15 eri on valtionosuusrahoitus,
valitsijayhdistystä, joil- karkeasti puolet verotuHämeen poliisilaitos järjestää olevaa aselupaa, on kyseessä
la kaikilla on toisistaan losta. Sen tavoitteena on
yhteistyössä Puolustusvoi- luvaton ampuma-ase. Tässä
tavoitteita kau- yhteydessä
kuntien vastuulla
olevien
mienpoikkeavia
kanssa ampuma-aseikaikki tällaiset
pungin
asioiden
hoitoon. luvattomat
julkisten aseet
palvelujen
saaden, ampumatarvikkeiden
ja esineet
Mikäli
jokin
tavoite
saa
tavuuden
varmistaminen
ja räjähteiden armovuosike- voi luovuttaa poliisille ilman
riittävästi
niin, että kansalaiset voivat
räyksen
ma-su kannatusta,
3.-9.10.2022 se seuraamuksia.
myösaikana.
toteutuu.
Sama kos- Rangaistusuhasta
saada tietyntasoiset
perusvälisenä
Armovuovapautusieräyksen
aikana voiehdokkaiilman misen
ehtonaSe
on,on
ettäyleiskathenkilö
kee yksittäisten
palvelut.
seuraamuksia
esineestä
den ajamialuovuttaa
asioita. po- ilmoittaa
teellinen
tuloerä,oma-aloitjota ei ole
liisille muun muassa kuo- teisesti
poliisille.mihinkään,
Rangaiskorvamerkitty
linpesän
aseita, luvattomia
vapautuminen
tarÄänestäjät
ovat veron- tusuhasta
vaan rahoitusta
saava kunta
sitä,itse
ettäsen
aseen,
aseen
aseita
ja aseen osia,
erityisen
maksajina
kunnan
toimin- koittaa
päättää
tarkoitukvaarallisia ammuksia, soti- osan, patruunoiden, erityisen
tojen suurin rahoittaja. Sik- senmukaisesta käytöstä.
lasräjähteitä ja ilotulitteita vaarallisten ammusten sekä

myös valtionveroa.

Monet kunnat omistavat
tuloa tuottavia yhtiöitä.
Esimerkiksi Lahti Energia
Oy tuottaa omistajalleen
noin kahta veroprosenttia
vastaavan osingon vuoEdellä mainistuista numesittain. Siitä huolimatta
roista saa myös lisätietoa ja
kaupungin
johtoportaissa
ohjeita
keräykseen
liittyen.
puhutaan
vakavasti
Poliisi
huomauttaa,
ettäyhtiei ole
ön myynnistä.
Äänestäjät
olemassa
niin pientä
määrää
ratkaisevat tämänkin
asian
esimerkiksi
ampumatarvikvaltuutettujensa
välitykselkeita
tai räjähteitä,
ettei niistä
kannattaisi
ilmoittaa. on
lä. ESS:n vaalikoneessa
tätä asiaa koskeva kysymys
Ilmoituksessa
ehdokkaille. on oltava
seuraavat
tiedot: merkitÄänestäminen
•seeEsineiden
luovuttajan
itse äänestäjälle
vastarkat yhteystiedot: Nimi,
tuullisuutta
kotikuntaansa
syntymäaika, osoite, pu-

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
makkeeseen löytyy tämän
vaikuttaa.
tiedotteen alalaidasta.
Selväksi on käynyt, että
äänestäminen kannattaa
ÄläOtetaan
itse tuo
aina.
siis omistajan
vaarallisia
esineitä
ote haltuun ja annetaan
ääni
poliisiasemalle
kotikunnan
parhaaksi.

Poliisi kerää ampuma-aseita, räjähteitä ja
ampumatarvikkeita Hämeen alueella lokakuun alussa

sekä tarpeettomiksi käyneitä räjähteiden laittomasta halluvallisia aseita, aseen osia ja lussapidosta ei rangaista.
Ampuma-aselain ja rikoslain
patruunoita.
muutokset eivät kuitenkaan
Armovuosikeräyksen
tarkoituksena on parantaa vapauta rangaistusuhasta esiaseturvallisuutta ja ennalta neillä mahdollisesti tehdyistä
estää esimerkiksi vahinko- muista rikoksista.
ja, joita kuolinpesien tai
259
yksityisten henkilöiden
hal- € Tee ilmoitus
tuun joutuneet luvattomat
299 € puhelimella tai
aseet, vanhentuneet räjähteet
(esimerkiksi sotamuistot) ja sähköpostilla
329 € Ilmoituksia luovutettavista
ilotulitteet voivat aiheuttaa.
Lisäksi poliisi suosittelee ampuma-aseista ja muista
415 € esineistä otetaan vastaan
luopumaan myös luvallisista
ampuma-aseista ja ampuma- keräystä edeltävällä viikolla
tarvikkeista, jos niille ei ole ma-pe 26.-30.9.2022 klo
enää tosiasiallista käyttöä. 8-16 välisenä aikana sekä
Yksityishenkilöillä voi olla puhelimitse että sähköposhallussaan esimerkiksi asei- tilla. Puhelimitse ilmoituksen
ta tai sotilasräjähteitä, jotka voi tehdä nroon 0295 437
ovat jääneet ”perintönä” 232 tai 0295 437 537 ja
uudelle sukupolvelle, ja mil- sähköpostitse osoitteeseen
loin aseeseen ei ole voimassa armovuosi.hame@poliisi.fi.

•
•

•

•
•

Varsinainen luovutettavien
aseiden, räjähteiden, ammusten ym.
materiaalin keräämiErkki
Nieminen
nen tapahtuu virkapukuisten
Kaupunginvaltuutettu,
sd
poliisien ja puolustusvoimien
Rakennusmestari,
kantahenkilökunnan muososiologi,
tohtori
dostamien yhteispartioiden
helinnumero ja sähköpos- toimesta keräysviikolla 3.tiosoite
9.10.2022, pääsääntöisesti
Luovutettavien ampu- klo 8-18 välisenä aikana. Esima-aseiden ja aseen osien neitä ei missään nimessä saa
tyypit ja kappalemäärät
toimittaa itse poliisiasemalle,
Arvio luovutettavien am- minkä lisäksi muistutetaan,
pumatarvikkeiden, am- että räjähteisiin liittyy aina
musten ja patruunoiden erityisiä vaaroja, joten niihin
määrästä esim. kappalei- ei tulisi itse edes koskea.
na, grammoina tai kiloina
Mitä kerätyille esineille
Mahdollisimman tarkat tapahtuu? Pääsääntö on, että
yksilöintitiedot luovutet- ampuma-aseet ja aseen osat
tavista sotilas- ja muista luovutetaan korvauksetta valräjähteistä, ilotulitteista ja tiolle ja ne hävitetään. Myös
muista vastaavista esineis- keräyksessä poliisille luovutä
tetut räjähteet ja ampumatarTieto siitä, milloin keräys- vikkeet hävitetään. Mahdolpartio voi noutaa
esineet liset varastetut tai rikoksen
Seuralaispalvelua
(päivä- ja kellonaikatoive) tekemiseen käytetyt aseet,
Ilmoittamisessa voi hyö- aseen osat, patruunat, erityidyntää poliisi.fi-sivulta sen vaaralliset ammukset ja
löytyvää lomaketta, mutta räjähteet poliisi takavarikoi.
❤ ole
sen käyttäminen ei
välttämätöntä. Linkki loLähde: poliisi.fi

KAHDEN
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Niina Ojansivu
Keittiöpäällikkö

Makaronilaatikko pekoni twistillä
Syksyisin maistuu perinteiset uunissa valmistettavat laatikkoruoat. Makaronilaatikko pitää
pintansa ajan pyörteissä. Se maistuu niin lapsille, kuin meille aikuisillekin. Tähän versioon
laitoin 1 paketin pekonia antamaan ripauksen savunmakua. Parasta laatikoissa on, että niitä
voi tehdä isomman satsin kerralla ja lämmittää seuraavana päivänä.

–6–
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400 g makaronia
400g jauhelihaa
1 pkt pekonia
1 iso sipuli
1-2 tl suolaa
½ tl mustapippuria
1 tl paprikajauhetta
4 kananmunaa
1 L maitoa

Varaa uunivuoka ja
Viikko 20 / 2021
voitele se. Pilko sipuli ja
pekoni. Ruskista jauheliha
ja lisää joukkoon sipuli,
Niina Ojansivu
pekoni. Mausta lopuksi
Keittiöpäällikkö
jauhelihaseos. Riko
kananmunien rakenne ja
lisää maito, sekoita. Laita
uunivuokaan keittämätön
makaroni ja jauhelihaseos,
lisää joukkoon maito.
Itse tykkään näistä paistettavistaSekoita
juustokakuista
nyt astetta
löysin parikin reseptiä joissa on uutta Valion
ja paistaja200
vaniljakreemiä, sitähän oli pakkon.kokeilla.
1 tunti. 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.

Niinan niksit

Pojat:
Jani Soukka, Luukas Väänänen, Roni Leskinen ja
Hiustenleikkaus
Lenni Juutilainen. Tytöt: Peppi Konsteri, Mila Nevalainen,
13
17 €
Tiiamari Laukkanen ja Pinja Laukkanen. Valmentajat: Juha
Immonen ja Heli Turja

Suomeen useita
mitaleja junioreiden
keilailun EM-kilpailuista
Nyt on kevät-

J u n i o VARAA
r e i d e n OMA
keilailun
siivouksen
aika
EM-kilpailut
pelattiin
RansMYYTIPAIKKASI
kan Wittelsheimissa 2.Muista,
meillä
11.9.2022.
Suomen
joukkue
rohmusikauppa
kilpailuista
käy!yhteensä 8 mitalia. Lahtelainen
Ahtialantie 37, 15170 Lahti
17-vuotias
debytantti Roni
www.lanttila.ﬁ
Leskinen palasi Suomeen
kahden EM-mitalin kanssa.
Leskinen saavutti parinsa
Lenni Juutilaisen kanstaimikauppaa Lahdessa, vuodesta 1967
sa Palvelevaa
poikien parikilpailussa
pronssia.Meiltä
Hän voitti
myös
laadukkaat
kesäkukat,
kultaa poikien joukkuekilvihannekset,
puut,
pensaat,
perennat,
pailussa yhdessä Juutilaisen,
havut,
ruusut
ja
köynnökset.
Luukas Väänäsen ja Jani
SoukanJoukossa
kanssa. Soukkapaljon
voit- erikoisuuksia
ti myös henkilökohtaisen hoja singlessä.
harvinaisuuksia!
peamitalin poikien
Leskinen oli enemmän
Tyttöjen joukkueesta Pep- kuin Avoinna
tyytyväinen
saavutukMA-PE 9-19,
pi Konsteri voitti All-Event sistaan.
LA 9-16, SU 11-16
-kultaa, sekä parikilpailussa
– Ensimmäiset
arvokilpaiRajakatu 2, 15100
Lahti
ne menivät paremmin
kultaa Mila Nevalaisen kans- luni jawww.vihertalovarpula.fi
sa. Tytöt saavuttivat myös kuin osasin ikinä toivoakaan.
pronssia joukkuekilpailussa, Lähdin kilpailuihin rennolla
jossa pelasivat Konsterin ja mielellä. Valmistautuminen
Nevalaisen lisäksi Tiiamari onnistui täydellisesti. Viime
Laukkanen ja Pinja Lauk- vuoden heittokäden ongel6XXU
V¿NHLVV¿MDSHU
U\OO¿QRXGHWWXQD
kanen.
Debytantti
Tiiamari ¿N¿U
mien
jälkeen nämä mitalit
Laukkanen voitti
myös maistuvat
todella hyviltä,
7LODXNVHWZZZ
YLKDQWDƬ
henkilökohtaisen
kultamita- Leskinen
toteaa. 
WDLSXK
NOR
lin tyttöjen singlessä. PinA
Akvariokvarioja Laukkanen puolestaan
harrastajalle!
h
a
r
r
astTeksti
ajaljalekuva:
!
nappasi pronssisen mitalin
tyttöjen Mastersista.
Niina Leskinen

0XOWDDNXRULNDWHWWDNLYLDLQHNVLD

Akvaariot ja akvaariopaketit
Akvaariokalat ja -kasvit
Kaikki tarvikkeet ja ruoat

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

Päijät-Hämeen
Lokapalvelu Ky

Raparperijuustokakku

Pohja:
200g digestivekeksejä
100 g voita, sulatettuna
Täyte:
n. 7 dl raparperia
vajaa desilitra sokeria
sinulla
joku mieliresepti, jonka haluat jakaa lukijoille? Lähetä se minulle, niin kokeilen sitä ja
2 prkOnko
Valion
vaniljakreemiä
2 rs maukkaimmat
vaniljatuorejuustoa
niistä julkaistaan lehdessämme. s-posti: niina.ojansivu@jns-mediajakelut.com
3 kanamunaa
Murskaa keksit ja sulata voi,
laita leivinpaperi irtopohjavuoan pohjalle, taputtele
taikina i vuoan pohjalle ja
reunoille, laita vuoka jääkaappiin.
Keitä raparperista ja sokerista
hilloke, laita puhdistettu ja
pilkottu raparperi kattilaan
ja keitä hieman, ei tarvitse liViikko
25raparperista
/ 2020
sätä
vettä,
irtoaa
nestettä, lisää sokeri ja anna
kiehua hiljakseen. Sekoita
vanilja kreemi, tuorejuusto
ja kanamunat keskenään
kuohkeaksi seokseksi. Kaada
hilloke taikinan päälle ja hillokkeen päälle juustokuorru-

te. Paista 150 astetta tunti, ota
jäähtymään tunniksi ennen

kuin avaat irtopohjavuoan.
laita jääkaappiin ja tarjoile

Myydään
tarjoushinnoilla:
seuraavana päivänä.
- kalastustarvikkeita
- kajakit
- sähkömopot ym.

Onko sinulla joku mieliresepti, jonka haluat jakaa lukijoille?
Lähetä se minulle, niin kokeilen sitä ja maukkaimmat niistä julkaistaan
Avoinna sopimuksen mukaan
lehdessämme. s-posti: niina@jns-mediajakelut.com
soittamalla p. 0400 635187

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

Keilailu-uutinen

LAADUKASTA SIIRTONURMEA LAMMILTA!

Niko
Oksaselle voitto
RÄYSTÄSKOURUA
NOUTOHINTAAN alk. 2€/m.
KAJALON
SORA
IV Lahden
Autolasikeskus Openista
- KATTOJEN

Palotikkaita alk. 75€/kpl
Sunnuntaina
16.5.2021 peAINOASTAAN
TIISTAISIN KLO 10-18
lattiin IV Lahden AutolaII-laatu räystäskourua alk. 1€/m.
sikeskus Openin finaali.
ZZZODPPLQVLLUWRQXUPLÀLQIR#ODPPLQVLLUWRQXUPLÀ
Lumiesteitä, selviytyi
kattosiltoja ja edullisia alastuloja!
Loppukilpailuun
Hepolammintie
135, puh. 0400-452 187
kahden
jakson alkukilpailujen perusteella 30 parasta
keilaajaa ja siinä keilattiin
ensin 5 sarjaa amerikkalaisittain, jonka jälkeen 8 parasta
jatkoiSISÄ-/ULKOMAALAUKSET
RoundRobin-peleihin.
Loppukilpailu
pelattiin Laminaattien
ilman
Tapetoinnit,
asennukset,
yleisöä. ym. kodin remontit. Ulkomaalaukset ja

– ORIMATTILA – NASTOLA – VILLÄHDE – LAHTI

PARHAAT KALLIO- JA KIVIMURSKEET
PESUT/
PARHAAT SEULOTUT KIVIAINEKSET
MAALAUKSET
...JA PARAS PALVELU

444

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

kajalonsora.fi

- KATTOJEN
PINNOITUKSET

040 501 5771

Lahden Seudun Uutiset
puh. 0400 352 762

ERKKI NIEMINEN
TOHTORI

325

Sokkelien korjaukset.

- KAIKKI
KATTOALAN
TYÖT
7/2021

Maarit
Tuomi

eduskunta-avustaja
Viikko

AT-PALVELUT

Paikallis
Voiton vei Kouvolan All
kaupunginvaltuutettu
ta
palvelua
Starsin Niko Oksanen
73
041 728
1817
puh. 044 939 9699
pisteen erolla toiseksi sijoit- tervettä järkeä
tuneeseen TPS:n Jesse Kal- Jesse Kallio, Niko Oksanen ja Jouni Helminen.
päätöksentekoon
lioon (3109-3036). SBF:n
Iloista
ja laadukasta
tiin myös kaksi 300 pisteen pisteen sarjan.
Jouni Helminen
nappasi Päijät-Hämeen
kolmannen sijan
pistein sarjaa. Niko Oksanen heitti
apteekkipalvelua
hänen 44. ja Jesse Kallio Teksti: Niina Leskinen
2916.
Renkomäen
RoundRobin-peleissä
näh- hänen jo 80. täydellisen 300 Kuva: Pekka Mitikka

20

Venemoottoripurkamo

PERÄMOOTTOREIDEN
ABC -liikenneasemalla,
KÄYTETYT
VARAOSAT
lämpimästi tervetuloa!

SISUSTUSSUUNNITTELU
UUDET VARAOSAT – Inge Uotila

JA POTKURIT
Meiltä saat lääkkeet
myös
Kylmänen
105, 17110 Kalliola
• www.venemoottoripurkamo.fi
kätevästi
kotiin
kuljetettuina
Suti,
p.
0400
490
303
•
suti@venemoottoripurkamo.fi
tai
parkkipaikalta noudettuina.
Stefa, p. 0400 606 239 • stefa@venemoottoripurkamo.fi

Tilaukset puhelimitse

Ennustajia

Selvänäkijä
Täyden palvelun hautaustoimisto
Lahdessa
Stiina
Toimisto avoinna ma-pe
9-16Sahari
Muina aikoina puhelimitse0700-9-3009
0440 771122
Myös kotikäynnit
2,95€/min.+pvm. pl50 hki 25
ZZZKDXWDXVWRLPLVWRODKWL¿
Lappilainen näkijä, parantaja

Katariina
Selvänäkijä

Lapp

Toukokuun
tahdotuimmat!
Huhtikuun
herkkuja!

- huolto
- talvisäilytykset

www.konesuni.fi
lahti@konesuni.fi

VELUHAKEMISTO

Lisäksi vitriineissä on esil- Sauli Hirvonen
lä Esko Nikkasen ja Sauli
Työryhmä: Esko NikkaMetsänhoitoa&
Hirvosen rakentamia pie- nen (pienoisrautatiet), Jonne
kotipalvelua
noisrautateitä. Nikkanen Seppänen (Heinolan rata
keskittynyt paikallisiin -kooste), Mari Lakka, Tomi
Hyvä sikanauta-jauheliha
Viikko
38 / 2022 SeudunonUutiset
– 8 – Lahden
Metsänhoito & kotipalvelu
rakennuksiin ja miljöihin, Hämäläinen ja Eeva Raja70&/30%, tuore, Suomi
Autonosturipalveluja
Hirvonen ulkolaisiin dioraa- harju.
moihin.
Valokuvat: Lahden kaupujen huoltoaKOULUN LUOKKINA
Automyyntiä
Näyttely kestää syyskuun punginmuseon
kuva-arkisto,
* siivoukset,
kodinhoito
Teräslevyt (myös leikkaus- ja särmäyspalvelu,
palkit, RHS
putket,
loppuun asti ja se toteutetaan Lahden
kaupunkiympäristö,
Takseja
TOIMINEITA TYÖMAAKOPPEJA
kulutusteräkset,
rst-teräkset,
mig-langat
ja -puikot, Wallius hitsaus* puutarhatyöt
koneet
ja tarvikkeet,
hiontaReija katkaisutarvikkeet, koneita, uutta ja
yhteistyössä Lahden rautatie- Sauli
Hirvonen
ja Ilona
* mökkitalkkarintyöt
• lämpimiä, uretaanieristettyjä
käytettyä ym. ym. Myös kattavat romualan
palvelut.
harrastajat
Topparoikka
ry:n,
niharju.
n.
40
kpl
hyväkuntoisia
edullisia
henkilöautoja
* metsänhoitopalvelut
• 3- ja 4-seinäisiä, yhdistettävissä
Tanssittaa
syyslukukaudella
2020
Ei jonotusaikaa.
Kehräämön
•9 m x 3,3 m • hinta alkaen 4200
€ + alv. takapihan sisätiloissa.
Arja-Liisa
p. 040 588 8003
Harjoitukset Hollolan Uimahallin
Monitoimisalissa,
www.nettiauto.com/yritys/autoimone/vaihtoautot
• myös pukukopillisia ja ilmanvaihdollisia
malleja
Terveystie 8Antti p. 0400 754 657
239 2551 - Pakaantie 1 - Kehräämö (takapiha)
• osassa wc 044
ja suihku

eet

tustutaan
en huoltoa
geologiaan

6,50

Kerminkuja 1-3, 05880 Hyvinkää

11,90
10,90
/kg
/kg

/kg

Nostalgiaa huokuvia
Lasten ja nuorten ryhmät
teemojaKaihtimia
musiikin
päivy
Polttoöljyä
stysMaanantaisin
*Taaperoiset
n. 2-3 v.
24 h
genrevinkkauksessa
*Pikkuruiset n. 4-7 v.

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

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

NIITTYLÄ

Matit ja Maijat
AUTOMYYNTI IMONE

169

Hyvät
karjalanpaistilihat
3RUVDDQXONR¿OH
11 –
Lahden
Seudun Uutiset
Viikko 36 /–2020

Maalaiskananmunat

Av. ark. 8-17 la 9-14

isot XL, Suomi

Ma
ja to musiikkia,
*Midit n. 8-13 v. *Juniorit 14 v.Lahden pääkirjaston musii- levienELOKUUSTA
artistien
*Harha nuoret aikuiset,
IsännöintiSähkötöitä
kin
genrevinkkaukset
jatmuistellaan
musiikki-ilmiHierontaa
2022
ALKAEN
sovitusti
viikonloppuina
puh.nostal03 782 7783
kuvat taas syksyllä
öitä sekä
unohdettuja
helmiä
toimistoja
maan.
gisempana kuin koskaan. kolmenkymmenen
ANKKURINvuoden
na.
Syksyn ensimmäisessä gen- takaa.
revinkkauksessa tiistaina
minSyksyn
viimeisessä genRANTAPUISTON
0 7500 turahasto.
asuntoauto
15.9. klo Ostetaan
17-18 matkataan
man
revinkkauksessa tiistaina
LEIKKIPAIKKA,
Poron
lapakäristys
)DVDDQLQULQWD¿OH
ajassa taaksepäin vuoteen 24.11.
ella Kuvausrastin kautta
klo 17-18 seuraLumiporo,
1966,
Suomen muisolli- sertifioidun
taan brittipopin
jalanjälkiä
Ostanjolloin
asuntoauton.
Vuosimallilla
ei väliä,
LAHTI
pakaste,Suomi
GB
löylyihin
torikkain
levy-yhtiö Love 1990-luvulle. torstaisin
sen savusaunan
Brittipopinklo 18.15-19.15
myös
*AUTOJEN
KORJAUKSET
JApikkuvikaiset.
HUOLLOT
Records
perustettiin.
matNopea haku,
soita jaVuotarjoa.kukoistuskausi oli lyhyt mut*PYÖRÄSUUNTAUKSET
P. 0400
- 533 255
-suunnistuksessa sina
1966-1979
vaikuttanut ta sitäkin muistettavampi.
too. Geopark
TULE HAUSKAAN, LUOVAAN
WWW.PUISTOTATI.FI
Apteekkeja
matkan varrella ja maa- levy-yhtiö muistetaan ennak- Melodinen
usia myös*PPG-MAALIT
ja konstailematon
JA
LIIKUNNALLISEEN
HARRASTUKSEEN
Illat riittää
pimenee,
hae valoasillä
pimeisiin
syysiltoihin Sexasemalta
elämyksiä,
koluulottomista
ja kunnian- kitararock sulatti brittien
utta. lissa
eiset
*RENKAAT
Matit ja Maijat ry
himoisista tuotannoista
sekä sydämen, ja brittipopbuuäen tapahtuman erikoisuuksiin Ilmainen
en.
kartoitus!
*FORD-VARAOSAT
*www.matitjamaijat.fi
kuvaus- ja juo- maan lahjakkaimmista artis- mi rantautui myös
-yh- kuuluvat
muualle
sekä maalialueella teista ja muusikoista. Genre- maailmaan. Brittipop
alia, marastit
ilmiönä
*info@matitjamaijat.fi
*OBD-MITTAUKSET
Hyödynnä
kotitalousvähennys!
Kylmäsavuporoa, nautaa ja hevosta.
lämpiävä Etelä-Suomen
en- vinkkauksessa
käydään läpi oli kuitenkin lyhytikäinen
*040ja588 0058
y
Nastolan kotijuustoa.
Kärkkäisen
Hol- simmäinen laatusertifioitu Love Recordsin historiaa genre imettiin
nopeasti kui*facebook.com/matitjamaijat/
N
n ja savusauna. Suunnistajien ja kuunnellaan kappaleita viin. kauppakeskus
Esimerkeissä kuullaan
Vetikon tilan laidunlihaa.
SELLUVILLAA
tapahtuman
yhtiön merkittävimmiltä ar- muistetuimpia kappaleita
vaa kesken arvotaan
Ompelukoneita/-huoltoa
puh.myös
020 tuntemattomam789 3570
lisäeristeeksi
ja uudisrakennukseen
yläpohjiin,
Ikkunoita ja ovia
liittyviä palkintoja.
tisteilta ja bändeiltä.
uet- teemaan
mutta
Av. sävellyksiä.
ma-pe 9-19 - la 9-16
ilmainen,
a h d39
e n/ m
p ä3 ä k i r j a s t o n pia
onin Tapahtuma on
lattioihin
ja seiniinLalk
Lahden Kauppahallista! TERVETULOA!
Puh.
040
3110
/Syksyllä
Aho
3
näky30-vuotisjuhlavuoden
kun-yk- Salpausselkä Geopark
minimipuhallus
20 m
950 171
e
Laaksotie
55 2020 musiikin
-hanketarjous
ja Hollolan
kunniaksi
pääsemme
myös
kurään väksi Kysy
genrevinkkaukset
järjestepuhallettuna
puh.HUOLTO
040 3210
682

KORJAUS

LAAKSOTIE
HEINOLA
kistamaan,55,
mitä
Suomi kuun- Heinola
park ta kustantavat osallistujien
tään Monitoimitilassa. Paiksellueristys@gmail.com
MERKIT
pääsee klo Puh.
teli vuonna
1990.
Vuoden
tti- kartat. MaastoonKOTITALOUSVÄHENNYS
koja
on rajoitetusti. Huo(03)KAIKKI
715
2800,
040 585
7431
(03) 715
2800,1990
040-585
7431

Tarkemmat
tapahtumusiikkiin
liittyvässä mioimme turvavälit, jotta
gian 15-18.Puh.

löydät
vinkkauksessa torstaina 1.10. voit osallistua turvallisesti
tei- matiedot ja ajo-ohjeet
Ammattilaatua
Hollolan
klo
kuullaan listahit- tapahtumaamme.
park ennen tapahtumaa 
Meiltä saat joustavan rahoituksen
edullisella korolla!
Kaihtimia
www.pfaff.com
vain PfafÀ
lta 17-18
Hammasteknikkoja


tien
lisäksi
uraansa
aloittettyy Urheilijoiden www -sivuilta.
ENNUSTAJIA
ogiLaaksotie 55
isen

★ Aito ★ Varma ★ Näkijä ★
P. 734OSOITE:
4449
RAUHANKADUN
JA
Lappilainen
näkijä, parantaja
een, HeinolaUUSI
Selvänäkijä
, 040 585 7431
Iiris
Katariina

0400
769
632
VAPARIN
KULMA
P. 7344449
don
puh. 03 782 7783
jo kolmannessa polvessa
Stiina Sahari
ään. ja huollot
at
0700-9-3009
Putkiurakointia
Öljysäiliöiden huoltoa
seuKattoturvallisuustuotteita

3,50

Rakennus- ja
FolkJam - RIEMUKAS
TUOsaneerauspalvelut
AUTOSI
TANSSILIIKUNTAMUOTO

/kg

Kattojen
maalaukset / pesut

MEILLE HUOLTOON!

Kylpyhuonelaatoitus- ja
vesieristystyöt

9HVLMlUYHQ5DNHQQXVSDOYHOX2\





FORD varaosat ja huollot

Vesikourujen
34,90
29,90
uusimiset,
/kg
kattoturvatuotteet
asennettuna
Tilaa meiltä ilmainen
Kauppahalli Lihaa - laatua - palvelua www.lihavuorinen.fi
arviointi kohteellesi!
A.O. Vuorinen Oy
p. 03-782 2414 JA
SADEVESIUUDISRAKENTAMISESTA
KAIKENLAISIIN
REMONTTEIHIN
SALAOJAREMONTIT

PALVELUHAKEMISTO
RAUHANK. 18
Jenny


RAUHANK.
18
HINAUKSET
2,95€/min.+pvm. pl50 hki 25

0700-512411
“Myös ihmissuhdekriisit”

Varma näkijä

0700-51014

Myös luotettavat rakkaustulkinnat

PäijätHämeen
PALVELUHAKEMISTO
Automaalaus

Hämeenkatu 37, p. 019-469 324
Avoinna: ark. 10 – Kuva:
17, la
10Koskinen.
– 14
Lasse
VANHAN TAVARAN KAUPPA

1,98 €/min.+pvm, roy, PL 52, Tre

Hyvä
karjalanpaisti

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

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

KOKONAISURAKOINTI

Kiinteistöt
MURSKE- JA SORATOIMITUKSET
TALO / MÖKKI MAALTA
OMALTA SORANOTTOALUEELTA
Ympärivuotiseen lomakäyttöön.

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

SAVIAHON
0700 51040 MYYMÄLÄ HYVINKÄÄLLÄ
Ei niin pientä tai suurta
asiaa, etten voisi auttaa!

KULJETUSPALVELUT

www.0502205.fi

LOPPUKESÄN HERKKUJA!
Asennettuna
jja tarvikkeena
Painonpudotusta
Autovuokraamoja
2,59
€
2,17€/min+pvm,
roy, PL 52, Tre

MAANSIIRTOTYÖT

8,90

saumattomat
sadevesijärjestelmät
kattosillat Aleksanterinkatu 37
tikkaat
P. 782 7017
lumiesteet www.scandiarent.ﬁ

Lahden
Seudun
lahti@scandiarent.ﬁ
Kou ruttuotte Oy
Kou
O

8,90

Sopivasta kauppa heti.

WWW.LEHTISENRAKENNUSJAKONE.FI
- PAIKALLISTA VOIMAA Vihdintie 4, 00350 Helsinki
(09) 241 8498 - www.tuomontupa.fi

Uutiset

–3–

hernesoppaan
myös
0400
40
00
0 49
98 184
8 , 04
84,
0 08
865
65 1147
65
114
47
Maisema, Kesäkukka, Suomenkukka,
Kilta, Maire, Kultakoriste,
Leena, Kimmel, Järjestyksen
869 Raija, Pitsi,maustettuna
valvontaa
tuore
Siirtonurmea
Uhtua, Ruija, Kosmos,
Pirtti, Otso, Meri, Saara, Kaira, Taika, Anemone, Airisto,
Harlekin,
Suomi
24H jne.!
Maitokannuja,Suomi
hillo- ja maustepurkkeja, voipyttyjä…!
Seinälautasia:
Kalevala,
/kg
/kg
/kg
LAADUKASTA
SIIRTONURMEA
LAMMILTA!
Yrittäjä, haluatko
Tomula, Alariesto, Von Wright, Heljä Liukko-Sundström, Vuosilautasia, Joululautasia,
Romanttinen puutarha ym.
Maalaustöitä

11,90

iemen laelle
säravintolaa
Lomonosovin eläimiä

HIERONTAA

IITTALAN LASEJA:
Kekkerit, Niva, Festivo, Asklak, Kalinka, Pisaranrengas, Jäänsärkijä, Helminauha, Vellamo,
Tsaikka ( kulta, lila), Kastehelmi, i-lasi, Pioni, Apila, Herttua ym.

liikkujiltaHyvä
ja ulkoilijoilta
TUOMON HIERONTAPALVELU

avuksesi pienen
Riihimäen lasiaja ammattitaitoisen tilitoimiston?
Ompelukonemyynti
ja -huollot
OMPELUKONEMYYNTI
JA -HUOLLOT

Tarjoamme kirjanpitoa
LAATUKONEET
EDULLISESTI

8,90

7,90

Päijät-Hämeen Käyttöauto Oy
6,90

19,90

- Nastolan
Avoinnakotijuustoa
7.30–16.30
Puh. 050 549 9377
vadenautohuolto.com

A.O.Vuorinen Oy
hdas laajeni Lahdessa

na melkoista sisutusia ja tuotantomme toi-

Kauppahalli p. 03-782 2414

sohvaa, Vuorio kertoo.

Sänkyjä ja patjoja sen sijaan
myydään paljon myös kevääl-

Pelti- ja tiilikattojen
pesut ja maalaukset

RAKENNUSAPU
MARTTINEN

www.rakennusapumarttinen.ﬁ

Puh. 0400-948 260

TILITOIMISTOJA

Polttoöljyä

Mestarinkatu 24, Lahti
TILITOIMISTO
Puh. 050 5511
330
SALEJÄRVI
KY

PALJON VANHAA- JA KERÄILYTAVARAA:
MYYNTI
- HUOLTO - KORJAUS
sikanauta- ZZZODPPLQVLLUWRQXUPLÀLQIR#ODPPLQVLLUWRQXUPLÀ
ja taloushallintopalveluja
∙ Klassinen
hieronta
Possun
Huonekaluja, Valaisimia,
lampunkupuja,
aterimia, avaimia, mäen
äyttelyjen tilaa. Edessä∙ Urheiluhierontaa
Portaikkoja
käytetään
erilai- valaisinkristalleja,
jäädä metsittyneen
Viljapossun
naulakoita,
ryijyjä,
Riihimäen
lasin
maljakoita
ja
laseja,
lasipurkkeja,
Savitorppa,
koulun
jauheliha
KAIKKI
MERKIT
juhlafile
∙ Kuumakivihieronta
kenttä voitaisiin
varus- seen askelkuntoiluun.
peittoon, mutta puistossa
aina
ajantasaisesti!
opetustauluja,
emaliastioita,
patoja, peltikahvipurkkeja,
kuparipannuja,
mortteleita,NiistäArabian astioita
kassler
70%/30%
makurasvalla
Arabian
kahvikuppeja
in lasten leikkipuistoksi.
Kariniemen
rinteessä
toi- on tehty
ehostustöitä.
P.
050
435
8370
Lomonosovin eläimiä. Ja paljon muuta!
myös pihveinä
rasvaa alle 15% mii edesmenneen
tuoresuolattu
unginvaltuustoaloitteen
taiteilijan on tullut Kariniemen
mäkeä
tuore, Suomi
tuore, Suomi tuomon.hierontapalvelu@gmail.com
Suomi
Automyyntiä
lta ovat syntymässä Olavi
Lanun TRIKOO
15:sta kookulkoiluväylänä
käyttäviltä
/kg
/kg
MATONKUTEITA:
/kg
18Valkoinen,
· www.hierojalahti.com
t kuntoportaat Lahden Vuoripojank.
kaasta teoksesta
koottu
kirpeää
palautetta.
Värit:
musta,Lasininen, harmaa.
3 euroa/kg.
asta Kariniemen laelle, nu-puisto. Puiston toteutAlue on edelleen ryteikOmpelutarvikkeita:
vetoketjuja, nauhoja,
pitsejä,
kankaita ym. ja kaayhteys satamaan syntyy tamisesta
käytiinNappeja,
aikanaan
köinen
kaadettuine
KAIKKI
LOPUT KANKAAT
2tuneine
EUROApuineen.
/ METRI! Kariniemi
n avulla.
kovaa
kädenvääntöä
Lahden
n.
40
kpl
hyväkuntoisia
edullisia
henkilöautoja
VanhanAUTOHUOLTOJA
TORINKaarikatu
OMPELUKONE
kaupunginvaltuustossa
ja helmiä,
on pyöriä,
luontokohteena
suojeltu.
Puuaskartelutarvikkeita: Palloja,
tappeja ym.
1, 15100
Kivikylän
Kehräämön
takapihan
sisätiloissa.
ajan
www.torinompelukone.ﬁ
- p.Lahti
0400 769 632
oitteissa toivotaan
lehtien palstoilla. Puiston Arvostelijoiden
mukaan riValaisimia
Arabian
seinälautasia
Hevosen
0400
765832
|
info@accounting4you.fi
Rauhankatu
18,
Lahti
OSTAMME
KUOLINPESIÄ
JA
MUUTTOIRTAINTA!
maalaissuomilaululavan jälleenrakannattajat
toivoivat
ja
ussukasat
eivät
kuulu
kaupun044
239
2551
Pakaantie
1
Kehräämö
(takapiha)
Palveleva paikallinen
Av. ma, ti, to, pe 10-17, ke 9-18
mista, jottakulmaKariniemen koivat Lanu-puistosta
tu- kipuistoon. Arvostelijoiden
palvi
makkara
voitaisiin järjestää
mu- levan Suomessa
mielestä pystyyn
jätetyt
ja
paisti monimerkkiautohuolto
myös tunnettu
siivuina Launeella
Hakala
tuore,
Suomi
Suomi välissä
esityksiä ja
yhteislaumatkailunähtävyys.
Siihen katkaistut lahopuut
Suomi riittävät
Cittarin
ja Prisman
/kg
/kg
/kgei ole yltänyt. Taide- linnuille ja toukille.
suuksia. Entiselle juh- puisto
Risukasat
tälle johtavat edelleen puiston toteuttaminen maksoi antavat hoitamattoman kuvan
• määräaikaishuollot
• ilmastointihuollot
et harmaagraniittiset
870 000 silloista markkaa.
puistosta. Kariniemen mäki
• korjaukset
• renkaat
ja vanteet
Kylmäsavuporoa,
nautaa
ja
at.
Lanu-puisto rakennettiin
vuo-hevosta
on
suosittu liikuntapaikka ja
• Vianmääritykset
• nelipyöräsuuntaukset
set niistä on puhdistettu,
sina 1989-1992.
kävelykohde.
Monttuvalmiita
rosvopaisteja
Kuka hoitaa huonekalujen,
toiset ovat- osin
edelAjokatu 65
Lahti taidetyöt olivat
sammaleen kattamat.
Lanun
trampoliinien, grillien ym.

6,50

Kattotöitä

10,90

Henkilö- ja
pakettiautojen
kolarityöt,
muovikorjaukset,
peltioikaisut ja
maalaukset

kuljetuksen ja kasauksen?
Myös liukuovikomerot

Tervetuloa pesettämään uudella autonpesukoneellamme

TEHOPESU

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

RIVITALOUUSTUOTANTOA LAHDEN NASTOLAN RAKOKIVEEN:
Seudun Uutiset
Viikko 16 / 2021
ENNAKKOMARKKINOINNISSA tulevaa Raken- Huoneistoja tulee 8 kpl seuraavasti:
RIVITALOUUSTUOTANTOA
LAHDEN NASTOLAN RAKOKIVEEN:
nusliike Olavi Järvinen Oy:n
rivitalouustuo-

– 12 – Lahden

tantoa Lahden Nastolan Rakokiveen, hyvien A 1 4h+k+s = 83,5 m2 mh. 89.225 €– vh. 227.000 € VARATTU
ENNAKKOMARKKINOINNISSA
tulevaa
RakenRIVITALOUUSTUOTANTOA
LAHDEN
NASTOLAN
Huoneistoja
8 kpl
seuraavasti:
urheiluja ulkoilumahdollisuuksien
äärelle
sekä A
2 3h+k+s = 72,5tulee
m2 mh.
83.375
€– vh. 203.000
€
nusliike
Olavi Järvinen
Oy:n rivitalouustuolähelle liikekeskuksen
palveluja!
89.225 €– vh. 203.000
227.000 € VARATTU
A 31 4h+k+s
3h+k+s = 83,5
72,5 m2 mh. 83.375
tantoa
Lahden
Nastolan
Rakokiveen,
hyvien
Tämä
tuleva
RS-kohde
on kahdeksan
huoneiston
yhteen Huoneistoja tulee 8 kpl seuraavasti:
ENNAKKOMARKKINOINNISSA
tulevaa
Rakenurheiluja
ulkoilumahdollisuuksien
äärelle
sekä
A
2
3h+k+s
=
72,5
m2
mh.
83.375
€–
vh.
203.000
4 2h+k+s 60,5 m2
73.175 €–
173.000 €€
tasoon
rakennettava
rivitalo vuokratontilla.
Materiaalivanusliike
Olavi Järvinen
Oy:n rivitalouustuoA
1
4h+k+s
=
83,5
m2
mh.
89.225
€–
vh.
227.000
€ VARATTU
lähelle
liikekeskuksen
palveluja!
linnat
ja
muutokset
ovat
mahdollisia
rakennusvaiheessa.
tantoa Lahden Nastolan Rakokiveen, hyvien A 5
3 3h+k+s
€– vh. 203.000
2h+k+s = 72,5
60,5 m2 mh. 83.375
73.175 €–
173.000 € VARATTU
Tämä
tuleva
RS-kohde
on kahdeksan
yhteen
Huoneistokohtaiset
autopaikat
tulevathuoneiston
erilliseen
autokaurheiluja ulkoilumahdollisuuksien
äärelle
sekä A 2 3h+k+s = 72,5 m2 mh. 83.375 €– vh. 203.000 €
2h+k+s = 72,5
60,5 m2
m2 mh. 73.175
173.000 € VARATTU
6 3h+k+s
83.375€–
€– vh. 203.000
tasoon
rivitalo
vuokratontilla.
Materiaaliva- A 4
tokseen.
Hv.- arvio n. 3,20
€/m2/kk
(sis. kaukolämpökulut),
lähellerakennettava
liikekeskuksen
palveluja!
A 3 3h+k+s = 72,5 m2 mh. 83.375 €– vh. 203.000 € VARATTU

Viikko 38 / 2022

RAKOKIVEEN:
UNELMAKEITTIÖT
KESÄMÖKISTÄ KIVILINNAAN!

VARAA SUUNNITTELUAIKA NYT!

H

70

MYYTÄVÄNÄ RIVITALOHUONEISTOJA:

MYYTÄVÄNÄ OMAKOTITALO:

KOMEROT
LIUKUOVET
KODINKONEET
VUOKRATTAVANA KERROSTALOHUONEISTOJA:
WC-KALUSTEET
EDULLINEN
RAHOITUS
VUOKRATTAVANA
KERROSTALOHUONEISTOJA:

MYYTÄVÄNÄ RIVITALOHUONEISTOJA:

MYYTÄVÄNÄ OMAKOTITALO:

VUOKRATTAVANA KERROSTALOHUONEISTOJA:

Nastola, Nastola kk.
73,0 m2
3h+k+s+autok. Luonnon keskellä, ulkoilumaastojen, kauppojen ja koulujen lähellä
Nastola,
Nastolapohjalla
kk.
m2
oleva
avoimella
toteutettu73,0
valoisa
3h+k+s+autok.
keskellä, ulkoiluyhden
tason v.Luonnon
2008 rakennettu
rivitamaastojen,
kauppojen
ja koulujen lähellä
lokoti
kahdella
makuuhuoneella.
EL=E.
Nastola, Nastola kk.
73,0 m2
oleva
avoimella
pohjalla toteutettu
valoisa
Vh.
138.000
€. Aurinkolantie
7 B 2. 16366164
3h+k+s+autok. Luonnon keskellä, ulkoiluyhden tason v. 2008 rakennettu rivitamaastojen, kauppojen ja koulujen lähellä
lokoti kahdella makuuhuoneella. EL=E.
oleva avoimella pohjalla toteutettu valoisa
Vh. 138.000 €. Aurinkolantie 7 B 2. 16366164
yhden tason v. 2008 rakennettu rivitalokoti 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 yksitaNastola,v.Rakokivi
104,0 m2
soinen
-86 rakennettu talo luonnonti4h+k+khh+kph+s+var.+at.
Hyvä ja
laisella
kulmatontilla. Katto ja ikkunarevaloisa tehtynä.
kolmen Heti
makuuhuoneen
montti
vapaa. Ei lainyksitaedelNastola, Rakokivi
104,0 m2
soinen v. energiatodistusta.
-86 rakennettu talo
lyttämää
Vh.luonnonti128.000 €.
4h+k+khh+kph+s+var.+at. Hyvä ja
laisella kulmatontilla.
Katto ja ikkunareLeikkitie
5.
70025528
valoisa kolmen makuuhuoneen yksitamontti
tehtynä.
Heti
vapaa.
Ei
lain
edelMYYTÄVÄNÄ
soinen v. -86 LIIKEHUONEISTOJA:
rakennettu talo luonnontilyttämää energiatodistusta. Vh. 128.000 €.
laisella kulmatontilla. Katto ja ikkunareLeikkitie 5.
70025528
montti tehtynä. Heti vapaa. Ei lain edelMYYTÄVÄNÄ
LIIKEHUONEISTOJA:
lyttämää energiatodistusta.
Vh. 128.000 €.
Leikkitie 5.
70025528

linnat
ja muutokset
ovat
rakennusvaiheessa.
rv.-arvio
n. 7,20
€/m2/kk.
Talon
rakentaminen
aloitetaan
Tämä tuleva
RS-kohde
onmahdollisia
kahdeksan
huoneiston
yhteen A 5
7 2h+k+s
3h+k+s = 60,5
72,5 m2
Huoneistokohtaiset
autopaikat
tulevat
erilliseen
keväällä
v.
2022
ja
arvioitu
valmistumisaika
on autokasyksyllä A 4 2h+k+s = 60,5 m2
tasoon rakennettava rivitalo vuokratontilla.
Materiaaliva6 3h+k+s
A8
4h+k+s == 72,5
93,5 m2
m2
tokseen.
Hv.- arvio
n.ovat
3,20
€/m2/kk (sis.
kaukolämpökulut),
v. 2022.jaKohteen
osoite:
Uimarintie
5, 15550
Nastola.
linnat
muutokset
mahdollisia
rakennusvaiheessa.
A 5 2h+k+s = 60,5 m2
rv.-arvio
n.
7,20
€/m2/kk.
Talon
rakentaminen
aloitetaan
Huoneistokohtaiset autopaikat tulevat erilliseen autoka- A 7 3h+k+s = 72,5 m2
keväällä
v. 2022
valmistumisaika
on syksyllä A 6 3h+k+s = 72,5 m2
tokseen. Hv.arviojan.arvioitu
3,20 €/m2/kk
(sis. kaukolämpökulut),
A 8 4h+k+s
= 93,5 m2
v.
2022.
Kohteen
osoite:
Uimarintie
5,
15550
Nastola.
MYYTÄVÄNÄ
RIVITALOHUONEISTOJA:
MYYTÄVÄNÄ
OMAKOTITALO:
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.

mh. 83.375
73.175 €–
€–
mh. 73.175 €–
83.375€–
€–
mh. 91.725
mh. 73.175 €–
mh. 83.375 €–
mh. 83.375 €–
mh. 91.725 €–
A 7 3h+k+s = 72,5 m2 mh. 83.375 €–

vh. 203.000
173.000 € VARATTU
vh. 173.000 €
203.000 € VARATTU
vh. 246.000
vh. 173.000 € VARATTU
vh. 203.000 € VARATTU
vh. 203.000 € VARATTU
vh. 246.000 € VARATTU
vh. 203.000 € VARATTU

A 8 4h+k+s = 93,5 m2 mh. 91.725 €– vh. 246.000 € VARATTU

Nastola, Nastola kk
291,0 m2
Isot ikkunat kadun suuntaan, paikoitustilat huoneiston edessä, erillinen varasto
Nastola,
Nastolakruunaavat
kk
291,0
m2
ja lastauslaituri
tämän
tilavan
Isot ikkunat
kadun suuntaan,
paikoituskatutason
liike/myymälätilan.
Bussipysäkit
tilat
huoneiston
edessä,
erillinen
varasto
ja
lähikauppa
vieressä!
EL=D.
Vh. 87.300
€.
Nastola, Nastola kk
291,0 m2
ja lastauslaituri
tämän
tilavan
Kukkastie
24 lh 1kruunaavat
ja lh 2.
70026445
Isot ikkunat kadun suuntaan, paikoituskatutason liike/myymälätilan. Bussipysäkit
tilat huoneiston edessä, erillinen varasto
ja lähikauppa vieressä! EL=D. Vh. 87.300 €.
ja lastauslaituri kruunaavat tämän tilavan
Kukkastie 24 lh 1 ja lh 2.
70026445
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 pohjalla varustettu hissitalon ylimmän kerNastola, Nastonharju
30,5 m2
roksen
yksiö lasitetulla eteläparvek1h+kk+p.
Nätti ja siistikylpyhuone,
täydellisellä jossa
pohkeella.
Remontoitu
jallatila
varustettu
hissitalon
ylimmän keriso
pesukoneelle!
Linja-autopysäkit
Nastola, Nastonharju
30,5 m2
roksen Heti
yksiö
lasitetulla
lähellä.
vapaa.
Vuokra eteläparvek390,00 €/kk.
1h+kk+p. Nätti ja siisti täydellisellä pohkeella. Remontoitu
kylpyhuone,
jossa
Kausantie
26 A 16.
16537825
jalla varustettu hissitalon ylimmän keriso tila pesukoneelle! Linja-autopysäkit
roksen yksiö lasitetulla eteläparveklähellä. Heti vapaa. Vuokra 390,00 €/kk.
keella. Remontoitu kylpyhuone, jossa
Kausantie 26 A 16.
16537825
iso tila pesukoneelle! Linja-autopysäkit
lähellä. Heti vapaa. Vuokra 390,00 €/kk.
Kausantie 26 A 16.
16537825

Keittiöunelmia vuodesta 2005

MYYTÄVÄNÄ LIIKEHUONEISTOJA:

OSINA – KOOTTUNA – ASENNETTUNA
JOPA VIIKOSSA

54,0 m2
55,0 m2 Nastola, Rakokivi, Liikekeskus 411,5 m2 Nastola, Nastola kk
Nastola, Nastola kk
96,5 m2 Nastola, Nastonharju
4h+k+s+p+autot. Kaksikerroksisen rivita- Katutason liike-/toimistotila. Isoilla ikku- Sijoittajalle tai jatkojalostajalle pitkäaikai- 2h+k+p. Parvekkeellinen ylimmän kerroklon ylemmän kerroksen yksitasoinen, kodi- noilla, korkealla huonekorkeudella ja sen vuokralaisen ”asuttama” suuri liiketila sen nätti ja remontoitu kulmakaksio jossa
Nastola kkSiisti paketti, jonka
54,0kylm2
myös vaatehuone.
Rakokivi,
Liikekeskus
411,5 m2 Nastola,
Nastonharju
55,0 m2 Nastola,
Nastola,
Nastola kk rivitaloneliö.96,5
m2 Nastola,
kas
ja hyväpohjainen
Tämän
omalla sisäänkäynnillä
asuinkerrostakatutasossa
Nastolan
Rakokiven liikekesLaatukatu
5,
15680
Lahti,
p. 040
840
5843
Vipusenkatu
1,n. Lahti
p.
040
5843ylimmän
2h+k+p.
Parvekkeellinen
kerrokmyös840
remontoitu
ja pesukoneval4h+k+s+p+autot.
rivita- lon
Katutason
liike-/toimistotila.
Isoilla myös
ikku- kuksessa.
Sijoittajalle
tai jatkojalostajalle
pitkäaikaipohjakerroksessa.
Varustelussa
Vuokratuotto
tällä hetkellä
8,2 pyhuone
kodin
varusteluunKaksikerroksisen
kuuluu myös sauna,
www.hm-keittio.ﬁ
ma-pe
sen nätti
ja remontoitu
jossa
mius
löytyy.
Heti9–18
vapaa.kulmakaksio
Vuokra 530,00
€/
lon ylemmän
kerroksen
yksitasoinen,
kodinoilla,
korkealla huonekorkeudella
ja %.
senMyydään
vuokralaisen
”asuttama”
suuri
vuokrattuna.
Ei lain
ed.liiketila
e-tod.
ja keittonurkkaus.
Edullinen vaihtoparveke
ja autotalli.
EL=E.
Vh. 144.000
€. wc
• avoinna
ZZZKPNHLWWLR¿DYRLQQDPDSH
Nastola, Nastola kk
54,0 m2
Liikekeskus 411,5 m2
55,0 m2 Nastola, Rakokivi,
Nastola, Nastola kk
96,5 m2 Nastola, Nastonharju
myös
vaatehuone.
kylAurantie
9 as. 19.Siisti paketti, jonka
16228169
kas ja hyväpohjainen
rivitaloneliö.
Tämän ehto
omalla
sisäänkäynnillä
katutasossa
Rakokiven
liikekes- kk.
Immiläntie
11 as. 8.
70026524
vuokratilalle.
EL=D. asuinkerrostaVh. 16.500 €. Vh.
160.000 €.Nastolan
Muurarintie
4 lh 8. 7965615
4h+k+s+p+autot. Kaksikerroksisen rivita- Katutason liike-/toimistotila. Isoilla ikku- Sijoittajalle tai jatkojalostajalle pitkäaikai- 2h+k+p. Parvekkeellinen ylimmän kerroklon pohjakerroksessa.
Varustelussa
myös kuksessa. Vuokratuotto tällä hetkellä n. 8,2 pyhuone myös remontoitu ja pesukonevalkodin varusteluun kuuluu myös sauna, Kausantie
34 L1.
70021435
lon ylemmän kerroksen yksitasoinen, kodi- noilla, korkealla huonekorkeudella ja sen vuokralaisen ”asuttama” suuri liiketila sen nätti ja remontoitu kulmakaksio jossa
parveke ja autotalli. EL=E. Vh. 144.000 €. wc ja keittonurkkaus. Edullinen vaihto- %. Myydään vuokrattuna. Ei lain ed. e-tod. mius löytyy. Heti vapaa. Vuokra 530,00 €/
kas ja hyväpohjainen rivitaloneliö. Tämän omalla sisäänkäynnillä asuinkerrosta- katutasossa Nastolan Rakokiven liikekes- myös vaatehuone. Siisti paketti, jonka kylkk. Aurantie 9 as. 19.
16228169
Immiläntie 11 as. 8.
70026524 ehto vuokratilalle. EL=D. Vh. 16.500 €. Vh. 160.000 €. Muurarintie 4 lh 8. 7965615
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