Tuomas Kulhua YKV, LKV, LVV, IAT
Toimitusjohtaja

Julkinen kaupanvahvistaja, kiinteistövälitys, arviokirjat.

Puh. 044 762 4090

– ORIMATTILA – NASTOLA – VILLÄHDE – LAHTI

KAJALON SORA
PARHAAT KALLIO- JA KIVIMURSKEET
PARHAAT SEULOTUT KIVIAINEKSET
...JA PARAS PALVELU

krs

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

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

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

kajalonsora.fi

Leikkaa talteen.

a

040 501 5771

Seudun
LahdenUutiset
Seudun Uutiset
5/2021
Viikko 16

- Renkaat ja vanteet
- Rengastyöt
- Renkaiden kausisäilytys
- Auton huollot ja korjaukset
- Ilmastointihuollot

18/2022
Viikko 41

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

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

Mainosta
sinäkin tässä!

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

www.lahdenseudunuutiset.fi
NYT
KÄTEISTÄ
HELPOSTI!

Jakelutyötä tarjolla Hollolassa
Hedelmätarhan alueella

Suomen Arvo-Ostot Oy

• OSTAMME KULTAA, myös käytettyjä kulta- ja hopeaesineitä,
pöytähopeaa, hammaskultaa, kunniamerkkejä, seteleitä,
kelloja, militariaa, ym. arvotavaraa
• Maksuton arviointi, maksamme heti käteisellä

SOITA 0400-816 340

Lahden Seudun Uutiset

ien kotisi katolla
vien töiden mestari

LAHTI, Sibeliustalo | Su 13.11.2022 klo 14:00

ustyöt
yöt
et
ykset
teet
uotteet
voimaisen
vaihdot
set

Liput: alk. 55,50€ - LIPPUPISTE
RYHMÄVARAUKSET +358 44 980 1167

129€
KYSY LISÄÄ

Hopeaa

Kultaa

Kelloja

WWW.OPERART.FI
KATTOTYÖT

Vanhoja rahoja

AMMATTITAIDOLLA 100% suomalainen
• Kattojen uudistukset

Ovh. 180-250€

OSTAMME

raimo.jokinen@jns-mediajakelut.com

sta huolimatta ulkona
t työt voidaan tehdä!

• Kattoturvatuotteet

TERVETULOA OSTOAUTOLLE!
• Vesikourujen uusiminen
LAHTI, Sibeliustalo
ja asennus

• Vartti- ja tiilikattojen
pinnoitukset

• Peltikattojen maalaukset
• Kattojen pesut ja
suojakäsittelyt

• Kattotyöt myös
saaristossa
kokonaisurakointina

Torstaina 13.10. klo 10-17
LAHDEN KAUPPATORI
Vapaudenkatu 7, Lahti

Ti 20.12.2022
Perjantaina 14.10. klo 10-17
LAUNE
klo 18:000502205 K-CITYMARKET
ilmainen arviointi!
Ajokatu 53, Lahti

Joustava rahoitus!

www.katonmaalauslahti.fi
040 758 7499
Liput: alk. 44,50€ - LIPPUPISTE - Ryhmät +358 44 980 1167 - WWW.OPERART.FI Y: 2016815-0

www.arvo-ostot.fi
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Lammin seudun sydänyhdistys juhlii 50-vuotista taivalta
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oikeasta yläreunasta Asiakas-valikon alta.
Lammin seudun sydänyh- töllemme ja samalla muil- Lahden Gospelkuoron kondistys täyttää 11.12. tänä le kiinnostuneille erilaisia sertilla Lammin kirkossa ja
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Haluatko kierrättää tarpeettomat arvoesineesi rahaksi?

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

Kustantaja: J.N.S. Company Oy,
Y-tunnus: 0665979-7

NIITTYLÄ

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

Polttoöljyä

Polttoöljyä

Teräslevyt (myös leikkaus- ja särmäyspalvelu, palkit, RHS putket,
kulutusteräkset, rst-teräkset, mig-langat ja -puikot, Wallius hitsauspuh.
03 782
7783
koneet ja tarvikkeet,
hionta
ja katkaisutarvikkeet,
koneita, uutta ja
käytettyä ym. ym. Myös kattavat romualan palvelut.

Ostetaan asuntoauto

Ei jonotusaikaa.

Ostan asuntoauton. Vuosimallilla ei väliä,
Ostetaan asuntoauto
maa-ainesta. Kierrättämällä myös pikkuvikaiset.
Nopea
haku, soita ja tarjoa.
tarpeettomat jalometalliOstan
asuntoauton.
P. 0400
- 533 255 Vuosimallilla ei väliä,
si säästät luontoa ja toimitmyös
Kerminkuja
1-3, 05880 Hyvinkää
Av. ark. 8-17 la 9-14
pikkuvikaiset.
ekologisesti. LämpimästiNopea haku, soita ja tarjoa.
tervetuloa ostoautolle!
P. 0400 - 533 255
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Laskutus
niina.ojansivu@jns-mediajakelut.com
Raimo Jokinen +358 40 081 6340

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

puh. 03 782 7783

Öljysäiliöiden huoltoa

arvokelloja, vanhoja rahoja,
kunniamerkkejä ja kaikenlaista militariaa.
Kulta on maailmanlaajuisesti haluttua metallia, jota
louhitaan jatkuvasti isoissa
kaivoksissa, monesti vaikeissa olosuhteissa. Esimerkiksi
muutaman gramman painoista kultakorua kohden tarvitsee louhia tuhansia kiloa
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Metsänhoito & kotipalvelu

Kaihtimia

Öljysäiliöiden huoltoa

Suomen Arvo-Ostojen ostoauto kiertää säännöllisesti
Lahdessa, sekä kattavasti
useissa Suomen maakunnissa. Jos kaapeistasi löytyy tarpeetonta pientavaraa,
myös niitä voi kierrättää
ja tienata rahaa. Ostamme kultaa ja hopeaa lähes
kaikissa muodoissa, sekä
muuta arvotavaraa, kuten

kaikenkuntoisia

Toyota-merkkisiä
Metsänhoitoa&
henkilö-/ pakettiautoja,
myös
muita merkkejä
kotipalvelua
voi tarjota.
Metsänhoitoa&
P. 040 6211
344
Metsänhoito
& kotipalvelu
kotipalvelua

Ilmoitusmarkkinointi:

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

Suomen Arvo-Ostot Oy
Perheyhtiö Lahdesta
Puh. 040 758 7499
www.arvo-ostot.fi

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

Mainosta sinäkin tässä!
www.lahdenseudunuutiset.fi

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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Rakennusjätteen vastaanotto Lahdessa Jokimaalla
Helppo asioida: rekka-, peräkärry- ja henkilöautokuormat
Maksamme puhtaasta puusta. Sekalainen purkupuu 0€/tn
Sekalaisen rakennusjätteen vastaanottomaksu kesäkampanjahintaan -20%
Ostamme metallia mm. romurauta, akut, kaapelit
Lahden Kierrätysasema | Meisselikatu 9, Lahti | 010 524 4098 | vaaka.lahti@purkupiha.fi
Avoinna: ma–to klo 7–17, pe klo 7-16
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Aikuiset
Kyllä kannattaa! Nyt jos si veronmaksajilla on valta Tässä tulee jälleen esiin
saattavat yliarvioida lasten keskittymään muuhun liikenkoskaan kaikki uurnille. ja oikeus määrätä, miten äänestämisen tärkeä mer- LAAKSOTIE 55, HEINOLA
taidot, mutta toisaalta myös teeseen ja reittiin ja lapsikin
Vain siten voimme vaikut- kunnassa toimitaan. Tämä kitys. Valtuustoihin on
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tää
ketä
tahansa.
Näin
ei
valtaoikeuden
toteuttajana.
tuloa
tuottavia
yhtiöitä.
ja turvallisempaa, kun ren- lapselle, jos itsekin painaa harjoitella omassa pihassa tai kojen aikana kannattaakin
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puolet verotu- vastaavan osingon vuo- joihin ei ole yrittänytkään
suuntamerkin
antaminen
risteyksissä.
myös
käydä
läpi
ennakkoon
Me tunnemme
la kaikilla
on toisistaan losta. Sen tavoitteena on sittain. Siitä huolimatta vaikuttaa.
tarpeen mukaan
reitin varrella olevat mahdol- ja tien ylittäminen pyörää Taukoja
Selväksi on käynyt, että
poikkeavia
tavoitteita
kau- Kertaa
kuntien
vastuulla olevien kaupungin johtoportaissa
sääntötuntemus
liset
hankalat tienparhaiten.
ylitykset taluttaen antaa lapselle hyToyotasi
äänestäminen
kannattaa
pungin
asioiden
hoitoon.
julkisten
palvelujen
saapuhutaan
vakavasti
yhtisekä muut haastavat paikat. vää esimerkkiä turvallisesta Lasten kanssa pyöräilyn tuKAHDEN
❤
aina.
Otetaan
siis
omistajan
Mikäli
jokin
tavoite
saa
tavuuden
varmistaminen
ön
myynnistä.
Äänestäjät
Kertaa
lapsen
kanssa
turvallisi
olla
kaikille
hauskaa,
liikkumisesta,
Piippa
jatkaa.
Pyöräilijän
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AUTOT

IITIN GRANIITTI OY

Lahti on kerännyt
oikeusviranomaisten huomautuksia
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Turvallinen pyöräily lasten kanssa

TUO AUTOSI
MEILLE HUOLTOON!

Päijät-Hämeen
M-Lasi Käyttöauto Oy

Kuntavaalit ovella,
kannattaako äänestää?

NASTO-RENGAS

FORD

HINAUKSET

0700-416 060

Auto Sorsa Oy

Kolarikorjaamo Sorsa Oy
Tehtaankatu 6, Riihimäki, puh. (019) 716 620

TALVIPESU

12€

259 €
299 €
329 €
Tarjous voimassa 31.10. asti.
415 €

ÄLÄ OLE YKSIN!

0700-411600
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Vahinkotilastossa ei juurikaan eroja
kitkojen ja nastojen välillä – Kitkarenkaiden
suosio kasvaa leasingautoissa
Lahden Seudun Uutiset
–3–

vuonna luvut olivat noin jalla, on eniten merkitystä
Rengassesonki
on alkamas13.-14.6.
LA-SU KLOme
11-17
sa, ja monessa autotallissa 31 prosenttia ja 69 prosenttia. turvallisessa ajossa.
19.6.-9.8.
JOKAaika
PÄIVÄ KLO
11-17 määrät ovat kuimietitäänkin,
olisiko
Vahinkojen
– Tärkeää on myös katsoa,
15.8.-27.9.
LA-SU KLOtenkin
11-17olleet hyvin suhteessa että renkaat ovat kunnossa ja
siirtyä nastoista
kitkoihin.
U R A J Ä R V E N Ktarkistaa
ARTANON
Y S T Ä V Ä ilmanpaiT RY
Autoleasingyritys LeasePla- rengastyypin yleisyyteen,
renkaiden
neet
säännöllisesti,
nin tilastot kertovat, ettei kitkarenkailla ajettujen
vaHistoriaa, kulttuuria ja miettii
rengastyypillä juurikaan ole hinkojen osuus kasvaa suurin Väisänen.
elämyksiä
Suomen renkaat tarLeasingautojen
merkitystä liikenteessä ta- piirtein samassa tahdissa
vanhimmassa
pahtuneiden vahinkojen kuin kitkarenkaitten osuus kastetaan myös LeasePlanin
kumppanirengasliikkeissä
määrään. Nastarenkaat ovat autokannassa kasvaa, kertoo
kartanomuseossa!
edelleen suosituin vaihtoehto Commercial Data Analyst kausisäilytyksen aikana tai
viimeistään vaihdon yhteydestyösuhdeautoissa, mutta yhä Anton Holmström.
useampi valitsee uuteen auSeuranta ajoittuuwww.urajarvenkartano.fi
talvi- sä ja tarvittaessa ne uusitaan.
kuukausille eli joulu–maatoon kitkarenkaat.
Peruserona kitka- ja nasTIEDUSTELUT
JA RYHMÄVARAUKSET:
poistettu tarenkaiden
välillä voi pitää
Talvirengaskauden lähes- liskuille, ja siitä on
239 9759
TAI pitävät edeltyessä LeasePlan kävi läpi tuulilasivahingot, toisen osa-044 sitä,
että nastat
URAJARVENKARTANO@GMAIL.COM
leasingautojen vahinkoti- puolen aiheuttamat vahingot leen paremmin jäisellä tiellä.
lastoa ja vertaili, löytyykö sekä auton paikallaan ollessa Nastarenkailla jarrutusmatka
kitkarenkaiden ja nastaren- tapahtuneet vauriot, kuten on jäällä lyhyempi. Kaikilla
kaiden väliltä selviä ero- ilkivalta.
muilla pinnoilla, mukaan
ja talviajanK Avahingoissa.
lukien lumella, uusimmat
HVILA HUGO JA LILLY
Talvikausi 2021–2022 toi Ajotavalla
pohjoisiin olosuhteisiin
A-oikeuksin
varustettu
kitkarenkailla
varustettujen
suunnitellut kitkarenkaat
suurinja
merkitys
ruoka-,
autojenkahvila
vahinkotilastoon
pie-majoitus
pärjäävät yhtä hyvin. Nastanen suhteellisen
nousun. Syy LeasePlanin tilastosta voikin renkaat koetaan turvallisiksi,
juhlapalveluineen!
saattaa löytyä säästä, koska päätellä, ettei rengastyypil- koska niissä on pitoa kaikilla
viime talvi oli aikaisempia lä ole suoraa yhtäläisyyttä keleillä. Kitkoilla ajavien
www.kahvilahugojalilly.fi
vuosia pidempi – talvipäiviä vahinkojen määrään. Tulos onkin ennakoitava tilanteita
kertyi kaikkiaan 105 kappa- on yllättävänkin hyvin lin- kelin mukaan enemmän kuin
letta, kun edellisenä vuotena jassa autojen määrän kans- nastoilla ajavien. Toki ennaTIEDUSTELUT
sa. Holmström ja Head of koimista tarvitaan molemniitä oli
vain 78. JA RYHMÄVARAUKSET:
0400 777
717/044
4487
milla renkailla.77
Jos autolla on
Insurance
Mika VäisänenKARTANONTIE
– Edellisenä
talvena
kit- 977
TAI
KAHVILA@PHNET.FI
karenkailla tapahtui noin 26 toteavatkin, että ajo-olo-17150,
lähdettävä
liikenteeseen joka
URAJÄRVI
prosenttia vahingoista ja nas- suhteilla ja kelin mukaisella säässä,
voivat nastarenkaat
ASIKKALA
toilla noin 74 prosenttia. Vii- ajotyylillä, eli siis kuljetta- olla turvallisin valinta.

Urajärven kartano

Kartanokahvila

Vähemmän
hiukkaspäästöjä ja
melua
LeasePlanilla on huomattu,
että niin nastoilla kuin kitkoillakin on vannoutuneet
kannattajansa ja esimerkiksi
leasingkauden aikana harvoin vaihdetaan rengastyyppiä. Uusiin työsuhdeautoihin
laitetaan alle kuitenkin aikaisempaa enemmän kitkarenkaita ja varsinkin sähköautoissa kitkat ovat yleinen
valinta. Noin puolet kuljettajista valitsee sähköautoon
kitkarenkaat. Pakettiautoihin
valitaan edelleen lähes poikkeuksetta nastarenkaat.
Head of Business Development Tiina Märijärvi
uskoo sähköautojen ja kitkojen liiton johtuvan ympäristönäkökulmista. Kitkat
aiheuttavat vähemmän hiukkaspäästöjä, koska ne eivät
riko tien pintaa. Kitkarenkaat
ovat myös hiljaisemmat.
– Esimerkiksi Helsingin
kaupunki kokeilee seuraavan
kolmen vuoden aikana nastarengaskieltoa Lönnrotinkadulla. Sen tarkoituksena on
selvittää kiellon vaikutusta
kitkarenkaiden yleistymiseen
sekä ilmanlaatuun ja meluun
alueella. Kitkat ovat tuttuja
Oslossa ja Tukholmassa,
joissa vastaavia kieltoja on
jo toteutettu, eikä niillä ole
tilastojen mukaan ollut vaikutusta onnettomuuksien
lisääntymiseen kaupungeissa. Odotan kiinnostuneena
Helsingin kokeilun tuloksia,
Märijärvi kertoo.
Märijärvi ajaa itse kitkarenkailla ja arvostaa niiden
ajomukavuutta ja hiljaisuutta. Yksi tärkeä etu on myös
se, että renkaiden kausivaihdon voi aikatauluttaa
joustavasti. Kun nastarengasautoilijat tutkivat kalenteria ja sääennusteita, voivat
kitkoilla ajavat sopia huoletta
vaihtoajan loka-marraskuun
vaihteeseen.
– Kitkarenkailla ei tarvitse
rapistella sulilla teillä syksyn
ensimmäisten liukkaiden
kelien jälkeen, kun lämpötilat sahaavat vielä usein
pitkäänkin plussan puolelle,
Märijärvi tiivistää.
Myös Väisänen on ajanut
jo pitkään kitkoilla, ja pitää
niitä parhaana vaihtoehtona omassa kulkemisessaan. Holmström puolestaan
luottaa nastoihin, eikä ole
suunnitellut kitkarenkaisiin
siirtymistä.
Tieliikennelain mukaan
talvirenkaita tulee käyttää
marraskuun alusta maaliskuun loppuun, jos keli sitä
edellyttää. Nastarenkaita ei
saa käyttää maaliskuun jälkeen, jos keli ei sitä edellytä.
Talvirenkaan kulutuspinnan pääurien syvyyden on
oltava vähintään kolme millimetriä. Autoilijan vastuulla
on huolehtia, että renkaat
ovat turvalliset ja keliin sopivat.

PUUKAUPPAA JA METSÄNHOITOA
KOTIMAISTA METSÄENERGIAA
METSÄOMAISUUDEN HOITOA
METSÄTILOJEN VÄLITYSTÄ

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

TYÖPAIKKATREFFIT
TO 20.10.
Nähdään
Tapahtumatorilla!

Sinä hollolalainen työnhakija,
tätä työnhakutapahtumaa et halua jättää väliin!
Tule tapaamaan alueen työnantajia. Paikalla mm.
eri alojen työnantajia sekä Hollolan opetus- ja kasvatusalan sijaisuudet. Tarjolla töitä niin loppuvuodeksi tai
pidemmäksi aikaa. Tutustut alueella toimivien työnantajiin/ työpaikkoihin ja pääset verkostoitumaan paikan
päällä.
Heräsikö kysymyksiä?
Tule rohkeasti treffeille
Lisätiedot:
torstaina 20.10.2022
Työllisyyspalvelut, Mari Ylä-Uotila
klo 16.30-18.00
p. 044 7801217,
Hollolan pääkirjaston
tyollisyyspalvelut@hollola.fi
tapahtumatori,
Nuottikuja 2, Hollola

Energiansäästöviikko
kannustaa alentamaan
energiankulutusta
Energiansäästöviikko alkaa
tänään, ja Lahti on mukana
valtakunnallisessa Astetta
alemmas -kampanjassa.
Astetta alemmas -kampanja jakaa energiansäästövinkkejä suomalaisille.
Tavoitteena on saada energia
riittämään tulevalla lämmityskaudella. Pidemmän
aikavälin tavoitteena on saavuttaa pysyvästi alhaisempi
energiankulutus. Tavoite

on kaikille yhteinen kotona,
liikenteessä, työpaikoilla ja
oppilaitoksissa.
Lahden kaupungin energiansäästöohjelma oli kaupunginhallituksen käsittelyssä
3.10. Kaupunginhallitus päätti
palauttaa toimenpideohjelman
valmisteluun siten, että ohjelman laatimisessa kuullaan
käyttäjiä ja konserniyhtiöitä.
Lähde: lahti.fi

Mainosta sinäkin tässä!
www.lahdenseudunuutiset.fi
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PHIL HARMONIC BA

YÖLINTU

P I K KUJ O U LU O H J E L M I STO :
BILEBÄNDI: Phil Harmonic Band
BILEBÄNDI: Phil Harmonic Band
Finlanders
Leif Lindeman & Amore
Yölintu ja Vesku & The Trousers
BILEBÄNDI:
Maailman Pienin Bilebändi MPB
pe 9.12. Hurma
la 10.12. Sinitaivas
pe 16.12. Joonas Erkkilä & Unelma
la 17.12. PNP
pe 18.11.
la 19.11.
pe 25.11.
la 26.11.
pe 2.12.
la 3.12.

PNP SOLISTINA
HENRI JOKINEN

t
u
l
ou
j
Pikku

JOONAS ERKKILÄ
& UNELMA

LEIF LINDEMAN
& AMORE

Pikkujoulup aketti
58€/hlö

Joulu & uusivuos i

KEURUSSELÄSSÄ

Pikkujoulu majoituksella

Vietä
meillä
täyden
Vietä
meillä
joulu palvelun
tai uusivuosi

Päähotellin 2hh

huolettoman
helposti!
joulu
tai uusivuosi!

120

120

Esim. joulun 3 vrk 2hh-huoneessa, joulun
alk.
€/hlö
ajan ruokailut ja ohjelma alk. 389€/hlö

alk.
€/hlö
sis. pikkujoulubuffet, aamiainen,
kylpylä ja pääsyliput

sis. pikkujoulubuffet, pääsylippu
ja eteispalvelumaksu

sis. pikkujoulubuffee, aamiainen,
Lue
lisääjanettisivuiltamme!
kylpylä
pääsyliput

HOTELLI KEURUSSELKÄ, Keurusseläntie 134, KEURUU | Varaa: 014 3611 000 tai myynti@hotelkeurusselka.fi

Kaikki tanssit löydät viihdekalenteristamme:
WWW.HOTELKEURUSSELKA.FI

Vanajanlinnan pikkujoulut
Pikkujoulut lähestyy, varaa näistä omasi!

11.11.2022
Suvi Teräsniska

18.11.2022
Pete Parkkonen

Pikkujoululiput 87 €
sisältäen cocktail-buﬀetruokailun,
illan ohjelman sekä eteispalvelun

2.12.2022
S�g

9.12.2022
Ressu Redford

Varaukset ja lisä�edot:
03 6102 200
vanajanlinna@vanajanlinna.ﬁ

www.vanajanlinna.ﬁ

Muista,
meillä
Muista,
Muista,meillä
meillä
kauppa
kauppa
käy!
kauppa käy!
käy!

Murskaa
keksit
sulata
voi,
Murskaa
Murskaakeksit
keksitjaja
jasulata
sulatavoi,
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valittiin
kaupungin
logo on
valmis- Välillä
tarkentuvat
lokakuun
Katariina
tuore,
Suomi Vanhoja
TYÖSSÄKÄYVÄT
- NYT
112,50€roke.
! (Normi
150€)
Katariina
Tärkeintä on oma
asenne,
poikia
viiksekkäitä
Lauriala kertoo.
Huomioi
myös, että mukaan
ole.
vuotta
sohii,
Wirtanen
sanoo.
Katariina
jo kolmannessa
kolmannessa polvessa
polvessa ja
tunut 1990-luvulla ja sitä jatkoon.
aikana.
jo
jo
kolmannessa
polvessa
SENIORIT/TYÖTTÖMÄT
NYT 94€
(Normi 125€)
koska siitä kumpuaa- myös
ahon laitaa.
liikenteenjakajan
merkki
Mä en osaa2016.
kirjoittaa
on– uudistettu
YmEsitysten perusteella il- Käyn
Nykyisellä
Lahti-ilmeellä
1. Suojatie on pyhä
tapa käyttäytyä liikenteessä.
Vuonna
1990 perustettua
voi peittää keskikorok- tarinoita.
Se on mun ongel- Palkinto
päristöpääkaupunkivuoden
meen uudistamisen
yhteis- olevat
materiaalit
uusitaan
jaettiin
“Myös
ihmissuhdekriisit”
“Myös
ihmissuhdekriisit”
Kunnioita suojatietä ja hi- FITNESS
– Kun
lasten
Juha
Vainio
-rahastoa
halolevan pienen lap- ma.
Mulla
onsai
tosi
harvoin työkumppaniksi valittiin harkitusti
“Myös
ihmissuhdekriisit”
25 puhutaan
krt (**kuntosali
tai aerobic +keella
hier.tuoli)
2,59
€
2,17€/min+pvm,
roy, PL 52, Tre
ansiosta
ilme
jatkoaikaa,
ja
joustavasti
kes2,59
€
2,17€/min+pvm,
roy,
PL
52, Tre
Tre
vuoden
tauon
jälkeen
2,59
€
2,17€/min+pvm,
roy, PL
52,
dasta niiden läheisyydessä. TYÖSSÄKÄYVÄT
liikenneturvallisuudesta,
ei
linnoivat
Kotkan
kaupunki
sen. 195€)
sellainen
tilanne,
että päätän
kehityksen
periaatteinyt ilmeen
uudistaminen
on SEK, jonka kanssa yhteistyö tävän
- NYT 146€
! (Normi
Suojatien tulee olla lapselle voida ohittaa aikuisen vas- • Teiden risteysalueella on jonkin
ja★
musiikintekijät
aiheen,
mistä haluan Sanoittajapalkinto
Aito
★
Varma
★
Näkijä
★
mukaisesti.
käynnistyy lokakuunjaetaan
alussa. den
kuitenkin
ajankohtainen.
★Suomen
Aito
★ Varma
Varma
★ Näkijä
Näkijä★
★
- NYT 127,50€
! (Normi 170€)
★
Aito
★
★
30. kerran.
turvallinen
tienylityspaikka, SENIORIT/TYÖTTÖMÄT
tuuta.
Se, miten jokainen
ry.
Myös
Juha Vainion
pehyvä seurata
kevyen lii- kirjoittaa.
Prosessi kilpaialkaa nytIlmeen
Ilmeen
lanseeraus
käynnisuudistus
etenee
Luovan
toimiston
Painonpudotusta
arkiruoalla!
Huom!
25x-kortit
voimassa
6kk.
Painonpudotusta
arkiruoalla!
arkiruoalla!
Vuodesta Osallistumisen
1991 lähtien tyy
mutta Painonpudotusta
se on vain asfalttia meistä
aikuisista käyttäytyy
rikunta
on edustettuna
halkenteen väylällä liikkuvia siitä,
ensin kutsutaan
lutus että
toteutettiin
kahdessa vaiheittain.
vuodenvaihteen
jälkeen.
Ti 10.00,
Ke
11.00,
To
16.00
La
10.00
10.00,
Kejokaisen
11.00,To
To16.00
16.00jaja
jaLa
La10.00
10.00 suojaetun
palkinnon
ovat aikai- lituksessa.
ja maalia
ilman
liikenteessä,
vaikuttaa
pyöräilijöitä, mutta myös jokin
yksi lause,
kide tai 1982,
Tampereentie
Hollola
TiTi10.00,
Ke
11.00,
vaiheessa.
Ensimmäiseen
paikkoja
tullaan
tarjoamaan
HIERONTASARJAKORTTI
To
18.00
Miesten
ryhmä
semmin
saaneet muun
meidän päätöstä
tehdä
suojaraan
myös siihen,
millaisia
To
18.00
Miesten
ryhmä
skeittilaudoilla, temppu- ydin,
mikäehdotukset
sopii puh.
johonkin
Myös
rakkaustulkinnat
To
18.00
Miesten
ryhmä
vaiheeseen
saatiin
Lähde:
lahti.fi
kaupunkilaisille
ja eri muassidosMyös luotettavat
luotettavatrakkaustulkinnat
rakkaustulkinnat
044 491
6902
2,5h
HIERONTAA
(aika kasvaa.
jaettavissa)
2,59/min+pvm
Kauppakatu
2
A,
LAHTI
2,34/min
+Lähde:
pvm
tiestä suojatie. Kauppakatu
Tee
siis
tilaa,
liikkujia
lapsista
yle.fi
pyörillä ja tasapainoskoot- biisin melodian pätkään. Se sa Juice Leskinen, Gösta Myös luotettavat
2,59/min+pvm
Kauppakatu22A,A,LAHTI
LAHTI
2,34/min
pvm
2,59/min+pvm
2,34/min
++pvm
NYT
112€
(Normi
160€)
puh.
044-515
4414,
painonpudottajat.ﬁ
hiljennäpuh.
vauhtia
ja anna4414,
tietä painonpudottajat.ﬁ
Tärkeää olisikin näyttää esitereilla kulkevia, koska
044-515
puh. 044-515
isot XL, Suomi
niin pienemmille
kuin4414,
isom- painonpudottajat.ﬁ
merkkiä lapsille, Lauriala
niillä voi edetä nopeasti
posti@painonpudottajat.ﬁ
posti@painonpudottajat.ﬁ
posti@painonpudottajat.ﬁ
millekin koululaisille.
korostaa.
auton eteen.
FYSIOTERAPIA
Omasta asenteesta ja esi- • Hidasta kadulla ja tien
(4+1
hoito, 60min)
merkistä
voi viestiä lapsille
reunassa ajavan pienen
2. Kiire ei kuulu
Hämeenkatu 37, p. 019-469 324
KELA-korvaus
lääkärin jos
lähete.
myös ilman kohdalla,
lähetettä. kosmyös muillajos
keinoin:
ai- Hoitoonpyöräilijän
liikenteeseen
ETUSI
66€!
Avoinna: ark. 10 – 17, la 10 – 14
kuinen räplää
mobiililaitteita
ka lapsi voi menettää pyöKiire ottaa usein ihmismie- ajaessaan, lapsi voi oppia
ränsä hallinnan ja päätyä
VANHAN TAVARAN KAUPPA
lestä vallan, mutta Laurialan PERSONAL
saman tavan. Niin
oman kuin
ajotien puolelle.
TRAINING
mukaan kiire pitäisi jättää INTENSIIVI-PAINONPUDOTUS
muidenkin turvallisuuden2-6kg/kk
• Kaikilla suojateillä ei ole
ARABIAN ASTIOITA:
Valencia, Sointu, Krokus, Faenza, Kirsikka, Gardenia, Kastanja, Ali, Myrna, Signapore,
kotipihaan.
vuoksi
ajaessa
kannattaakin
liikennevaloja, ja suojaSISÄLTÖ: tmijarik.simplesite.com/417107298
Maisema, Kesäkukka, Suomenkukka, Kilta, Maire, Kultakoriste, Raija, Pitsi, Leena, Kimmel,
– Tarjoamme
Kiireessä moni kiinteistönhuolto
tuppaa keskittyä vain
itse asiaan:
tietä lähestyviä voi olla
palveluita
Lahden
Uhtua, Ruija, Kosmos, Pirtti, Otso, Meri, Saara, Kaira, Taika, Anemone, Airisto, Harlekin,
ajamaan kovempaa ja omaan FOOTBALANCE-pohjalliset
ajamiseen.
vaikea havaita erilaisten
24H jne.! Maitokannuja, hillo- ja maustepurkkeja, voipyttyjä…! Seinälautasia: Kalevala,
talousalueella.
Lisäksi
suoritamme
sammaleenpoistoa
ja
ajonopeuteen
kannattaakin
näköesteiden
takia.
Myös
Lumiporo,
SuomiJoululautasia,
(Medical, Sport)
Tomula, Alariesto, Von Wright, Heljä Liukko-Sundström,
Vuosilautasia,
kiinnittää
huomiota varsinerilaisilla tietyömaa-alueilkantojyrsintää.
Volttihuolto
toimii myös konevuokraamona.
Ole tarkkana
Romanttinen puutarha ym.
kin koulujen läheisyydessä, erityisesti
kannattaa olla tarkkana,
Lomonosovin eläimiä
Riihimäen lasia
HUOM! SUPEREDUT
TÄLLÄlaILMOITUKSELLA
näissä
IITTALAN LASEJA:
Lauriala muistuttaa.
sillä jalankulkijat ja pyö30.6.21
ASTI
&
ILMAINEN
TUTUSTUMINEN
tilanteissa
Vuokrattavana:
- Peräkärryjä alk.
Kekkerit, Niva, Festivo, Asklak, Kalinka, Pisaranrengas, Jäänsärkijä, Helminauha, Vellamo,
Varaa
huonolla säällä
räilijät10€/vrk.
on voitu ohjata tien
KUNTOSALIIN / JUMPPAAN!
Tsaikka ( kulta, lila), Kastehelmi, i-lasi, Pioni, Apila, Herttua ym.
Koulujen
lähialueet
ja
enemmän
aikaa ajomatkaa
ylityksiin
poikkeusreitillä.
- Pienkuormaajia
alk.• 50€/vrk.
Mönkijät
alk.
60€/vrk.
(ei Kangoo). Uusi asiakas 30.6.2021 Asti.
parkkipaikat ruuhkautuvat • Linja-autojen pysäkkivarten ja noudata nopeusraPALJON VANHAA- JA KERÄILYTAVARAA:
Keittiöunelmia
vuodesta
2005
- Kaivuri
alk. 120€/vrk.
- Oksasilppuri
alk. 20€/vrk.
varsinkin ensimmäisten
joituksia.
Matalampi
ajonoalueiden
kohdalla kannatHuonekaluja, Valaisimia, lampunkupuja, valaisinkristalleja, aterimia, avaimia,
AIKA HOITOON
YM!
naulakoita, ryijyjä, Riihimäen lasin maljakoita ja laseja, lasipurkkeja, Savitorppa, koulun
90kg, 200kg,
- Avant
kuormaimiin
runsaat
viikkojen
aikana,
joten
peus- Maantiivistäjiä
mahdollistaa VARAA
myös
taa seurata
valppaasti linopetustauluja, emaliastioita, patoja, peltikahvipurkkeja, kuparipannuja, mortteleita,
kouluun
lapsia
kuljettaauton
paremman
hallinnan
ja-autosta poistuvia lapsia.
JARI
KOTKANSALO
p.
041
507
7919
Arabian kahvikuppeja
Arabian astioita
500kg.
alk.40€/vrk.
lisävarusteet.
Lomonosovin eläimiä.Kylmäsavuporoa,
Ja paljon muuta!
nautaa ja hevosta.
vien sekä
lähistöllä
liik- Trainer
täpärissä tilanteissa. Työfysioterapeutti
Moni lapsi ei välttämättä
• Kuntohoitaja
• Personal
Nastolan kotijuustoa.
kuvien kannattaa olla tarkjaksa odottaa linja-auTRIKOO MATONKUTEITA:
koina.
Lasten
on
vaikea
ton
lähtöä,
vaan
lähtee
Vetikon
tilan laidunlihaa.
Värit:
Valkoinen,
musta,
sininen,
harmaa.
3
euroa/kg.
TOIMIPISTEET:
Kuntokeskus Loisto, Keskuskatu 4, Hollola, www.aerodiggarit.fi
3. Ennakoi
ja ole
VOLTTIHUOLTO
Oy
Hirsimetsäntie
22
huomata
parkkeeratun
ylittämään
tietä, yleensä
Vääksyn
fysikaalinen
hoitolaitos,
Maakaupantie
6,
Vääksy,
www.tmijarik.simplesite.com
tarkkaavainen
Ompelutarvikkeita: Nappeja, vetoketjuja, nauhoja, pitsejä, kankaita ym.
auton liikkeelle lähtöä ja
linja-auton peräpuolelMikaauton
Virtanen
15200
KAIKKI LOPUT KANKAAT 2 EUROA / METRI!
Jokainen
ratissa istoisaalta autosta
ei välttä-Lahtita, mutta joskus yllättäen
Laatukatu
5,
Lahti
p.
040
840
5843
Puuaskartelutarvikkeita:
Palloja, helmiä,TERVETULOA!
pyöriä, tappeja ym.
tunut
tietää,
että
autoilu
mättä
näe
pienten
lasten
myös
linja-auton
edestä.
Lahden
Kauppahallista!
Puh. 0500
769190 liikkumista. Myös
www.volttihuolto.fi
Valaisimia
Arabian seinälautasia
vaatii jatkuvaa
ympäristön
kadun
Mainosta
sinäkin tässä! –www.lahdenseudunuutiset.fi
www.hm-keittio.ﬁ
avoinna ma-pe 9–18
OSTAMME KUOLINPESIÄ JA MUUTTOIRTAINTA!
havainnointia. Tämä korosreunaan parkkeeratusta
Lähde: autotoday.fi

Ammattiautoilijan
Löysä
raha javinkit:
lainat
Näin otatlopulta
pienet koululaiset
veivät
kaiken
huomioon liikenteessä!

Myydään
tarjoushinnoilla:

Tee merkkipäivästäsi merkittävä
meille kaikille.
Sijoita Vesijärveen

JMTS-PALVELU
0XOWDDNXRULNDWHWW
DNLYLDLQHNVLD
VLD
0XOWDDNXRULNDWHWW
DNLYLDLQHN

NikoOksaselle
Oksaselle voitto
voitto
Niko
IVLahden
LahdenAutolasikeskus
Autolasikeskus
Openista
Apulannan
Toni Wirtanen sai
IV
Openista

arvostetun sanoittajapalkinnon

Päijät-Hämeen
Päijät-Hämeen
LokapalveluKy
Ky
Lokapalvelu

444

Maarit
Tuomi
KELLO-HARA

puh.0400
0400352
352762
762
puh.

Lahden kaupungin ilmeen
uudistam–i–nInge
en käyn
SISUSTUSSUUNNITTELU
Inge
Uotilatiin lokakuussa
SUPERHALVAT SISUSTUSSUUNNITTELU
Uotila

TREENIT & HOITOSARJAT!

-25%

KOMEROT
LIUKUOVET
KODINKONEET
WC-KALUSTEET
EDULLINEN RAHOITUS
-30%

Huhtikuun
herkkuja!
0700-51014
0700-512411
Jenny

Hyvä sikanauta-jauheliha

Hyvät karjalanpaistilihat

kodit, vapaa-ajan
vapaa-ajan asunnot
asunnot
kodit,
ja julkiset
julkiset
tilat
ja
tilat
6,50

/kg

0700-512411
0700-512411

11,90

/kg
Jenny
Jenny

0700-51014

0700-51014
p. 040-3518991
040-3518991
p.
Maalaiskananmunat
inge.uotila@insinooritoimistopeltomaki.fi
inge.uotila@insinooritoimistopeltomaki.fi
-20%

SAVIAHON MYYMÄLÄ HYVINKÄÄLLÄ

3,50
/kg

-30%

-20%

Poron lapakäristys

34,90
/kg

OSINA – KOOTTUNA – ASENNETTUNA
JOPA VIIKOSSA

Kauppahalli Lihaa - laatua - palvelua www.lihavuorinen.fi

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

Lahden Seudun Uutiset

Viikko 18 / 2021

–7–

Tarkastuslautakunta tarttui kohonneeseen hintaan

Laulumaa
avasiUutiset
myymälän
Lahden Seudun
Sopenkorpeen

Toukokuun
tahdotuimmat!
Huhtikuun
herkkuja!
Hyvä sikanauta-jauheliha
Hyvät
karjalanpaistilihat
3RUVDDQXONR¿OH
Niinan niksit
Yhteistyöllä
matkalle huipulle
Kansainvälinen Vierumäki
Raparperijuustokakku
Lasse Koskinen

– 68 –

20 / 2022
2021
Viikko 41

Lahden kaupunki haki vuonna 2017 EU:n Urban InnoNiina Ojansivu
vative Actions -rahoitusohKeittiöpäällikkö
Laulumaa on lahtelainen, rusti Laulumaa Huonekalut hengen
mukaan.
Laulumaa
jelmasta
tukea
uudenlaisen 70&/30%, tuore, Suomi
kulmapaisti/kassler
50%/50%,
tuore,
Suomi
100 %:sti suomalainen per- Oy:n vuonna 1988. Toimin- työllistää
useita alihankpyörätiesuunnitelman
rakentuore, Suomi
heyritys. Laulumaa-nimeä nan perustana on ollut alusta kijayrityksiä
sekä lisäksi tuli
tamiseen. Kokonaistukea
kantavilla huonekaluilla on lähtien oma tuotesuunnittelu kauppiaiden
kautta
yli 100
4,7 miljoonaa
euroa.
Tuen ja
pitkät perinteet.
Oulaisista sekä valmistus ja tukkukaup- henkilöä
kautta oman
Suomen.
kaupungin
rahoituksen
Hiustenleikkaus
Suomen
Urheiluopiston
kanturvin
toteutettiin
kaupunkiähtöisin olevan
suvun
13 - 17
€ miehet patoiminta.
Itse
tykkään
näistä
juustokakuista ja nyt löysin parikin reseptiä joissa on uutta Valion
sainvälisen
tavoitliikkumisen
ohjelma,
pääsveistivät kalusteita suoma- Vuonna 2016 toiminta siirtyi
Laulumaa
ontoiminnan
koko paistettavista
olevaniljakreemiä,
sitähän
oli pakko kokeilla. Sopivasti raparperikin nousee huimaa vauhtia maasta,
teena on kehittää
suomalaista
tökauppakokeilu
ja erityinen
aiskoteihin jo 1800-luvulla. Aki Aleniukselle, joka jatkaa massaolonsa
ajan toiminut
joten
juustokakun
tekoon. Tämän tekeminen on nopeaa, mutta uunissa kakku onkin tunnin ja toisen tunnin
liikuntakulttuuria
toimimalla
”älypyörätie”.
Reino Laulumaa, s. 1917, k. Laulumaan tarinaa kehit- Lahdessa
Sopenkorvessa
aktiivisesti
liikunta-alan
kakku
saa
vetäytyä,
EU-tuen
hakuvaiheessa
2010, perusti vuonna 1956 täen toimintaa ja mallistoa osoitteessa Takojankatusyötäväksi
5.kan- se on parhaimmillaan seuraavana päivänä.
sainvälisissä
verkostoissa
hankkeen
älypyörätien
Raaheen puuseppätehtaan. edelleen alati muuttuvien Kiinteistö
on arvokas
ja kult-kussekä kehittämishankkeissa.
Pohja:
tannusarvio
olimerkit1,68 milPoika Rauno Laulumaa pe- kulutustottumusten ja ajan tuurihistoriallisesti
Kesällä
2020jaEU:n
julkaistussa
200g
digestivekeksejä
joonaa
euroa.
tukea
tävä suojelukohde
sen on
Vierumäki-yhtiöiden
strate100
g voita,
sulatettuna
pyörätiehen
tuli
1,31 miljoosuunnitellut
kaupunginarkkigiassa
esitettiin,
Suomen
Täyte:
isot XL, Suomi
naa
euroa.
Tuenettä
hakemisen
tehti Kaarlo
Könönen
vuonna
Urheiluopisto
on
kansallin.
7 dl raparperia
jälkeen
syntyikiinteispyörätielle
1939.vajaa
Alun
perin
sesti linjaus
johtava
sekä
kansaindesilitraEtelä-Lahteen,
sokeria
tössä2uusi
toimi
Esko
Järvisen
välisesti
uskottava
toimija
prk Valion
vaniljakreemiä
Uudenmaankadun
varrelle.
Nyt
on siitä
kevätsuksitehdas.
Nyt
Laulumaa
liikuntakoulutuksen
sekto2
rs
vaniljatuorejuustoa
VARAA
OMA
– 3 jo
–
Lahden
Seudun
Uutiset
NoSyksy
eihän
niin
Pyörätien
hinta nousi
nyt
on vilkasta
on avannut
kiinteistöön
oman
VARAA
OMA
rilla.
Vierumäen
strategian
32,2
kanamunaa
siivouksen
aika
MYYTIPAIKKASI
miljoonaan
euroon.
kierrätysaikaa,
tule
paljon
puhuta,
huonekaluliikkeen.
painopisteissä koulutuksen
MYYTIPAIKKASI
tekemään
edullisia
mutta
on semeillä
Lanttila
osalta tavoitteena
on olla
Murskaa
keksit ja sulata
voi,
Muista,
Lisäkustannukset
aiheulöytöjä tai varaaparas
oma
- Mielestämme
laaduklapsiperheiden
oppimisen
ja
kehittymisen
laita
leivinpaperi
irtopohkauppa
käy!
tuivat
yhden
kadun
ylittäväsmyyntipöytäsi.
kaan javuoan
huonekalun
lähtökohta
edelläkävijä
kansallisesti
ja
pohjalle,
taputtele
ostopaikka.
tä
sillasta,
meluvallin
linjausAhtialantie 37, 15170 Lahti
on ajaton
arjessa
toimiva
kansainvälisesti.
taikina
i vuoan pohjalle
ja
muutoksesta,
muuttuneiden
Ahtialantie
37, 15170 Lahti
www.lanttila.ﬁ
ja korkealaatuiset
reunoille,
laita
vuoka jääKatoksia,
aitaa,
portti ja muita ulkokalusteita mittatilaus-muotoilu
www.lanttila.fi
suunnitelmien
tekemisestä,
kaappiin.
)DVDDQLQULQWD¿OH
materiaalit,
jotka
kestävät
Lahden
pääkirjaston
aulassa
Lahti-Seura
ry:n
ja
tulipyörä.
Työharjoittelussa
työnä. Puuvesa.fi - p. 040 754 7420 - puuvesa@puuvesa.fi.
lisätöistä
ja on
näiden
aiheutKeitä
raparperista
ja sokerista
Lumiporo,
aikaa.fi:n
Laatumme
korkeaa,
avautui syyskuun 1. päivä
kanssa.
Vierumäellä
pakaste,Suomi
GB
tamista
viivekorvauksista
puhdistettu
ja
muttahilloke,
hinnatlaita
kohtuulliset,
Rautateiden Lahti -näyttely.
Rautateiden
Lahti
-näyturakoitsijalle.
Lisäksi
älypyöVierumäen
kampuksella
pilkottu
raparperi
kattilaan
Palvelevaa taimikauppaa Lahdessa,
vuodestaesitellään
1967 sillä tely
vuosien
työllä
ja kokeAulan sermeissä
Pääkirjaston
aulassa
rätien
varrelta
oli
tarkoitus
vierailee
vuosittain
kanja
keitä
hieman,
ei tarvitse
li- Lahden matkakeskuksesta etelään johtavan tietotekniikalla ehostetun pyörätien kustanmuksella
olemme
löytäneet
Lahden rautateitä, rautatie1.-30.9.
kaataa
läheisen
asutusaluMeiltä ASIAKKAILLEMME
laadukkaat
kesäkukat,
sainvälisiä
opiskelijaryhmiä
sätä
vettä, raparperista
irtoaa nukset kohosivat kaksinkertaisiksi suunnitelmista. Kuva: Lasse Koskinen.
ETSIMME
valmistukseen
oikeat
kumpkulttuuria
ja rautatieharraseen
edestä
kuusikkoa.
ja
työharjoittelijoita.
Elolisää
sokeriaina
jaTästä
anna
puut, pensaat,
perennat, panit nestettä,
jaNäyttelyn
teemme
tuotteita
tamisen RANNALTA
eri muotoja.
julisteet/tekstit:
-vihannekset,
65
vuoden kokemuksella
RANTAHUVILAA/TALOA
valotekniikalla pyörätien
Tarkastuslautakunta toteaa
Lahden matkakeskuknousi
niin
suuri
vastarinkuussa
2022
Vierumäelle
kiehua
hiljakseen.
Sekoita
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OMPELUKONE
Ti
10.00,
Ke 11.00, To 16.00 ja La 10.00
viitepelejä, reaktiokykyharasiantuntijuutensa
siihen, kinnon opiskelijoille ja olivat syväsukeltamaan erilaiseen
Varma
näkijä
Kehräämön
takapihan sisätiloissa.
www.torinompelukone.ﬁ - p. 0400 769 632
To 18.00 Miesten ryhmä
joituksia sekä tietysti itse että joukkueen voimavarat mukana erilaisissa alueella toimintaympäristöön
ja kultMyös luotettavat rakkaustulkinnat
Rauhankatu
18,
Lahti
044 239 2551 Kauppakatu
- Pakaantie 12 -A,
Kehräämö
(takapiha)
kiteyttää.
jalkapallo-ottelun.
ja osaamispotentiaali on par- järjestetyissä tapahtumissa. tuuriin”, Kaperi
2,59/min+pvm
LAHTI
2,34/min
+ pvm
Av. ma, ti,
to, pe 10-17,
Ei niin
pientä
tai suurta4414, painonpudottajat.ﬁ
haimmillaan
käytössä.ke 9-18 Lisäksi opiskelijat pääsivät
Myös syksyllä aloittaneet
puh.
044-515
Hämeenkatu 37, p. 019-469työelämäpainotteisen
324
asiaa, etten voisi auttaa!
Päävalmentajan vastuu on mukaan lahtelaisten jalkaliikunposti@painonpudottajat.ﬁ
1,98 €/min.+pvm, roy,
PL 52, Tre
Avoinna: ark. 10 – 17, la 10nanohjauksen
– 14
perustutkinnon toki merkittävä, koska loppuen palloseurojen FC Kuusysin
Teksti: Hannele Kaperi

6,50

11,90
10,90
/kg
/kg

/kg

Maalaiskananmunat

3,50
/kg

Rautateiden Lahti -näyttely
kirjastossa syyskuussa

Poron lapakäristys

34,90
29,90
/kg

Kauppahalli Lihaa - laatua - palvelua www.lihavuorinen.fi
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A.O. Vuorinen Oy p. 03-782 2414

Nostalgiaa huokuvia
Niko Oksaselle voitto
teemoja musiikin
IV Lahden Autolasikeskus Openista
genrevinkkauksessa

tustutaan
PALVELUHAKEMISTO
Harrastukset ja hyvinvointi nuorilla
geologiaan
Päijät-Hämeen
Lokapalvelu Ky

444

Maarit
Tuomi

puh. 0400 352 762
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SISUSTUSSUUNNITTELU – Inge Uotila

0700-512411
Päijät-Hämeen Käyttöauto
Oy

Jenny

0700-51014

kodit, vapaa-ajan asunnot
ja julkiset tilat

Jenny

SAVIAHON
0700 51040 MYYMÄLÄ HYVINKÄÄLLÄ p. 040-3518991

inge.uotila@insinooritoimistopeltomaki.fi

VANHAN TAVARAN KAUPPA

0700-512411

0700-51014
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Tikusta asiaa? Tulenteko- ja
lämmitysvinkkejä energia-
tehokkaaseen ja puhtaaseen
lämmitykseen

Kotitalouksien lämmityskulujen nousu huolestuttavat asukkaita ja he valitsevat yhä
useammin takkatulen korvaamaan sähkölämmitystä. Mitä jos tulisijojen huolto ja käyttö
on jäänyt vähäiseksi, takka savuttaa, eikä oikein tunnu lämmittävän tehokkaasti? Miten
puuta poltetaan oikein?

Meillä suomalaisilla on erityinen suhde tuleen. Puun
polttaminen on jotain henkilökohtaista, jotain lähes
pyhää. Sytytät takkaan tulet.
Hetken päästä ihana lämpö
alkaa virrata huoneeseen.
Tulen tuijottaminen saa aikaan meditatiivisen olotilan.
Rauhoitut, pulssi laskee ja
hyvän olon tunne virtaa kehoosi. Kuulostaako tutulta?
Tulen palamista on tutkittu viime aikoina paljon.
Savun vaikutuksesta ilmanlaatuun on paljon tutkittua
tietoa. Puun polttamisesta
syntyy pienhiukkasia ja
savussa on aineita, jotka
eivät edistä terveyttä, kuten
pienhiukkasiin sitoutuneita
PAH-yhdisteitä.
Koska lämpö karkaa piipusta kirjaimellisesti savuna
ilmaan, on tärkeää käyttää
tulisijaa oikein ja tehokkaasti. Siten saat samasta

puumäärästä enemmän lämpöenergiaa.
Tulisijaa kannattaa käyttää
niin, että savua muodostuu
mahdollisimman vähän. Se
onnistuu muutaman yksinkertaisen niksin avulla.

Tulenteon ABC
– Miten tulisijaa
voi käyttää
parhaan hyödyn
saavuttamiseksi?
• Polta vain kuivaa, pintakäsittelemätöntä puhdasta
puuta. Ei käsiteltyä puuta
eikä minkäänlaista jätettä.
Kostean puun poltto tuottaa runsaasti päästöjä ja on
energiatehotonta.
• Hae puut lämpenemään
sisälle edellisenä päivänä,
jotta myös puun pintakosteus haihtuu.
• Laita ensimmäiseen pesälliseen ilmavasti pienempiä

puita. Lado tulisija vain
puolilleen puuta niin, että
myös sivuille jää tilaa.
• Laita sytykkeeksi pieniä
tikkuja puiden päälle ja
sytytä päältä, jos tulisijan
käyttöohjeet eivät muuta
neuvo.
• Laita toiseen pesälliseen
suurempia klapeja.
• Sulje pellit vasta, kun
hiillos on mustunut.

Miten tunnistat
haitallisen savun?
• Mitä tummempaa savua
piipusta tulee, sitä enemmän se sisältää terveydelle
ja viihtyvyydelle haitallisia pienhiukkasia.
• Myös kitkerä savunhaju
kielii siitä, että tuli ei pala
puhtaasti.
Lähde: lahti.fi

Danny vauhditti Kirkan uraa
Juhlakiertue kiertää Suomea
MUSIIKKI. Danny eli Ilkka
Lipsanen täytti äskettäin
80-vuotta. Hän juhli syntymäpäiviään 500 kutsuvieraan kera Helsingin Kaivohuoneella. Parhaillaan hän
esiintyy eri puolilla Suomea
juhlakiertueellaan, jota hän
kutsuu viimeiseksi kunniakierrokseksi. Lahden konsertti on 22. lokakuuta 2022
Sibeliustalossa.
Oman uransa lisäksi hän
on D-tuotantoyhtiönsä puitteissa saatellut Suomen musiikkielämän huipulle monia
tähtiä. Tässä joukossa on
myös sisarusparvi Babitzinien perheestä. Perheen isä
Leo pakeni Venäjältä Suomeen lokakuun 1917 vallankumouksen pakolaisena
perheensä mukana. Samoin
Babitzinien äiti Jelizaveta
oli paennut vanhempiensa
kera itärajan takaa. Kumpikin perhe asettui Suomeen
Karjalankannaksen Uudellekirkolle. Sieltä matka jatkui
evakkoina Helsinkiin, jossa
Leo ja Jelizaveta avioituivat
jatkosodan jälkeen.
Perheen toiseksi vanhimpana syntyi Sammy vuonna1948. Kiril eli Kirka
pari vuotta myöhemmin ja
Marija, Muskaksi kutsuttu,
vuonna 1952. Nämä kolme
perheen neljästä sisaruksesta lähtivät musiikkiuralle.
Kirka aloitti opiskelemalla
hanurinsoittoa Lasse Pihlajamaan harmonikkaopistossa.
Samoihin aikoihin Sammy
sai paikan laulusolistina Leo
Lindblomin orkesterissa.
Toisena laulajana yhtyeessä
oli Seija Simola.
Kirkan hanuri vaihtui
rockiin ja hän liittyi The
Creatures -yhtyeeseen. Kirka
teki ensi levytyksensä Love
Records -yhtiössä vuonna
1967. Sen jälkeen Kirkalle
kerrottiin, että D-tuotannon
toimitusjohtajalla Dannyllä
oli asiaa. Danny kiinnitti Kirkan tuotantoyhtiönsä
laulajaksi. Sitä ennen Danny
marssitti Kirkan parturiin ja
vaatekauppaan. Makutuomarina lähti hänen mukaansa Dannyn pitkäaikainen

3 SYYTÄ VALITA JÄRKIKATTO
LAATU: käytämme vain parhaita
materiaaleja.
HELPPOUS: Sujuva ja vaivaton remontti
kuntokatsastuksesta pihan siistimiseen.
TUET KOTIMAISTA OSAAMISTA:
Pellit tulevat omasta tehtaasta
ja kaikki työntekijät ovat
suomalaisia.
Järki-Saneeraus Oy
Kantotie 3, Kormu • jarkikatto.fi
p. 010 326 5100 • toimisto@jarkisaneeraus.fi
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JÄRKIKATTO – koska laatu käy järkeen.

Danny kiertää parhaillaan kunniakierrosta Suomessa. Juhlakonsertti on myös Lahdessa. Kuva: Wikipedia.

markkinointisihteeri Leila
Salmelainen.
Dannyn tuottamat kesäkiertueet saivat eri vuosikymmeninä huvikansan liikkeelle.
Kullakin kiertueella oli oma
teemansa ja esiintyjänsä. Yhdelle kesäkiertueista Danny
sai tukijakseen silloin Heinolassa farmariasuja valmistaneen Mattisen Teollisuuden.
Tämän myötä kesäkiertue
kierteli Suomea villin lännen
merkeissä. Esiintymislavalla
ammuskeltiin, käytiin kaksitaisteluja ja intiaaniasuiset
tanssijat veivasivat näyttämöllä.
Ammattinyrkkeilyn tuottajana toiminut Elis Ask otti
yhteyttä Dannyyn. Sen tuloksena yhdelle kesäkiertueelle
järjestettiin nyrkkeilyottelu,
jossa Dannyn vastustajana
oli kuopiolainen Ilkka Kelovaara. Ottelun piti olla vain
näytös, mutta Kausalassa
sattui tapaturma. Kelovaaran nyrkkeilyhansikas iski
vahingossa niin lujaa, että
Danny näki tähtiä, eivätkä ne
tähdet olleet lavan laulajia.
Danny saateltiin takahuoneeseen toipumaan.
Danny avioitui tammikuussa 1972 asusteyritys Seppälä

Oy:n omistajiin kuuluneen
Liisa Seppälän kanssa. Parin seurustelu oli aikansa
kohujuttu, vaikka pari salaili yhdessä oloaan pitkään.
Avioliitto päättyi myöhemmin eroon ja Liisa muutti
Ruotsiin, sieltä ostamaansa
linnamaiseen kartanoon.
Musiikkineuvoksen kunnianimikkeen aiemmin saanut Danny, Ilkka Lipsanen,
ehti ennen juhlavuoden kiertuetta esiintyä myös Aikansa
Idolit -konserteissa yhdessä
Pirkko Mannolan, Kai Lindin
ja Lasse Liemolan kanssa.
Se konsertti veti Lahden
Sibeliustalon pääsalin täyteen. Idolit-konsertti esitettiin äskettäin Alfa-television
kanavalla.
Kirjailija Antti Heikkinen
sai avaimet Ilkka Lipsasen arkistoon. Lisäksi hän
haastatteli Lipsasta tapahtumista vuosien varrella.
Niistä koostui kirja Dannyn
juhlavuodeksi. Kirjailija
syntyi vuonna 1985, joten
Danny-niminen laulaja on
ollut huipulla koko kirjailijan
elinajan.
Antti Heikkinen: Danny –
koko show, WSOY 2022.
Lasse Koskinen
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Yrittäjä, haluatko avuksesi pienen
ja ammattitaitoisen tilitoimiston?
Tarjoamme kirjanpitoa
ja taloushallintopalveluja
aina ajantasaisesti!
Viikko 20 / 2021

NIINAN NIKSIT

Niina Ojansivu
Keittiöpäällikkö

Syksy on pataruokien aikaa
Pataruoka vaatii hieman esivalmisteluita, mutta sen jälkeen se valmistuukin lähes itsekseen
matalalla lämmöllä hautuen. Sillä aikaa, kun ruoka hautuu uunissa, kannattaa käydä vaikka
kävelyllä nauttimassa syksyisestä metsästä sen kaikessa väriloistossaan tai vaikka käpertyä sinne
sohvan nurkkaan nauttimaan lempikirjasta. Pata ruokaan kannattaa valita edulliset ruhonosat,
kuten paistit, kassler, lapa tai etuselkä.
Ne mureutuvat pitkässä haudutuksessa suussa sulaviksi.
Kuva: Lasse Koskinen.
Karamellisoitu possupata
valkosipulin kynnet.
800 g possun kassleria
Kuori ja viipaloi inkivääri
Lahden Seudun Uutiset – 3 –
2 sipulia
karkeasti, kuori ja lohko
5 valkosipulinkynttä
sipuli, kuori ja viipaloi
3 porkkanaa
porkkana. Mittaa kaikki
1 pieni purjo (lisää
ainekset lihaa lukuun
Yrittäjä, haluatko avuksesi pienen
valmiiseen pataan)
ottamatta uuninkestävään
1 tuore chili
kattilaan tai pataan.
ja ammattitaitoisen tilitoimiston?
n. 2 cm tuoretta inkivääriä
Kuumenna kiehuvaksi.
3 rkl sweet chilikastiketta
Leikkaa kassler reiluksi
4 rkl soijaa
kuutioksi, ruskista pannulla
2 rkl öljyä
ja lisää kassler liemeen.
Tarjoamme kirjanpitoa
2-3 rkl fariinisokeria
Laita kansi päälle. Hauduta
ja taloushallintopalveluja
2 kanelitankoa
uunissametsittyneen
100 asteessa n.mäen
Portaikkoja
käytetään erilai- jäädä
3 tähtianista
4–5 tuntia,mutta
kunnespuistossa
liha on
seen
askelkuntoiluun.
peittoon,
aina ajantasaisesti!
n.Kariniemen
3 dl vettä rinteessä toi- on
mureaa
kypsää.
tehty jaehostustöitä.
Niistä
mustapippuria,
suolaa
mii
edesmenneen
taiteilijan on tullut Kariniemen mäkeä
Tarkista nesteen käyttäviltä
määrä ja
Olavi Lanun 15:sta kook- ulkoiluväylänä
Ota lihateoksesta
huoneenlämpöön
halutessasi
voit suurustaa
kaasta
koottu La- kirpeää
palautetta.
n. 1 t ennenPuiston
valmistamista.
Tarjoa
nu-puisto.
toteut- tilkalla
Alue maizenaa.
on edelleen
ryteikKuori ja viipaloi
riisin taikaadettuine
kasvisten kanssa.
tamisesta
käytiin aikanaan köinen
ja kaakovaa kädenvääntöä Lahden tuneine puineen. Kariniemi
kaupunginvaltuustossa ja on luontokohteena suojeltu.
Kaarikatu 1, 15100 Lahti
lehtien palstoilla. Puiston Arvostelijoiden mukaan ri0400
765832
| info@accounting4you.fi
Onko
sinulla
joku
mieliresepti,
jonka
haluat
jakaa
lukijoille?
Lähetä
se
minulle,
niin kokeilen sitä ja
kannattajat toivoivat ja us- sukasat eivät kuulu kaupunkoivat
Lanu-puistosta
tukipuistoon.
Arvostelijoiden
maukkaimmat niistä julkaistaan lehdessämme. s-posti: niina.ojansivu@jns-mediajakelut.com
levan Suomessa tunnettu mielestä pystyyn jätetyt ja
matkailunähtävyys. Siihen katkaistut lahopuut riittävät
puisto ei ole yltänyt. Taide- linnuille ja toukille. Risukasat
puiston toteuttaminen maksoi antavat hoitamattoman kuvan
870 000 silloista markkaa. puistosta. Kariniemen mäki
Lanu-puisto rakennettiin vuo- on suosittu liikuntapaikka ja
sina 1989-1992.
kävelykohde.

Lahden Kariniemen laelle
toivotaan kesäravintolaa
Kaarikatu 1, 15100 Lahti
0400 765832 | info@accounting4you.fi

Ryteiköille kirpeää palautetta liikkujilta ja ulkoilijoilta
Lasse Koskinen

sityönäyttelyjen tilaa. Edessä
oleva kenttä voitaisiin varusLahden
Kariniemen
osin
lasten leikkipuistoksi.
Juho
Rissanen,
Patrikharjun
Päiviö ja taa
Roni
Leskinen)
laella toimi Kuka
aiemmin
paKaupunginvaltuustoaloitteen
hoitaa huonekalujen,
viljonkiravintola,
laululava grillien
pohjaltaym.
ovat syntymässä
trampoliinien,
ja juhlakenttä.
Rakennus
puiset
kuntoportaat
Lahden
kuljetuksen ja kasauksen?
purettiin 1960-luvun alussa. satamasta Kariniemen laelle,
Myös liukuovikomerot
Kenttä on jäljellä harjun laella joten yhteys satamaan syntyy
edelleen. Alue toimi juhlien niiden avulla.
järjestämispaikkana
kesäisin.
Tervetuloa pesettämään
uudella autonpesukoneellamme
Yksi säilyneistä valokuvista
Aloitteissa toivotaan
esittää juhlakenttää ja pavil- myös laululavan jälleenraMaanantaina
19.9.2022
saa- kentamista,
voittonsa Lahdesta
pistein
jonkiravintolaa
elokuussa
jotta Kariniemen
TEHOPESU
tiin
päätökseen
X järjestetLahden laella
1859.voitaisiin
Toiseksi järjestää
kiri Maina1947,
jolloin siellä
mureiden Juho Rissanen
jääden
Kesä
-kilpailu.
Toukokuun siikkiesityksiä
tiin Lahden
Osuuskaupan
ja yhteislau(norm.
24
eur)
Päiviöstä vainEntiselle
11 pisteen
lopussa
alkaneessa
kesäki- lutilaisuuksia.
40-vuotisjuhlat.
Juhlakentällä
juhTarjous
voimassa
kesäkuun
sassa
oli kesän
aikana
2 jak- lakentälle
päähän (1848).
Rissanen
teki
oli silloin
satojen
henkilöiden
johtavat
edelleen
loppuun
asti.
soa,
joista selviytyi yhteensä kahdet
myös täydellisen
300 pisteen
juhlakatsomo.
harmaagraniittiset
32Kansalaisaloitteissa
keilaajaa loppukilpailuun.
sarjan finaalissa. Kolmas sija
Ka- portaat.
Siinä
keilattiin
8 sarjaa
ame- meni
Lahden
Roni
riniemen
kentälle
on ehdotetToiset
niistä onBayn
puhdistettu,
rikkalaisittain.
Leskiselle
1811.edeltu uutta kesäravintolaa ja sen mutta
toisetpistein
ovat osin
Riihimäen
Sinisiä
edustayhteyteen
erillistä
taideja7788
kä-120 leen sammaleen kattamat.
Vanhanradankatu
4,4,puh.
puh.010
0107788
vaVanhanradankatu
Patrikma-pe
Päiviö
en- 120
Teksti ja kuva:
Avoinna
ma-pe
6-20,nappasi
la 8-17
Avoinna:
5.30
- 18,
la 8-14
simmäisen
erikoiskilpailun
Niina Leskinen
www.saksalanteboil.fi
www.saksalanteboil.fi

Päiviölle Lahden
Kesäkisan voitto

12 €

Teboil Saksala

Kalevi Sorsan ura päättyi
Koiviston vanaveteen
Lanun taidetyöt olivat

tapaamisessa istuttiin tärkeysjärjestyksessä
Askon sohvatehdas laajeniLahden
Lahdessa

Työpaikkoja tuli muutama
lisää
Kellohuolto
ja -korjaamo

KELLO-HARA

Askon sohvatehdas laajensi vuosina melkoista sisutusLahdessa. Lisätilaa syntyi buumia ja tuotantomme toi3500 neliötä. Tilaa yrityk- mii lähes äärirajoilla. Suurin
sellä on nyt 15 5500 neliötä.
sisustusinto
laantuu
Kyntömiehentie
18,varmasti
Orimattila
Yhtiö työllistää 75 vakituista hieman
koronan
(Peltolan
alue) helpottaessa,
työntekijää ja kymmenkunta mutta uskon silti, että kojoka timaisilla
päivä 0440
111 889 on
sesonkitekijää. Tehdaspäällaatutuotteilla
likkö Jyrki Vuorio sanoo
jatkossakin
Työlverstas avoinna
ma,kysyntää
ti, ke 10-17
koronan kiihdyttäneen ky- listämme Suomessa myös
Reipasalihankkijoita.
palvelu,
syntää. Tehdas on palkannut monia
Tuotarvittaessa
nouto
palautus.tällä
useita uusia työntekijöitä.
tannostammejavalmistuu
Takuutyö.
- Suomessa on eletty viime hetkellä
päivittäin noin 150

PRESIDENTTIPELI. Ta- tietenkään voinut estää näisavallan presidentti Urho tä puolueita kannattamasta
Kekkonen
todettiin
Koivistoa.
KGB:n
sohvaa,
Vuorio
kertoo.27. lo- Sänkyjä
ja patjoja
senedustasijaan
kakuuta 1981 pysyvästi esty- myydään
jien oli pakko
tilanne
paljon niellä
myös keväälneeksi
hoitamaan
virkaansa.
ja Vuorio
luottaa,summaa.
että Suomi oli
Askon
sohvatehdas
on lä,
Siitä käynnistyi
silloinen
vaikka Koivisto
aloittanut
myös sänkyjen
val- hallinnassa,
Askon sohvatehdas
on
presidenttipelin
valittaisiin presidentiksi.
mistuksen.
Yritysloppuottelu
koemark- yritysnimeltään
Insofa Oy,
Suomessa.
SDP:n
Kalevi joka on osa Indoor Group
kinoi
niitä ensin
kolmessa
Sorsa oli pitkäänjasuunnitellut
myymälässään
vähitellen Oy:tä.
Yrityksen hallituksen
Lahdessa
mukaanon
lähtöä
presidenttiehmyynti
aloitettu
sen kai- puheenjohtaja on Kari Kolu
oma
tilaisuus
dokkaaksi.
Samaa suunnitteli ja toimitusjohtaja Marko
kissa
myymälöissä.
Siihen aikaan presidentin
keskustapuolueessa
- Sohvakauppa hiljeneeAhti
pe- Liimatainen.
Karjalainen,
jokajaoli
Mos- valitsivat Suomessa kansan
rinteisesti
keväällä
kääntyy
kovan suosikki
Kekkosen vaaleissa valitsemat presikasvuun
taas loppukesällä.
dentin valitsijamiehet (mieseuraajaksi.
Johannes Virolainen voitti hiä ja naisia). Vaalikamkeskustan ehdokasvaalissa panjalle ei jäänyt presidentti
Julkitila-, ravintola-,
koti-, mökki-,
ja veneverhoilut.
Kekkosen
eron jälkeen aikaa
marraskuun
lopussa 1981
75 päivää. Vahva poliitAhti Karjalaisen,
jolloin kuin
Kalusteiden korjaukset
ja pintakäsittelyt.
Neuvostoliiton Helsingin tinen myötätuuli puhalsi Koisuurlähetystön KGB-miehet viston selän takaa, kun hän
alkoivat sopeutua siihen, lähti lyhyelle vaalikiertueelle
että Mauno Koivistosta voisi tammikuun alussa 1982.
tulla Suomen seuraava
presi-530 Mauno
0500
043 ja Tellervo Koidentti. Kalevi Sorsa oli joutu- visto keräsivät kansaa myös
nutPuistolantie
myöntämään
Lahden silloisen urheilu2, puolueensa
Heinola - jyrki.nurmisto@verhoomo.com
talon vaalijuhlaan. Televisisällä tämän saman asian.
siokanavien uutistoimittajat
ja kamerat olivat paikalla.
Suomi KGB:n
Juhlan jälkeen järjestettiin
hallinnassa
valitsijamiesehdokkaille pieLähetystön KGB-miehet nimuotoinen Koivistojen
kävivät Sorsan kanssa yk- tapaaminen Fellmanni-ravinsityiskohtaisen keskustelun tolan kabinetissa Lahdessa.
Mauno Koiviston luotet- Kabinetissa SDP:n edustajat
tavuudesta Moskovan sil- istuivat Mauno Koiviston
missä. Sorsa rauhoitti heitä kanssa pääpöydässä. Samaan
toteamalla, että Koivisto aikaan Tellervo Koivisto
seisoi täysin Kekkosen vii- istui vähemmän tärkeiksi
toittamalla tiellä.
katsottujen SMP:n ja peSorsa nosti tapaamises- rustuslaillisten ehdokkaiden
sa KGB:n miesten kanssa muodostamassa sivupöysamalla esiin varovaisesti dässä.
Koiviston suuren suosion
varjopuolen. Koivistoa tukivat näkyvästi myös SMP ja Kiusallisia kannattajia
Perustuslaillinen Oikeisto- Perustuslaillisten ja SMP
puolue, joiden kanssa SDP ei muodostama kannatus oli
Sorsan mukaan halunnut olla Koivistolle kiusallista, mutta
missään tekemisissä. SDP ei välttämätöntä vaalikampan-

Verhoomo Jyrki Nurmisto

Jyrkänmäentie 4, 15880 Hollola

(bensa- ja dieselautot)

Jarrujenkorjaukset, rengastyöt

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

Tervetuloa pesettämään uudella autonpesukoneellamme

TEHOPESU
(norm. 24 eur)
Tarjous voimassa kesäkuun
loppuun asti.

12 €

Teboil Saksala

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

Kellohuolto ja -korjaamo

KELLO-HARA
Kyntömiehentie 18, Orimattila
(Peltolan alue)

joka päivä 0440 111 889
verstas avoinna ma, ti, ke 10-17
Reipas palvelu,
tarvittaessa nouto ja palautus.
Takuutyö.

Kalevi ja Irene Sorsa vaalien jälkeen. Kuva: Europeana.

jan aikana. SMP:n ja perustuslaillisten tuesta toimittajat
myös kyselivät kampanjan
kuluessa Koivistolta. Tämä
vastasi ympäri pyöreästi
kaiken kannatuksen olevan
tarpeellista ja hyväksyttävää.
Mauno Koiviston tekemä Kalevi Sorsan ohitus
presidenttiehdokkaaksi, oli
Sorsan poliittisen uran käytännöllinen päätepiste. Helsingin yliopiston historian

professori Henrik Meinander
kirjoitti kirjan Kalevi Sorsan (1930-2004) elämästä.
Teos perustuu osin aiemmin
käyttämättömään Sorsan
henkilökohtaiseen arkistoon.
Henrik Meinander: Kansakunnan kakkonen – Kalevi
Sorsan poliittinen toiminta
1969-1993, Otava 2022.
Lasse Koskinen

AT PALVELUT AMMATTITAIDOLLA
Pankkipalvelut

AutokoulujaHyvä sikanauta-jauheliha

Tshernobylin onnettomuus
vaikutti laajasti

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

ustu

t k im u

s O y / K a n s a lli n e

Kun on aika kasvaa

Hyvät
karjalanpaistilihat
3RUVDDQXONR¿OH
Lahden
Seudun Uutiset – 11 –

70&/30%, tuore, Suomi

Ta l o

Ota yhteyttä meihin.
Lammin Osuuspankki on turvallisen kasvun paikka.
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Toukokuun
tahdotuimmat!
Huhtikuun
herkkuja!
WDLSXK NOR 
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6,50 Päijät-Hämeen
11,90
10,90
/kg

Aleksanterinkatu 7, Lahti, puh. 010 548 6020

Lokapalvelu Ky
/kg
/kg

Maalaiskananmunat

XL, Suomi
puh.isot0400
352 762

KGBwww.lamminop.fi
yritti salata tiedon leviämisen
Veneistä pienkoneisiin

VOIMALAONNETTOmineita palomiehiä autettiin
MUUS. Viime aikojen uu- pahoinvoivina sairasautoiÄitiysneuvola
Lääkäreitä
tisissa on kerrottu Ukrainan hin. Prypjatin sairaalaan
Zaporizzajan (ent. Zaporoze) kuljetettiin 132 ihmistä.
ydinvoimalasta ja sen ympäristöön Venäjän ampumista KGB katkaisi kaupunkien
raketeista. Iskut ovat katko- väliset puhelinyhteydet esneet voimalaan johtaneita tääkseen onnettomuustie)DVDDQLQULQWD¿OH
sähkövoimalinjoja. Ne ovat tojen leviämisen Prypjatin
Lumiporo,
pakaste,Suomi
GB
tärkeitä ydinvoimalan vara- ulkopuolelle. Voimalan insähköjärjestelmän kannalta. sinööreille ja henkilöstölle
Varavoiman avulla pidetään annettiin tiukat määräykset
ja
voimalan ydinreaktorin jääh- vaieta asiasta. Puhelinsoitto
dytysjärjestelmä käynnissä.
herätti puolueen pääsihteeUkraina koki Tsherno- rin Mihail Gorbatshovin
bylissä ydinvoimalaonnet- Ilmainen
Moskovassa aamukartoitus!
viideltä.
tomuuden huhtikuun 26. Hänelle kerrottiin, että peTshernobylissä
päivänä
vuonna 1986.
On- lastustoimet
Seudun
Uutiset
Viikko 36 / 2020
– 8 – Lahden
Hyödynnä
kotitalousvähennys!
Kylmäsavuporoa, nautaa ja hevosta.
Tshernobylin voimalan suojakatettu raunio ja onnettomuunettomuus vaikutti
laajasti olivat hallinnassa.
Autonosturipalveluja
Nastolan kotijuustoa.
Euroopassa. Silloin ydinvoiSuurevakuointi joudut- den muistomerkki. Kuva: BBC/Karjalan Kuvalehti.
Vetikon tilan laidunlihaa.
malan jäähdytysjärjestelmä tiin kuitenkin aloittamaan
petti koekäytön yhteydessä 27. huhtikuuta 1986 linTakseja
tapahtuneen virhearvioinnin ja-autoilla. Naapurikauseurauksena. Tämän onnet- pungeista kuljetettiin 400 silloinen kansliapäällikkö rauksena Ukrainasta saastui
Lahden Kauppahallista! TERVETULOA!
Puh.
040pitämään
171 järjes3110 Jaakko
/ Aho
tomuuden yksityiskohdista
miliisiä
Kalela tapasi pyyn- lähes 38 000 neliökilometTanssittaa
syyslukukaudella
2020
5. toukokuuta
1986 riä. Valko-Venäjällä
saastui
kertoo uusin Karjalan Ku- tystä onnettomuusalueelle. nöstään
Harjoitukset
Hollolan Uimahallin
Monitoimisalissa,
valehti.
Radion tiedotteissa kerrot- Helsingin
suurlähetystön
noin 44
000 neliökilomettiin, että kysymyksessä oli KGB-päällikön Albert Akuriä.8 Alue oli 23 prosentTerveystie
Jäähdytyksen pettäessä väliaikainen evakuointi lovin. Kalela välitti pre- tia silloisen neuvostotasaPainonpudotusta arkiruoalla!
eet tapahtui höyryräjähdys, joka Kiovan läheisiin asutus- sidentti Mauno Koiviston vallan pinta-alasta. Sillä
Ti
10.00, Ke 11.00, To 16.00 ja La 10.00
valittelut siitä, että Suomi alueella asui 19 prosenttia
nosti 200 tonnia painaneen keskuksiin.
To 18.00Kaihtimia
Miesten ryhmä
poli
hätäisen päätöksen maan väestöstä. Välittöreaktorin betonisen suojaäivtehnyt
y
s
Maanantaisin
*Taaperoiset
n.
2-3
v.
t
y
s
kannen suoraan katon läpi Lännen säteilymittaukset kotiuttaessaan
Kauppakatu 2 A, LAHTI
24 hsuomalaisia mästi Tshernobylin onnet*Pikkuruiset
n. 4-7 v. sai surmansa
ilmaan. Sen jälkeen kuului paljastivat jotakin tapah- Kiovasta Finnairin
erikois- tomuudessa
puh. 044-515 4414, painonpudottajat.ﬁ
Ma ja to *Midit n. 8-1331v. henkilöä,
*Juniorit 14
v.- myömutta
toinen kumahtava räjähdys. tuneen. Neuvostoliiton oli lennolla.
posti@painonpudottajat.ﬁ
säteilysairauksiin
Se tuhosi suuren osan suo- pakko tiedottaa siinä vai*Harha nuorethemmin
aikuiset,
IsännöintiSähkötöitä
puh. 03 782 7783
Hierontaa
jarakennuksesta ja sinkosi heessa onnettomuudesta. Seuraavina viikkoina
kuoli huomattavasti enemKGB
sovitusti
viikonloppuina
toimistoja
Pääministeri Kalevi Sorsan seurasi
ahkerasti Neuvosto- män. Viitenä seuraavana
maan. ilmaan vaarallisesti säteileÖljysäiliöiden huoltoa
Kattoturvallisuustuotteita
vää grafiittia ja ydinpoltto- (sdp) hallitus päätti, että liiton poliittisten toisinajatvuonna Ukrainassa ja Valna.
ainesauvoja.
suomalaiset evakuoidaan telijoiden toimintaa. KGB ko-Venäjällä kirjattiin 5000
Kiinteistöt
0 7500
SISÄ-/ULKOMAALAUKSET
Läheisen Prypjatin kau- Kiovasta vapunpäivänä yritti estää heidän mielipi- kilpirauhassyöpää.
TALO / MÖKKI MAALTA
Tapetoinnit, Laminaattien
asennukset,
pungin palokunta sai häly- 1986, vaikka Neuvostoliiton teittensä virtaamisen länteen.
Karjalan Kuvalehti no 2,
Asennettuna
jja tarvikkeena
Ympärivuotiseen
lomakäyttöön.
ym. kodin remontit.
Ulkomaalaukset
ja
tyksen. Kookas tulipallo oli varaulkoministeri Anatoli Länsimaisia toimittajia
ja syyskuu
2022.
Sopivasta kauppa heti.
Sokkelien
korjaukset.
nähtävissä myös kaupungin Kovaljov vakuutti Suomen valokuvaajia pidettiin
myös
torstaisin klo 18.15-19.15
*AUTOJEN
KORJAUKSET
JA HUOLLOT
talojen
ikkunoista.
Muuta- Moskovan
suurlähettiläälle, tarkasti silmällä.
saumattomat
041 728 1817
man*PYÖRÄSUUNTAUKSET
minuutin ajan palavan ettei pelkoon ollut aihetta.
Tshernobylin ydinvoiTULE
HAUSKAAN,
LUOVAAN
seuydinvoimalan katolla toiLasse Koskinen
Tasavallan presidentin malaonnettomuudensadevesijärjestelmät
Vihdintie 4, 00350 Helsinki
Kuva: Lasse Koskinen.
Apteekkeja
*PPG-MAALIT
kattosillat HARRASTUKSEEN
(09) 241 8498 - www.tuomontupa.fi
JA LIIKUNNALLISEEN
eiset
tikkaat
*RENKAAT
Matit
ja Maijat ry
lumiesteet
en.
Kattotöitä
*FORD-VARAOSAT
Lahden Seudun Uutiset – 3 –
*www.matitjamaijat.fi
Kou ruttuotte Oy
Kou
O
≤ *OBD-MITTAUKSET
*info@matitjamaijat.fi
Pelti- ja tiilikattojen
0400
40
00
0 49
98 184
8 , 04
84,
0 08
865
65 1147
65
114
47

3,50

- veneet
Rakennusja
- perämoottorit
saneerauspalvelut
- pienkoneet
Ansiokatu 6, Kylpyhuonelaatoitus15610 Lahti - mönkijät
ja
mopot/mopoautot
Puh (03) 782 2477 vesieristystyöt
- huolto
www.konesuni.fi
- talvisäilytykset
lahti@konesuni.fi

/kg

Poron lapakäristys

34,90
29,90
/kg

9HVLMlUYHQ5DNHQQXVSDOYHOX2\
Matit ja Maijat
Kauppahalli Lihaa - laatua - palvelua

www.lihavuorinen.fi

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

Lasten ja nuorten ryhmät

PALVELUHAKEMISTO

TUO AUTOSI
MEILLE HUOLTOON!

FolkJam - RIEMUKAS
TANSSILIIKUNTAMUOTO

Kattojen
maalaukset / pesut

Vesikourujen
uusimiset,
kattoturvatuotteet
Siirtonurmea
*040 588 0058
y
asennettuna
PALVELUHAKEMISTO
Kärkkäisen
RAKENNUSAPU
*facebook.com/matitjamaijat/
iemen laelle
N
LAADUKASTA SIIRTONURMEA LAMMILTA! kauppakeskus Yrittäjä, haluatko avuksesi pienen
MARTTINEN
Tilaa meiltä
ilmainen
Ompelukoneita/-huoltoa
puh. 020 789 3570 ja ammattitaitoisen
Ikkunoita ja oviatilitoimiston?
HIERONTAA
säravintolaa
Ompelukonemyynti
ja -huollot
Av. ma-pe 9-19 - laOMPELUKONEMYYNTI
9-16
JA -HUOLLOT
TILITOIMISTOJA
arviointi
kohteellesi!
Laaksotie
55
Polttoöljyä
Tarjoamme kirjanpitoa
liikkujilta ja ulkoilijoilta

LAATUKONEET
EDULLISESTI SADEVESI- JA
HUOLTO KORJAUS Heinola


TUOMON
HIERONTAPALVELU
MYYNTI
HUOLTO
- KORJAUS
KAIKKI
MERKIT
ja taloushallintopalveluja
∙ Klassinen
hieronta
Puh. 
(03)
715 2800,
585 7431 mäen
äyttelyjen tilaa. Edessä∙ Urheiluhierontaa
Portaikkoja käytetään
erilaijäädä040
metsittyneen
Puh.
(03)
715
2800,
040-585
7431

KAIKKI
MERKIT
SALAOJAREMONTIT
∙ Kuumakivihierontapeittoon, mutta puistossa
TILITOIMISTO
kenttä voitaisiin varus- seen askelkuntoiluun.
aina
ajantasaisesti!

Ammattilaatua
pesut ja maalaukset

www.rakennusapumarttinen.ﬁ

Puh. 0400-948 260

LAAKSOTIE 55, HEINOLA

ZZZODPPLQVLLUWRQXUPLÀLQIR#ODPPLQVLLUWRQXUPLÀ

FORD varaosat ja huollot

in lasten leikkipuistoksi.
Kariniemen
rinteessä
toi- on tehty ehostustöitä. Niistä
P. 050
435 8370
Meiltä saat joustavan rahoituksen edullisella korolla!
unginvaltuustoaloitteen tuomon.hierontapalvelu@gmail.com
mii
edesmenneen
taiteilijan
on tullut Kariniemen mäkeäHammasteknikkoja
www.pfaff.com

vain PfafÀ
lta
lta ovat syntymässä Olavi LanunAutomyyntiä
15:sta
kook-  ulkoiluväylänä käyttäviltä
18 · www.hierojalahti.com
t kuntoportaat Lahden Vuoripojank.
Puotikatu 7,
kaasta teoksesta
koottu La- kirpeää palautetta.
Laaksotie
55
asta
Kariniemen
laelle, nu-puisto. Puiston toteutAlue
on
edelleen
ryteik
P. 734OSOITE:
4449
RAUHANKADUN
JA
UUSI
15700 Lahti
yhteysHeinola
satamaan
syntyy tamisesta käytiin aikanaan köinen kaadettuine ja kaa, 040 585 7431

0400
769
632
VAPARIN
KULMA
P.
7344449
n avulla.
kovaa
kädenvääntöä
Lahden
tuneine
puineen.
Kariniemi
n.
40
kpl
hyväkuntoisia
edullisia
henkilöautoja
AUTOHUOLTOJA
050 599 3283
TORINKaarikatu
OMPELUKONE
ja on luontokohteena suojeltu.
at ja huollot kaupunginvaltuustossa
1, 15100
Lahti
Kehräämön
takapihan
sisätiloissa.
www.torinompelukone.ﬁ
p.
0400
769
632
Putkiurakointia
oitteissa toivotaan lehtien
palstoilla. Puiston Arvostelijoiden mukaan riwww.salejarvi.fi
0400Rauhankatu
765832 | info@accounting4you.fi
18, Lahti
laululavan jälleenrasukasat(takapiha)
eivät kuulu kaupun044kannattajat
239 2551
- toivoivat
Pakaantieja1 us- Kehräämö
Palveleva
paikallinen
Av. ma, ti, to, pe 10-17, ke 9-18
mista, jotta Kariniemen koivat Lanu-puistosta tu- kipuistoon. Arvostelijoiden
voitaisiin järjestää monimerkkiautohuolto
mu- levan Suomessa tunnettu Launeella
mielestä pystyyn jätetyt ja
esityksiä ja yhteislaumatkailunähtävyys.
Siihen katkaistut lahopuut riittävät
Cittarin
ja Prisman välissä
Painonpudotusta
Autovuokraamoja
suuksia. Entiselle juh- puisto ei ole yltänyt. Taide- linnuille ja toukille.
Risukasat
tälle johtavat edelleen puiston toteuttaminen maksoi antavat hoitamattoman kuvan
• määräaikaishuollot
• ilmastointihuollot
et harmaagraniittiset
870 000 silloista markkaa.
puistosta. Kariniemen mäki
• korjaukset
• renkaat ja vanteet
at.
Lanu-puisto rakennettiin
vuo- on suosittu liikuntapaikka ja
• Vianmääritykset
• nelipyöräsuuntaukset
set niistä on puhdistettu,
sina 1989-1992.
kävelykohde.
Aleksanterinkatu 37
KukaP.hoitaa
huonekalujen,
toiset ovatHyvä
osin edel782 7017
Ajokatu 65
Lahti taidetyöt
sammaleen kattamat.
Lanun
trampoliinien,
grillien ym.
Possunolivat
Possun
www.scandiarent.ﬁ

SALEJÄRVI KY


Päijät-Hämeen
RAUHANK.
18 Käyttöauto Oy
HINAUKSET

RAUHANK. 18

www.0502205.fi

LOPPUKESÄN HERKKUJA!

karjalanpaisti
Avoinna 7.30–16.30

kulmapaisti
savupotka
/kassler Puh. 050 549 9377 hernesoppaan
50%/50%vadenautohuolto.com
tuore
tuore, Suomi
Suomi

hdas laajeni11,90
Lahdessa
/kg

na melkoista sisutusia ja tuotantomme toi-

Maalaustöitä

sohvaa, Vuorio kertoo.

8,90

869

/kg

babyribs

8,90

myös
maustettuna Järjestyksen
Suomi
/kg

Sänkyjä ja patjoja sen sijaan
myydään paljon myös kevääl-

PäijätHämeen
Automaalaus

kuljetuksen
ja kasauksen?
lahti@scandiarent.ﬁ
Myös liukuovikomerot

valvontaa

Tervetuloa pesettämään uudella autonpesukoneellamme
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RIVITALOUUSTUOTANTOA LAHDEN NASTOLAN RAKOKIVEEN:
Seudun Uutiset
ENNAKKOMARKKINOINNISSA tulevaa Raken- Huoneistoja tulee 8 kpl seuraavasti:
RIVITALOUUSTUOTANTOA
LAHDEN NASTOLAN RAKOKIVEEN:
nusliike Olavi Järvinen Oy:n
rivitalouustuoA
1
4h+k+s
=
83,5
m2
mh.
89.225 €– vh. 227.000 € VARATTU
tantoa
Lahden NastolanPYÖRÄ
Rakokiveen, hyvien
JÄRVISEN
JA Huoneistoja
URHEILUN
ENNAKKOMARKKINOINNISSA
tulevaa
RakenRIVITALOUUSTUOTANTOA
LAHDEN
NASTOLAN
RAKOKIVEEN:
8 kpl
seuraavasti:
urheiluja ulkoilumahdollisuuksien
äärelle
sekä A
2 3h+k+s = 72,5tulee
m2 mh.
83.375
€– vh. 203.000
€

– 12 – Lahden
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PYÖRÄHOTELLI!

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 €
Huolto
sisältää:
2h+k+s
60,5 m2
m2 mh. 73.175
173.000 € VARATTU
A4
6 3h+k+s
= 72,5
83.375€–
€– vh. 203.000
tasoon
rivitalo
vuokratontilla.
Materiaalivatokseen.
Hv.arvio n. 3,20
€/m2/kk
(sis. kaukolämpökulut),
Hinnasto:
lähellerakennettava
liikekeskuksen
palveluja!
A 3 3h+k+s = 72,5 m2 mh. 83.375 €– vh. 203.000 € VARATTU

POLKUPYÖRIEN TALVISÄILYTYS

linnat
ja muutokset
ovat
rakennusvaiheessa.
rv.-arvio
n. 7,20
€/m2/kk.
Talon
rakentaminen
aloitetaan
• yhteen
Puhdistus
Tämä tuleva
RS-kohde
onmahdollisia
kahdeksan
huoneiston
A 57 2h+k+s
73.175 €–
3h+k+s = 60,5
72,5 m2 mh. 83.375
€–
Huoneistokohtaiset
autopaikat
tulevat
erilliseen
keväällä
v.
2022
ja
arvioitu
valmistumisaika
on autokasyksyllä A 4 2h+k+s = 60,5 m2 mh. 73.175 €–
tasoon rakennettava rivitalo vuokratontilla.
Materiaaliva•
Vanteiden
suoristus
6
3h+k+s
=
72,5
m2
83.375
€–
A
8
4h+k+s
=
93,5
m2
mh.
91.725
€–
tokseen.
Hv.arvio
n.
3,20
€/m2/kk
(sis.
kaukolämpökulut),
v. 2022.jaKohteen
osoite:
5, 15550
Nastola.
linnat
muutokset
ovatUimarintie
mahdollisia
rakennusvaiheessa.
A 5 2h+k+s
= 60,5 m2 mh. 73.175 €–
rv.-arvio
n.
7,20
€/m2/kk.
Talon
rakentaminen
aloitetaan
Ketjujen
ja
vaijereiden
•
Huoneistokohtaiset autopaikat tulevat erilliseen autoka- A 7 3h+k+s = 72,5 m2 mh. 83.375 €–
keväällä
v. 2022
valmistumisaika
on syksyllä A 6 3h+k+s = 72,5 m2 mh. 83.375 €–
tokseen. Hv.arviojan.arvioitu
3,20 €/m2/kk
(sis. kaukolämpökulut),
tarkistus
A 8 4h+k+s
= 93,5 m2 mh. 91.725 €–
v.
2022.
Kohteen
osoite:
Uimarintie
5,
15550
Nastola.
MYYTÄVÄNÄ
RIVITALOHUONEISTOJA:
MYYTÄVÄNÄ
OMAKOTITALO:
rv.-arvio n. 7,20 €/m2/kk. Talon rakentaminen aloitetaan

Kausihuolto
+ talvisäilytys

129€

•

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
A 7 3h+k+s = tarkistus
72,5 m2 mh. 83.375 €– vh. 203.000 € VARATTU
Toimintojen

VUOKRATTAVANA KERROSTALOHUONEISTOJA:

keväällä v. 2022 ja arvioitu valmistumisaika on syksyllä
A 8 4h+k+s = 93,5
m2 mh.
v. 2022. Kohteen osoite: Uimarintie 5, 15550 Nastola.
• Tarvittaessa
osia
ja 91.725 €– vh. 246.000 € VARATTU

Talvisäilytys

MYYTÄVÄNÄ RIVITALOHUONEISTOJA:

39€

MYYTÄVÄNÄ RIVITALOHUONEISTOJA:

MYYTÄVÄNÄ OMAKOTITALO:

POLKUPYÖRÄVARASTON
TYHJENNYS n. 300 kpl

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.
(Ei fatbiket)
Vh. 138.000 €. Aurinkolantie 7 B 2. 16366164

VUOKRATTAVANA KERROSTALOHUONEISTOJA:

renkaita vaihdetaan
•MYYTÄVÄNÄ
Kustannusarvio
OMAKOTITALO:
• Koeajo

SÄHKÖPYÖRÄT

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

-10%

KAIKKI MUUT PYÖRÄT

VUOKRATTAVANA KERROSTALOHUONEISTOJA:

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

MYYTÄVÄNÄ LIIKEHUONEISTOJA:

-20%
55,0 m2 Nastola, Rakokivi, Liikekeskus 411,5 m2
Nastola, Nastola kk
96,5 m2 Nastola, Nastonharju
4h+k+s+p+autot. Kaksikerroksisen rivita- Katutason
liike-/toimistotila.
RAUHANKATU
6 Isoilla ikku- Sijoittajalle tai jatkojalostajalle pitkäaikailon ylemmän kerroksen yksitasoinen, kodi- noilla,
korkealla
huonekorkeudella ja sen vuokralaisen ”asuttama” suuri liiketila
P. 782
4629
Rakokivi,
Liikekeskus
411,5 m2
Nastonharju
55,0 m2 Nastola,
Nastola,
Nastola kk rivitaloneliö.96,5
m2 Nastola,
kas
ja hyväpohjainen
Tämän
omalla
sisäänkäynnillä
asuinkerrostakatutasossa
Nastolan
Rakokiven liikekesArk.
9–18, la 9–14
4h+k+s+p+autot.
rivita- lon
Katutason
liike-/toimistotila.
Isoilla
ikkuSijoittajalle
tai
jatkojalostajalle
pitkäaikaipohjakerroksessa.
Varustelussa
myös
kuksessa.
Vuokratuotto
tällä
hetkellä
n. 8,2
kodin
varusteluunKaksikerroksisen
kuuluu myös sauna,
www.jarvisenpyora.fi
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
Nastola,
Rakokivi,
Liikekeskus
411,5
m2
Nastola,
Nastonharju
55,0
m2
Nastola, Nastola
kk
96,5
m2
• 8.
HUOLLOT
• 70026524
KORJAUKSET
• sisäänkäynnillä
VARAOSAT
kas ja hyväpohjainen
rivitaloneliö.
Tämän ehto
omalla
katutasossa
Rakokiven
liikekesImmiläntie
11 as.
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 pitkäaikailon pohjakerroksessa.
Varustelussa
myös kuksessa. Vuokratuotto tällä hetkellä n. 8,2
kodin varusteluun kuuluu myös sauna, Kausantie
34 L1.
70021435
lon ylemmän kerroksen yksitasoinen, kodi- noilla, korkealla huonekorkeudella ja sen vuokralaisen ”asuttama” suuri liiketila
parveke ja autotalli. EL=E. Vh. 144.000 €. wc ja keittonurkkaus. Edullinen vaihto- %. Myydään vuokrattuna. Ei lain ed. e-tod.
kas ja hyväpohjainen rivitaloneliö. Tämän omalla sisäänkäynnillä asuinkerrosta- katutasossa Nastolan Rakokiven liikekesImmiläntie 11 as. 8.
70026524 ehto vuokratilalle. EL=D. Vh. 16.500 €. Vh. 160.000 €. Muurarintie 4 lh 8. 7965615
Varustelussa myös
kuksessa. Vuokratuotto| tällä
hetkellä n. 8,2
kodin varusteluun kuuluu
myös sauna, lon pohjakerroksessa.
KIINTEISTÖNVÄLITYS
| KAUPANVAHVISTUS
| VUOKRAVÄLITYS
ARVIOKIRJAT
Kausantie 34 L1.
70021435
parveke ja autotalli. EL=E. Vh. 144.000 €. wc ja keittonurkkaus. Edullinen vaihto- %. Myydään vuokrattuna. Ei lain ed. e-tod.
Immiläntie 11 as. 8.
70026524 ehto vuokratilalle. EL=D. Vh. 16.500 €. Vh. 160.000 €. Muurarintie 4 lh 8. 7965615
Kausantie
34 L1.
70021435
KIINTEISTÖNVÄLITYS
| KAUPANVAHVISTUS
| VUOKRAVÄLITYS | ARVIOKIRJAT

Nastola, Nastola kk
54,0 m2
2h+k+p. Parvekkeellinen ylimmän kerroksen nätti ja remontoitu kulmakaksio jossa
Nastola,
Nastola kkSiisti paketti, jonka
54,0kylm2
myös vaatehuone.
2h+k+p. Parvekkeellinen
kerrokpyhuone
myös remontoituylimmän
ja pesukonevalsen nätti
ja remontoitu
jossa
mius
löytyy.
Heti vapaa.kulmakaksio
Vuokra 530,00
€/
Nastola, Nastola kk
54,0 m2
myös
vaatehuone.
kylkk.
Aurantie
9 as. 19.Siisti paketti, jonka
16228169
2h+k+p. Parvekkeellinen ylimmän kerrokpyhuone myös remontoitu ja pesukonevalsen nätti ja remontoitu kulmakaksio jossa
mius löytyy. Heti vapaa. Vuokra 530,00 €/
myös vaatehuone. Siisti paketti, jonka kylkk. Aurantie 9 as. 19.
16228169
pyhuone
myös remontoitu ja pesukoneval| ISÄNNÖINTI
mius löytyy. Heti vapaa. Vuokra 530,00 €/
kk. Aurantie 9 as. 19.
16228169

| ISÄNNÖINTI
NKN-Yhtiöissä olemme keskittäneet osaamisemme
KIINTEISTÖNVÄLITYS | KAUPANVAHVISTUS | VUOKRAVÄLITYS | ARVIOKIRJAT | ISÄNNÖINTI
Päijät-Hämeen
ympäristössä
maatilojen,
omakotitalojen, asunto-osakkeiden,
teollisuus- ja liikeNKN-Yhtiöissä
olemme
keskittäneet
osaamisemme
tilojen sekä vapaa-ajan asuntojen välitykseen, vuokraukseen ja arviokirjojen laatimiseen.
NKN-Yhtiöissä
olemme
keskittäneet
osaamisemme
Päijät-Hämeen
ympäristössä
maatilojen,
omakotitalojen, asunto-osakkeiden,
teollisuus- ja liike-

Lahdessa,
Asikkalassa
ja Kouvolassa
olemme vastanneet
kiinteistöja asunto-osaketilojen
sekäNastolassa,
vapaa-ajan
asuntojen
välitykseen,
vuokraukseen
ja arviokirjojen
laatimiseen.
Päijät-Hämeen
ympäristössä
maatilojen,
omakotitalojen,
asunto-osakkeiden,
teollisuus- ja liikeyhtiöiden isännöinnistä vuodesta 1985. Lisäksi hoidamme puolestanne kaikki notariaattipalvelut,
tilojen sekäNastolassa,
vapaa-ajanAsikkalassa
asuntojen välitykseen,
vuokraukseen
ja arviokirjojen
laatimiseen.
Lahdessa,
ja Kouvolassa
olemme vastanneet
kiinteistöja asunto-osakeperunkirjoitukset ja testamentit.
yhtiöiden isännöinnistä
vuodesta 1985.
Lisäksi hoidamme
puolestanne
kaikki notariaattipalvelut,
Lahdessa,
Nastolassa, Asikkalassa
ja Kouvolassa
olemme vastanneet
kiinteistöja asunto-osakeperunkirjoitukset
ja
testamentit.
yhtiöiden isännöinnistä vuodesta 1985. Lisäksi hoidamme puolestanne kaikki notariaattipalvelut,
perunkirjoitukset ja testamentit.
Tuomas
Kulhua, tj
YKV, LKV,
LVV,
IAT,
Tuomas
kaupanvahvistaja
Kulhua, tj
p.
044
762 4090
YKV,
LKV,
Tuomas
LVV, IAT,
Kulhua, tj
kaupanvahvistaja
YKV,
LKV,
p.
044
762 4090
LVV, IAT,
kaupanvahvistaja
p. 044 762 4090

Petter
Kulhua,
LKV, LVV
p.
041 441 1961
Petter

Kulhua,
LKV, LVV
Petter
p.
041 441 1961
Kulhua,
LKV, LVV
p. 041 441 1961

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

Tiina
Vatanen,
vuokravälitys
p.
050 476 2911
Tiina
Vatanen,
vuokravälitys
Tiina
p.
050 476 2911
Vatanen,
vuokravälitys
p. 050 476 2911

Harri
Vinkka,
IAT, IEAT
isännöitsijä
Harri
Vinkka,
IAT, IEAT
Harri
isännöitsijä
Vinkka,
IAT, IEAT
isännöitsijä

Antti
Karkkonen
IAT
isännöitsijä
Antti
Karkkonen
IAT
Antti
isännöitsijä
Karkkonen
IAT
isännöitsijä

Kristiina
Knuutila,
kiinteistösihteeri
Kristiina
Knuutila,
kiinteistöKristiina
sihteeri
Knuutila,
kiinteistösihteeri

e-mail: toimisto@nkn-yhtiot.fi
etunimi.sukunimi@nkn-yhtiot.fi
e-mail: toimisto@nkn-yhtiot.fi
www.etuovi.com
etunimi.sukunimi@nkn-yhtiot.fi
e-mail:
toimisto@nkn-yhtiot.fi
www.oikotie
.fi
www.etuovi.com
etunimi.sukunimi@nkn-yhtiot.fi
www.oikotie .fi
www.etuovi.com
www.oikotie .fi

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

Sirpa
Laine,
kirjanpitäjä

Eeva
Hagberg,
kirjanpitäjä

Sirpa
Laine,
kirjanpitäjä
Sirpa
Laine,
kirjanpitäjä

Eeva
Hagberg,
kirjanpitäjä
Eeva
Hagberg,
kirjanpitäjä

Niina
Pusila,
asiakaspalvelu
Niina

Pusila,
asiakasJessica
palvelu
Eskelinen,
asiakaspalvelu

Lekatie 1,
Nastola

Lekatie
1,
NKN-Yhtiöt
Nastola
nkn_yhtiot
Lekatie 1,
NKN-Yhtiöt
Nastola
Puh. (03)
873 910
nkn_yhtiot
NKN-Yhtiöt
www.nkn-yhtiot.fi
Puh. (03) 873 910
nkn_yhtiot

Lekatie
1, 15550 Nastola,
p. +358 3 873JA
910
LAHDEN KAUPUNKISEUDUN
JA PÄIJÄT-HÄMEEN
ASIANTUNTEMUSTA
OSAAMISTA JO 38 VUOTTAwww.nkn-yhtiot.fi
Puh. (03) 873 910
Lekatie 1, 15550 Nastola, p. +358 3 873 910

www.nkn-yhtiot.fi

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

