a

Tuomas Kulhua YKV, LKV, LVV, IAT
Toimitusjohtaja

Julkinen kaupanvahvistaja, kiinteistövälitys, arviokirjat.

Puh. 044 762 4090

krs

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

– ORIMATTILA
– NASTOLA
– VILLÄHDE – LAHTI
KOULUN
LUOKKINA

TOIMINEITA TYÖMAAKOPPEJA

KAJALON SORA

Muista
isää
14.11.!

• lämpimiä, uretaanieristettyjä
• 3-KALLIOja 4-seinäisiä,
yhdistettävissä
PARHAAT
JA KIVIMURSKEET
PARHAAT
SEULOTUT
•9 m x 3,3
m • hintaKIVIAINEKSET
alkaen 4200 € + alv.
• myös pukukopillisia
ja ilmanvaihdollisia malleja
...JA PARAS PALVELU
• osassa wc ja suihku

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

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

kajalonsora.fi

040 501 5771

Seudun
LahdenUutiset
Seudun Uutiset
5/2021
Viikko 16

T y ö e lä m ä k o m e di a

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

Pikkujoulut varaamatta
ja tarjoilut sopimatta?

Aatosta jaloa ja
alhaista mieltä

ensi-ilta

pe 11.11.
la 12.11.
to 17.11.
su 20.11.
to 24.11.

klo
klo
klo
klo
klo

19
15
19
15
19

su 27.11.
pe 2.12.
la 3.12.
su 4.12.
to 8.12.

klo
klo
klo
klo
klo

15
19
15
13
19

pe 9.12.
su 11.12.
to 15.12.
la 17.12.

klo
klo
klo
klo

19/2022
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Toiveidesi pikkujoulut
ja loppuvuoden juhlat
Tolvaselta!!
Tolvaselta

Hyvät ja viihtyisät tilat pikkujouluihin ja
muihin juhliin yrityksille ja yksityisille.
Laadukkkaat cateringpalvelut:
• Teemamenut • Kasvismenu
• Perinteiset jouluruoat

19
15
19
15

Ota yhteyttä:
Tolvanen Oy
p. 044 5514 530
asiakaspalvelu@tolvanen.fi

Peruslippu 19,5€ / Alennuslippu 16,5€ / Tukilippu 28€
Lipunmyynti Netticket, tuntia ennen ovelta ja
Kuusankoskitalon lipunmyynti p. 040 196 2448

www.tolvanen.fi

WWW.KUUSANKOSKENTEATTERI.FI

Painonpudotusta arkiruoalla!

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

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

Mainosta sinäkin tässä!
www.lahdenseudunuutiset.fi

TOIMIMME
SENtarjolla
KIRKON
PUOLESTA, JOSSA
Jakelutyötä
Hollolassa
Hedelmätarhan alueella
• ketään ei jätetä yksin
• kirkko on kaikille turvallinen yhteisö
• kaikki ihmiset ovat samanarvoisia

• tuemme lähimmäisiä lähellä ja kaukana
SOITA 0400-816
340

Lahden Seudun Uutiset

ien kotisi katolla
vien töiden mestari

raimo.jokinen@jns-mediajakelut.com

sta huolimatta ulkona
t työt voidaan tehdä!

2

3

4

6

5

7

ustyöt
yöt
TYTTI JÄRVINEN
MARTTI KORTENIEMI TARJA KUOPPA
ANN-MARI LEHTINEN MARGIT MUJUNEN
KARI HYYTIÄ
et
ykset
Sairaanhoitaja, eläkeläinen Sosionomi, varhaiskasvatuk- Pääluottamusmies, sihteeri Kodinhoitaja
Ammatillisen koulutuksen Työhönvalmentaja,
sen opettaja, Hämeenkoski Hollola
lähihoitaja, Hollola
Hämeenkoski
Hämeenkoski
teet asiantuntija, Hollola
uotteet
voimaisen
vaihdot
ENNAKKOAMMATTITAIDOLLA 100% suomalainen
set

KATTOTYÖT

129€
Ovh. 180-250€

KYSY
LISÄÄ
JARKKO
NIEMII
Ylitarkastaja
Hollola

8

• Kattojen uudistukset

• Kattoturvatuotteet

• Vartti- ja tiilikattojen
pinnoitukset

• Vesikourujen uusiminen
ja asennus

9

• Peltikattojen maalaukset

10

• Kattotyöt myös
saaristossa
• Kattojen pesut ja
kokonaisurakointina
ULLA
SALMI
ANNE TUOMAILA
MIRA VILKMAN
suojakäsittelyt
Lastenhoitaja
Eläkeläinen
Puutarhakonsultti,

ÄÄNESTYS
8.-12.11.

11

12
JORMA WESSMAN
Eläkeläinen
Hollola

ilmainen arviointi!
0502205
www.katonmaalauslahti.fi
Joustava rahoitus!
Y: 2016815-0 KIRKKO
MATALAN KYNNYKSEN

Kuhmoinen

Kärkölä

pieneläinhoitaja
Padasjoki

missä tahansa
ennakkoäänestyspaikassa.

VAALIPÄIVÄNÄ
20.11. klo 11–20
omassa
seurakunnassa

–2–
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Lahti on jäänyt
kehityksen jalkoihin
Onko Lahdella mitään
muita kaupunkinäkymiä,
kuin ydinkeskustan autioittaminen ja toriparkin
käytön lisääminen? Jostain pitäisi repiä aikoinaan
arvostelua herättäneen
toriparkin ylläpitokustannuksetkin.
Kukaan ei varmaan edes
haaveile enää sellaisesta,
että saataisiin jotenkin
takaisin ne pääomat, jotka
toriparkin rahoitukseen
aikoinaan sijoitettiin. Lahden torilla on toiminta
mennyt muutaman telttakahvilan varaan.
Aina silloin tällöin kuulee päättäjien mainitsevan
että Aleksanterinkatu kävelytieksi. No kyllähän
se käy, onhan se mukavaa
niiden muutaman jalkamiehen ja pyöräilijän liikkua sitten autioituneella
Aleksilla. Nykyään siellä
ei ole paikkaa autolle, jos
haluaa asioida keskustassa.

Koko aleksanterinkatu
on merkitty liikennemerkein ja betoniporsain niin,
ettei ole mahdollista autoa
pysäköidä. Kivijalkamyymälät kärvistelevät tämän
ongelman edessä, vaan
kuntapäättäjät jatkavat
samaa linjaansa kuin tähänkin asti.
Kokonaisuutena olen
yllättynyt Tampereen tavasta hoitaa asioita! On
uutta jäähallia, ratikkaa
ja keskustaa uudistetaan
voimakkaasti.
Huomionarvoa saavutetaan siellä jo valtakunnan
tasolla. Suomen johtava urheilukaupunki se jo on. Kukaties se on varteenotettava
pääkaupunkiehdokaskin
joskus tulevaisuudessa?
Onkohan Lahdella siihen
mahdollisuuksia, HUHHUH! Aikoinaan Lahti oli
Suomen neljänneksi suurin
kaupunki, vaan ei ole enää.
Elämme Salpausselän
kisojen muistoissa ja lu-

ää!

is
uista

M

≤

OTA
YHTEYTTÄ
p. 03 872 5133

pääruoka

(valittavana 2 eri vaihtoehtoa/pv)

salaatti
jälkiruoka
n ruokajuoma (maito, piimä tai mehu)
n

Ateriat toimitetaan arkisin
ma-pe klo 9.30 – 13.00

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

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

- perunkirjoitukset - testamentit
- edunvalvontavaltakirjat

Onnea isille
toivotamme!

Janne: 044 560 0004

janne.valimaa@perunkirjoitukset.fi

Varpu: 045 343 1888

varpu.valimaa@perunkirjoitukset.fi

Inga-Maija
Hyppölä

Rauhankatu 17 B, 15110 Lahti
www.perunkirjoitukset.fi

Sydämellä

OSTETAAN

Launeen seurakunta
yhteinen kirkkovaltuusto
seurakuntaneuvosto

kaikenkuntoisia
Toyota-merkkisiä
henkilö-/ pakettiautoja,
myös muita merkkejä
voi tarjota.

19

53

P. 040 6211 344

Nostalgiset tunnelmat
Lahden konserttitalolla
Kultaiset vuodet- konsertti
Pe 11.11.2022 klo 18
Lahden Konserttitalo, Lahti

n

Lahden Seudun Uutiset

Perunkirjoitus
Varpu Välimaa Oy

Raimo Jokinen

PALVELUMME SISÄLTÖ:
n

Runonurkka
Isän sydän on luonnon mestariteos
-Antoine Francois Prevost-

moissa, vaan se juna meni
jo kymmenenvuotta sitten.
Se että Suomella ei ole
enää entistä menestystä
talviurheilun saralla on
yksi vaikuttaja myös.
Lahti oli aikoinaan jalkapallokaupunki. ”Velho
Voutilainen” veti kisapuiston täyteen yleisöä,
jopa lyskän rinteen puissa
roikkui poikia peliä katsomassa.
Onhan Lahti kuitenkin
maantieteellisesti Suomessa aivan unelma paikalla. Aika entinen ei koskaan enää palaa. Mutta ei
ole kiellettyä uudistumasta
järkevällä tavalla. Taitaa
olla harhakuvitelmaa sellainen.
Nyt tarvitaan uusia päätöksiä ja uusia päättäjiä,
että saadaan Lahti taas
kartalle ja menestykseen.

ATERIAT
KOTIIN

Perunkirjoitukset ammattitaidolla
ja kirjanpitäjän tarkkuudella

Kultaiset vuodet konsertti tuo
nostalgia sävelmiä Lahden
konserttitalolle. Konsertti
tarjoaa rakastettuja lauluja,
jotka ovat eläneet vuosikymmeniä muun muassa Olavi
Virran, Junnu Vainion,
Tapio Rautavaaran ja Reijo
Taipaleen sekä suuren maailman tähtien kuin Elviksen
kuolemattomia lauluja.

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

Pääartisteina esiintyvät
iskelmätähti J. Eskelinen
sekä tangokuningas Saska Helmikallio ja Lahteen saapuu vierailijaksi
tangokuninkaalliset Jaska
Mäkynen ja Jenna Bågerberg. Saska Helmikallio on
yhdessä ohjelmatoimisto
Viihdeohjelmien Onerva
Aikion kanssa suunnitellut
ja käsikirjoittanut Kultaiset
vuodet-konsertin. Konsertteja tehdään ympäri Suomea
tulevana talvena ja ensi
keväänä, ja konserteissa
vaihtuu jonkin verran vie-

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.

railevia solisteja. Konsertin
juontajana toimii vuoden
2006 tangoprinssi Jarno
Itkonen Kuopiosta.

Kesto 2h sis. väliajan.
Liput 28,50 €,
eläk. 27,50 €
Myynti: Lippu.fi,
Kauppakeskus Trio,
R-Kioskit, p.040-7406354
ja ovelta.

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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ERKKI NIEMINEN

Lahden Seudun Uutiset
Sinustako meille
ilmoitusmyyjä?

II-laatu räystäskouru
ja edullisia alastuloja!

Lumiesteitä, kattosiltoja

Hepolammintie

OTA YHTEYS Raimo Jokinen, 040 081 6340
raimo.jokinen@jns-mediajakelut.com

135, puh. 0400-452

s Kallio- ja kivimurskeet,

– VILLÄHDE – LAHTI

sepelit, kivituhkat,

kajalonsora .fi

187

sorat ja hiekat

040 501 5771

et
en Seudun Uutis

Lahd

Aikasempi kokemus eduksi, ei välttämätön.
Toiminimi/ osuuskunta tai muu vastaava. Palkka provisio.

– ORIMATTILA – NASTOLA

T
JA KIVIMURSKEE
PARHAAT KALLIOKIVIAINEKSET
PARHAAT SEULOTUT
...JA PARAS PALVELU

alk. 75€/kpl

Palotikkaita
KLO 10-18
AINOASTAAN TIISTAISIN
a alk. 1€/m.

Faunatar Lahti 2. krs
Launeen Prisma630
Puh. 040-1630
Ark. 10-20, la 10-18

www.faunatar.

ta
Iloista ja laadukas
apteekkipalvelua
Renkomäen
asemalla,
ABC -liikenne
a!
lämpimästi tervetulo

ERKKI NIEMINEN
TOHTORI

325
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Akvaariot
Akvaariot
ja jaja
Akvaariot
akvaariopaketit
Akvaariotakvaariopaketit
ja akvaariopaketit
Akvaariokalat
Akvaariokalat
Akvaariokalat
jaakvaariopaketit
-kasvit
ja -kasvit
ja
Akvaariokalat
ja -kasvit
Kaikki
-kasvit
tarvikkeet
Kaikki
Kaikki
tarvikkeet
ja ruoat
ja ruoat
Kaikki tarvikkeet
ja
tarvikkeet
ja ruoat
ruoat

A
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kjaaelle!
harrastaja
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H
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asaä
lelle!e!!
alallle!
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RÄYST
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Lumiesteitä,kattosiltoja
Lumiesteitä,
kattosiltojaja
Lumiesteitä,
kattosiltoja

jaedullisia
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alastuloja!
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Hepolammin
Hepolammin
alastuloja!
Hepolammin
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tie135,
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135,puh.
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SENIORIVÄESTÖ
SENIORI
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#OKODKWL¿
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erkki.nieminen
HUNNLQLHPLQHQ
@lh.lahti.fi
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Kaikkien kotisi katolla
tehtävien töiden mestari
ulkona

Iloistaja
Iloista
Iloista
jalaadukasta
laadukasta
ja
laadukasta
apteekkipalvelua
apteekkipa
apteekkipa
lvelua
lvelua
Renkomäenn
Renkomäe
Renkomäe
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ABC-liikenneas
-liikenneasemalla,
ABC
ABC
-liikenneas
emalla,
emalla,
Ammattitai
toista
lämpimäst
ja ystävällistä
lämpimäst
lämpimäst
tervetuloa!
tervetuloa!
iiitervetuloa
apteekkipa
lvelua !
Tervetuloa!
Meiltä saat
saat
Meiltä
Meiltä
lääkkeet myös
saat
lääkkeet
myös
lääkkeet
myös
Palvelemme
kätevästi
kesällä:
kätevästi
kotiin kuljetettuin
kätevästi
kuljetettuina
kotiin
kotiin
kuljetettuin
ma-pe
8.30 – 19
taiparkkipaik
aa
parkkipaik
tai
parkkipaik
tai
altaVerkkokauppa
mme
noudettuin
alta
la
noudettuin
9 – 16 alta
a.
noudettuin
palvelee 24/7a.
a.
su 12 – 16
www.hollolanapteekki.fi
Tilaukset puhelimits
Tilaukset
Juhannus:
Myös kotiinkuljetus
Tilaukset
puhelimits
puhelimits
suljettu pe-su 25.-27.6.
eee
p. 03-734
03-734 Hollolan
p.
1188 alueella
p.
remontin vuoksi
03-734
1188
1188

Simolanmutka 1 (ABC
Simolanmut
Simolanmut
Renkomäki)
ka11(ABC
(ABCRenkomäki)
ka
Renkomäki)
Salpakangas, Prisma-kesku
15680
Lahti s
15680
Lahti
15680
Lahti
Kansankatu
Avoinna
8, 15870
arkisin
Hollola
Avoinna
9-18
arkisin
9-18
puh. (03)Avoinna
878
ja lauantaisin
9-18
lauantaisin
610 arkisin10-15
jajalauantaisin
10-15
Verkkokaupp
10-15
a: www.hollolan
apteekki.fi
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Seudun

Koronasta huolimatta
tehdä!
tehtävät työt voidaan

t yöt
orjaust
rjaustyö
piipunk
piipunko
Katon-jaja
• Katonset set
pellityk
pellityk
ja ja
hatut
Piipunhatut
• Piipun
tteet
vatuotte
rvatuoet
kattotu
Rännitjajakattotur
• Rännit
imaisen
aihdot
painovo
lojen
/pellinv
montit
kerrosta
Kattore
• Mm.
kset
parannu
et
orauks
ilmanvaihdon
• Ulkovu
una
Sadehatut asennett
ja
Päijät-Hämeessä
lähiympäristössä
alkaen
TARJOUSHINTAAN

–– ORIMATTILA
ORIMATTILA –– NASTOLA
– ORIMATTILA
NASTOLA –
VILLÄHDE LAHTI
–– VILLÄHDE
– NASTOLA
VILLÄHDE ––– LAHTI
LAHTI

KAJA
KAJALON
LON SORA
SORA
sssKallioKallio- ja
ja kivimurskeet,
kivimurskeet, sepelit,
Kalliosepelit, kivituhkat, sorat
ja
kivimurskeet,
sepelit,
ja hiekat
kivituhkat, sorat ja
hiekat
ja
hiekat
kajalonsora.fi
kajalonsora.fi

kajalonsora.fi

040
040 501
501 5771
5771

Lahdessa
hautaustoimisto
Täyden palvelun
ma-pe 9-16
Toimisto avoinna
771122
puhelimitse 0440
Muina aikoina
Myös kotikäynnit WL¿
ZZZKDXWDXVWRLPLVWRODK

myös
Meiltä saat lääkkeet
kuljetettuina
kätevästi kotiin
noudettuina.
tai parkkipaikalta
itse
Tilaukset puhelim
p. 03-734 1188

Ö
SENIORIVÄESTRÄ
EI OLE JÄTE-E KUNNAN
- SE ON YHTEIS
TUKIJALKA

KESKI-LAHDEN SEURAKUNTA

A
KAJALON SOR

UA
TÄSKOUR
RÄYS
alk. 2€/m.
NOUTOHINTAAN

kvarioA
Akvariojalle!
harrastajalle!
harrasta

Akvaariot ja akvaariopaketit
ja -kasvit
Akvaariokalat
ja ruoat
Kaikki tarvikkeet
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Vuokrakoneet kevään

pihatöihin ja remontteih

in:
Kaivinkone Kubota 2,5ton
150€/päivä
Maantiivistäjä 80/110kg
Kaikkien kotisi katolla
Kaikkien
kotisi30
€/päivä
katolla
Kaikkien
kotisi
Akkunaulaimet viimeistely
katolla
tehtävien
töiden
mestari
tehtävien
/runko
20€/päivä
mestari
tehtävien
Koronasta töiden

Yli päivän vuokrauksis
töiden ulkona
huolimatta
Koronasta
sa alleKoronasta
huolimattamestari
10km
ulkona
kuljetus
tehtävät
veloituksett
työt
huolimatta
voidaan
Kysy tarjous pidemmistä
tehdä! a.
tehtävät työt
voidaan ulkona
tehdä!
tehtävät
vuokra-ajois
työt voidaan
ta.
Noudot
tehdä!
ja kuljetukset
•KatonKatonKatonmyös iltaisin ja viikonloppu
jaja
ja
piipunkorj
piipunko
Katonaustyöt
rjaustyöt
isin.
Katso
piipunkorj
piipunko
muu
• ••KatonKatontarjonta
austyöt
rjaustyöt
•Piipun
jaja
konevuokra
Piipun
ja
Piipun
piipunkorj
piipunko
hatut
hatut
austyöt
ja ja
rjaustyöt
pellitykse
Piipun
pellityks
m
hatut
tusthelen.co
hatut
et
ja
pellitykse
ja
• ••Piipun
pellityks

129€

Piipun
japellityks
pellityks
Rännit
hatut
t et
•Rännit
hatut
Rännit
ja ja
jajakattoturva
pellitykse
kattoturv
t et
tuotteet
Rännit
ja
atuottee
kattoturva
kattoturv
t
• ••Rännit
tuotteet
Rännit
• Mm.
atuottee
jajaja
kattoturva
Kattorem
kerrostalo
kattoturv
tuotteet
jen painovoim
ontit/pel
atuottee
••Mm.
Kattorem
kerrostalo
linvaihdo
aisen
ttt
jen
ontit/pel
painovoim
• •Mm.
Kattorem
kerrostalo
ilmanvaihd
linvaihdo
•ilmanvaih
aisen
Ulkovuor
ontit/pel
onjen
painovoim
parannuks
aukset
linvaihdo
Ulkovuor
et aisen
don
tt
parannuks
aukset
ilmanvaih
• •Ulkovuo
don
parannuks et
raukset

Ovh. 180-250€

KYSY LISÄÄ

i
Miika Niemikorp
044 750 9441
ri.ﬁ
miika@piippumesta
16600 Järvelä
Kivisojantie 18,
i.ﬁ
www.piippumestar

et

Sadehatut asennettun
Sadehatut asennettun
a
Päijät-Hämee
a
Sadehatut
ssä ja
asennettun
Päijät-Hämee
a
ja
lähiympäristössä
Päijät-Häme
ssä
essä
ja
lähiympäristö
TARJOUSHINssä
lähiympärist
TAAN alkaen
össä
TARJOUSHIN
TAAN alkaen
TARJOUSHINTAAN
Ovh. 180-250€
alkaen
Ovh. 180-250€
Miika Niemikorpi
Ovh.
KYSY
180-250€
Miika
LISÄÄ
Niemikorpi
044Niemikorpi
KYSY LISÄÄ
750
9441
Miika
044
750 9441
KYSY LISÄÄ
Konevuokraus
miika@piipp
Thelén
044
umestari.ﬁ
750 9441
miika@piipp
Lasitie
17,umestari.ﬁ
15820
Kivisojantie
Lahti
18, 16600
miika@piipp
- p. 044 999 0014
Järvelä
umestari.ﬁ
Kivisojantie
konevuok
18,
www.piippu
16600
Järvelä
rausthele
mestari.ﬁ
Kivisojantie
www.piippu18,
16600 Järvelän@gmail.com
mestari.ﬁ
www.piippu@konevuo
mestari.ﬁ krausthelen

129€
129
129
€€

7/2021
7/2021
7/2021
8–9/2021
Viikko
Viikko 20
20
Viikko
Viikko
20
22

Täyden palvelun hautaustoimisto
Täyden
Täyden
palvelun hautaustoimisto
Täyden
palvelun
palvelun
hautaustoimisto Lahdessa
Lahdessa
Toimisto avoinna
Lahdessa
Lahdessa
Toimisto
ma-pe
Toimisto
avoinna ma-pe
ma-pe 9-16
MuinaToimisto
9-16
aikoina avoinna
9-16
Muina
puhelimitse 0440
aikoina
Muina
Muina
aikoina
puhelimitse
aikoina
puhelimitse
0440 771122
771122
0440
Myös kotikäynnit
771122
Myös
kotikäynnit
Myös
Myös
kotikäynnit
ZZZKDXWDXVWRL
ZZZKDXWDXVWRL
PLVWRODKWL¿
ZZZKDXWDXVWRL
ZZZKDXWDXVWRL
PLVWRODKWL¿
PLVWRODKWL¿

Uutiset
Viikko 20 / 2021

TÄYDEN PALVELUN
AUTOTALO KÄRKÖLÄSSÄ
KATSASTUSPALVELUT

79 €

NOUTOPALVELU 19 €
ILMASTOINTIHUOLTO

alk.

49 €

AUTOPESUT

HUOLTOPALVELUT

TEEMME
AUTOHUOLLOT
KAIKKIIN
AUTOMERKKEIHIN
HUOLLAMME
MYÖS
MATKAILUAUTOJA

LIUOTIN- JA VAHAPESU
KÄSIN

45 €

MYÖS AUTON SISÄPESUT

ISO NOSTIN
KÄYTÖSSÄ

AVOINNA ARKISIN KLO

PATEMI OY
OSTAMME PUUTA

- Nuoren metsän kunnostukset
- Harvennukset
- Päätehakkuut

LISÄKSI SUORITA
MME
ERIKOISHAKKUITA
- Teollisuuskohteet
- Pellonreunat
- Tienvarret yms.

KYSY TARJOUS
Tuomo Oksanen
p. 044 077 8877

tuomo.oksanen@hakev

uori.fi

8 - 17

KOUKUNTIE 4 - KÄRKÖLÄ
- 044 773 1053

MATKAILU- JA HENKILÖAUT
OJEN MAAHANTUONTI,
MYYNTI JA VUOKRAUS.
RÄÄTÄLÖITY PALVELU.

www.hakevuori.fi
Lue lehti netistä!
www.lahdenseudunuutiset.fi

Kokonaisvaltaiset
PUUNKAATOPALVELUT
Puiden kaato, karsinta
ja katkominen
Polttopuut
tehokkaalla
klapikoneella
Kantojen
poistaminen
Haketuspalvelu
Risujen ja roskien
pois vienti!

Monipuoliset muut
palvelumme:
KAIVUU-, MAANRAKENNUS- JA
MAANSIIRTOTYÖT
myös isojen kivien
poistot tonteilta sekä
pihojen ja rantojen
tasaukset!
MAA- JA KIVIAINEKSET
murskeet, sorat,
hiekat ja sepelit
KIRVESMIESTYÖT
mm. laiturit, terassit,
patiot, grillikatokset,
ym.
KUIVAJÄÄPUHALLUS
hirsi- ja puuseinille

KYSY TARJOUSTA!

pauli.kuokkanen@patemi.fi

0400-828 070
www.patemi.fi

Seurakuntavaalit – ääni määrää
Luoja on luonut luomakunnan jatkamaan elämää täällä
maan päällä. Tätä jatkuvuutta toteuttamaan Luoja loi
erikseen uroksen ja naaraan.
Raamattu ja muut pyhät kirjat varmistavat tarkemmin
elämän jatkuvuuden edellytykset.
Suomen evl. kirkon virallinen kanta on sama. Suomalaisuuden perinteiset tunnusmerkit ovat perhe, uskonto
ja isänmaa. Näin tulee olla
jatkossakin.
Evankelis-luterilainen
kirkko on tärkeä osa suomalaista yhteiskuntaa ja elämäntapaa. Noin 4 miljoonaa
eli noin 70 prosenttia suomalaista kuuluu siihen. Kirkolla
on vankka vaikutus ihmisten

arvojen ja asenteiden rakentajana. Kirkko herättää
luottamusta ja turvallisuutta.
Ketään ei jätetä yksin.
Seurakunta huolehtii jäsentensä elämänvaiheista
kasteesta hautaan. Seurakunta tekee arvokasta työtä
lasten, nuorten, perheiden,
vanhusten, yksinäisten ja
apua tarvitsevien parissa.
Lisäksi kirkon toimintaan
kuuluu mm. kasvatus- ja
humanitaarinen työ.
Jo tämän merkittävän
auttamistyön tukemiseksi
kannattaa äänestää, koska
näin voimme vaikuttaa verorahojemme järkevään käyttöön. Se tarkoittaa suurempaa
panostusta ennen kaikkea
ruohonjuuritason toimintaan.

Yhteiskunnan kannalta ei
ole yhdentekevää, millaista
pelastusta kirkko kansalaisilleen tarjoaa ja millaista
etsitään. Kristillisen elämänkatsomuksen lisäksi kirkon
tehtävänä on luoda yhteydentunnetta yhteiskuntaan ja
näin vahvistaa kansalaisyhteiskuntaa. On tärkeää, että
kirkko ottaa osaa yhteiskunnalliseen keskusteluun.
Lahden osalta hyvänä esimerkkinä yhteistoiminnasta
voidaan mainita Monitoimikeskus Takatasku, joka
on kaupungin ja Lahden
seurakuntayhtymän yhteinen
työllisyyttä ja mielekästä elämää edistävä toimintakeskus.
Se on hyvin tarpeellinen,
käyttöasteeltaan korkea ja
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lähinnä ruohonjuuritasolle
suunnattu.
Seurakuntavaalien vaalikoneen kiinnostavin kysymys oli, että tulisiko kirkon
vihkiä avioliittoon myös
samaa sukupuolta olevat.
Vastaukseni oli: täysin eri
mieltä. Perustelut esitin jo
kirjoituksen alussa. Avioliitto on miehen ja naisen
välinen suhde, joten kirkkovihkiminen ei koske muita
suhteita. Sen sijaan siunaus
on eri asia. Sen saa jokainen
messussa kävijä.

Erkki Nieminen
Ehdokas
Keski-Lahti

Eletään 30-luvun Pariisissa ja näyttämö on katettu valmiiksi
vuosisadan konserttia varten. Miten manageri saa pidettyä
italialaisen lemmenkipeän supertähden ja hänen kuumaverisen vaimonsa kurissa, että konsertti toteutuisi? Konsertin
alun lähestyessä ihmissuhteet kiristyvät ja laulajatähtien
manageri tekee parhaansa pitääkseen konsertin aikataulun
aisoissa. Näytelmä on hulvattoman hauska komedia oopperamaailmasta.
@hlakesateatteri

@HeinolanKesateatteri

VTM, KT

2

40

Kirkkovaltuusto

Seurakuntaneuvosto

Laaja yhteiskunnallinen kokemus:
Kirkkovaltuusto, Seurakuntaneuvosto,
Kaupunginvaltuusto ja -hallitus,
Aluevaltuusto ja Kuntavaltuusto.

Seurakuntavaalit
20.11.2022
Ennakkoäänestys 8.-12.11.2022

KEN LUDWIG

LIEMESSÄ

OHJAUS SARI SIIKANDER

NÄYTÖKSET:
Santtu Karvonen • Heikki Hela
Kaisa Hela • Pihla Penttinen
Antti Lang

Rak.mest.

ti 13.6. klo 18 ennakko 1
ke 14.6. klo 18 ennakko 2
to 15.6. klo 18 ensi-ilta
su 18.6. klo 15
ma 19.6. klo 14 ja 18
ti 20.6. klo 14 ja 18
ke 21.6. klo 14 ja 18
ti 27.6. klo 14 ja 18
ke 28.6. klo 14 ja 18

to 29.6. klo 14 ja 18
su 2.7. klo 15
ti 4.7. klo 14 ja 18
ke 5.7. klo 14 ja 18
to 6.7. klo 14 ja 18
su 9.7. klo 15
ti 11.7. klo 14 ja 18
ke 12.7. klo 14 ja 18
to 13.7. klo 14 ja 18

su 16.7. klo 15
ti 18.7. klo 14 ja 18
ke 19.7. klo 14 ja 18
to 20.7. klo 14 ja 18
su 23.7. klo 15
ti 25.7. klo 14 ja 18
ke 26.7. klo 14 ja 18

muutokset mahdollisia

Lipunmyynti:
Heinolan kulttuuritoimisto. Kauppakatu 4, sisäpiha.
puh 03-849 3606 (ma-pe klo 8.30-15.30)
Lippujen hinnat: 35€/31€/18€ • heinolankesateatteri.fi

ED
ENNAKK UT
O
-OSTAJA
Kaikista
ennen 3 LLE:
1.3.2023
lunastetu
ista li
2€ alen puista
nus.

Liput: 19,50-36,50 €
+tilausmaksut
(alk. 1 € www.lippu.fi)

Lahden Seudun Uutiset

Viikko 18 / 2021
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Tarkastuslautakunta tarttui kohonneeseen hintaan

Laulumaa
avasiUutiset
myymälän
Lahden Seudun
Sopenkorpeen

Lasse Koskinen

– 64 –

Toukokuun
tahdotuimmat!
Huhtikuun
herkkuja!

20 / 2022
2021
Viikko 44

Lahden kaupunki haki vuonna 2017 EU:n Urban InnoNiina Ojansivu
vative Actions -rahoitusoh3RUVDDQXONR¿OH
Keittiöpäällikkö
Laulumaa on lahtelainen, rusti Laulumaa Huonekalut hengen
mukaan.
jelmasta
tukeaLaulumaa
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
kauttaoman
Suomen.
kaupungin
rahoituksen
Hiustenleikkaus
ähtöisin olevan
suvun
turvin toteutettiin kaupunki13 - 17
€ miehet patoiminta.
Itse
tykkään
juustokakuista ja nyt löysin parikin reseptiä joissa on uutta Valion
liikkumisen
ohjelma,
pääsveistivät kalusteita suoma- Vuonna 2016 toiminta siirtyi
Laulumaa
on näistä
kokopaistettavista
olevaniljakreemiä,
sitähän
oli pakko kokeilla. Sopivasti raparperikin nousee huimaa vauhtia maasta,
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
”älypyörätie”.
Reino Laulumaa, s. 1917, k. Laulumaan tarinaa kehit- Lahdessa
Sopenkorvessa
kakku
saa
vetäytyä,
syötäväksi
se on parhaimmillaan seuraavana päivänä.
EU-tuen
hakuvaiheessa
2010, perusti vuonna 1956 täen toimintaa ja mallistoa osoitteessa Takojankatu
5.
hankkeen
älypyörätien
Raaheen puuseppätehtaan. edelleen alati muuttuvien Kiinteistö
on arvokas
ja kult-kusPohja:
tannusarvio olimerkit1,68 milPoika Rauno Laulumaa pe- kulutustottumusten ja ajan tuurihistoriallisesti
digestivekeksejä
joonaa
euroa. jaEU:n
tukea
tävä 200g
suojelukohde
sen on
100
g voita,
sulatettuna
pyörätiehen
tuli
1,31 miljoosuunnitellut
kaupunginarkkiTäyte:
isot XL, Suomi
naa euroa.
Tuen vuonna
hakemisen
tehti Kaarlo
Könönen
n.
7 dl raparperia
jälkeen
syntyikiinteispyörätielle
1939.vajaa
Alun
perin
desilitraEtelä-Lahteen,
sokeria
linjaus
tössä2uusi
toimi
Eskovaniljakreemiä
Järvisen
prk Valion
Uudenmaankadun
varrelle.
suksitehdas.
Nyt
Laulumaa
Nyt
on
kevät2Pyörätien
rs vaniljatuorejuustoa
VARAA
OMA
– 3 jo
–
LahdenonSeudun
Uutiset
NoSyksy
eihän
niin
hinta nousi
nyt
onsiitä
vilkasta
avannut
kiinteistöön
oman
VARAA
OMA
32,2kanamunaa
siivouksen
aika
MYYTIPAIKKASI
miljoonaan
euroon.
kierrätysaikaa,
tule
paljon
puhuta,
huonekaluliikkeen.
MYYTIPAIKKASI
tekemään
edullisia
mutta
on semeillä
Lanttila
Murskaa keksit ja sulata voi,
Muista,
Lisäkustannukset
aiheulöytöjä tai varaaparas
oma
- Mielestämme
laaduklapsiperheiden
laita leivinpaperi
irtopohkauppa
käy!
tuivat
yhden
kadun
ylittäväsmyyntipöytäsi.
kaan javuoan
huonekalun
lähtökohta
pohjalle,
taputtele
ostopaikka.
tä sillasta,
meluvallin
linjausAhtialantie 37, 15170 Lahti
on ajaton
arjessa
toimiva
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,
)DVDDQLQULQWD¿OH
kaappiin.
materiaalit,
jotka
kestävät
Lahden
pääkirjaston aulassa
Lahti-Seura
ja tulipyörä.
työnä. Puuvesa.fi - p. 040 754 7420
- puuvesa@puuvesa.fi.
lisätöistä
jary:n
näiden
aiheutKeitä
raparperista
ja sokerista
Lumiporo,
aikaa.
Laatumme
on
korkeaa,
avautui syyskuun 1. päivä fi:n
kanssa.
pakaste,Suomi
GB
tamista
viivekorvauksista
puhdistettu
ja
muttahilloke,
hinnatlaita
kohtuulliset,
Rautateiden Lahti -näyttely.
Rautateiden
Lahti
-näyturakoitsijalle.
Lisäksi
älypyöpilkottu
raparperi
kattilaan
Palvelevaa taimikauppaa Lahdessa,
vuodestaesitellään
1967 sillä tely
vuosien
työllä ja kokeAulan sermeissä
Pääkirjaston
aulassa
rätien
varrelta
oli
tarkoitus
ja
keitä
hieman,löytäneet
ei tarvitse
li- Lahden matkakeskuksesta etelään johtavan tietotekniikalla ehostetun pyörätien kustanmuksella
olemme
Lahden rautateitä, rautatie1.-30.9.
kaataa
läheisen
asutusaluMeiltä ASIAKKAILLEMME
laadukkaat
kesäkukat,
sätä vettä, raparperista
irtoaa nukset kohosivat kaksinkertaisiksi suunnitelmista. Kuva: Lasse Koskinen.
valmistukseen
oikeat
kumpETSIMME
kulttuuria
ja rautatieharrasElsan
Ekopajan
pajatiimi
Jenni Äijälä, Maryna Shmygova, Aliisa Seppänen, Mari Tiira ja Minna Toiviainen.
een
edestä
kuusikkoa.
lisää
sokeri
jaTästä
anna
puut, pensaat,
perennat, panitnestettä,
jaNäyttelyn
teemme
tuotteita
aina
tamisen RANNALTA
eri muotoja.
julisteet/tekstit:
-vihannekset,
65
vuoden kokemuksella
RANTAHUVILAA/TALOA
valotekniikalla pyörätien
Tarkastuslautakunta toteaa
Lahden matkakeskuknousi
niin
suuri
vastarinkiehua
hiljakseen.
Sekoita
havut, ruusut ja köynnökset.
isomman
erän keskusvarasLisäksi vitriineissä on esilSauli
Hirvonen
tarkastuskertomuksessaan,
sesta Etelä-Lahteen johtavan
nan ryöppy,
ettätuorejuusto
pyörätietä pintaan.
n. 150 km säteeltä H:gista
automaalausalan
töitä
vanilja
kreemi,
toomme
Lahteen, mikä
osallä Esko Nikkasen ja Sauli
Työryhmä:
Esko
Nikka- on Heinolassa ja toimii 7 että EU-tuen saaminen oli älypyörätien pituus on 2,5
kavennettiin
alkuperäisistä
Elsan
Ekopaja
perustettiin
ja
kanamunat
keskenään
Joukossa
paljon
erikoisuuksia
Asumiseen
sekä
vapaa-aikaan.
- Muoviosien
korjaukset
taan nen
laskee
hintoja.
Tarkkaan
Hirvosen
rakentamia pie(pienoisrautatiet),
Jonne
Lahden voimin.
tarkastuslautasuunnitelmista.
jouluna 2020.
PerustajajäPaja on hyvä asia, mutta samalla kilometriä, joten kaupungin
kuohkeaksi
seokseksi.
Kaada henkilön
ja välitystä
harvinaisuuksia!
valitut
ja
testatut
materiaalit,
noisrautateitä.
Nikkanen
Seppänen
(Heinolan
rata te.
Luotettavaa
yli
30v.
kokemuksella.
älypyörätien
lyhyen pyö- omat
kustannukset
ilman
Maaliskuun
lopussa
vuon- Myös kolarityöt
seninä
Mari
Tiira
ja Pekka
muuttanut
kotipihasta
isomPaistatarttui
150
astetta
tunti,
ota ihmettelee,
kuin avaatoliko
irtopohjavuoan.
seuraavana
päivänä.
hilloke
taikinan
päälle
ja hil- kunta
Kylmäsavuporoa,
nautaa
ja hevosta.
on keskittynyt
-kooste),
Mari juustokuorruLakka,
Tomi
jatkuva
laadunvalvonta
ja
Avoinna MA-PEpaikallisiin
9-19,
kustannuksiin,
jotka
loppujen
rätiepätkän
leventämiseen
”älytien”
näyttölaitekustanna
2021
pyörätiekustannukpiin
tiloihin
Vuohkallion
Santapakka,
pariskunta
jäähtymään
tunniksi
ennen
laita
jääkaappiin
ja
tarjoile
lokkeen
päälle
ja vahinkotarkastukset
rakennuksiin
miljöihin,
Hämäläinen
ja Eeva
Rajatuotekehitys
kulutNastolan
kotijuustoa.
LA 9-16, SU ja
11-16
teollisuusalueelle
keväällä tarvetta käyttää 1,5 miljoonaa nuksia
Heinolasta.
Ajatus
liiketoinousivat kaksinkerovat noin
600 euroa
set
olivattakaavat
kohonneet
jo
2,7 lopuksi
Hirvonen
ulkolaisiin
dioraaharju.
tajalle
turvalliset,
kestävät
Rajakatu
2, 15100 Lahti
Vetikon
tilan
laidunlihaa.
minnasta syntyi
suuren
tra- taisiksi
2022. Yritys
toimii nähden.
ympä- euroa kaupungin omia varoja. metriltä. Loput
suunnitelmiin
tulevat EU:n
miljoonaan
euroon.
Lisää
moihin.
Valokuvat:
Lahden
kau- Kaupungin
Valmistuksessa
Vihdintie 4, 00350 Helsinki
www.vihertalovarpula.fi kalusteet.
gedian
kautta.
ri Suomen
Varainhankinoma
osuus kohosi
Lautakunta toteaa vielä, että avarasta avustuslompakosta.
kustannuksia
tulee
väylään
Onko
sinulla
joku
mieliresepti,
jonka
haluat
jakaa lukijoille?
Näyttely kestää syyskuun
punginmuseon
kuva-arkisto,
keskeinen
lähtökohta
on
kap.09- 2418498. www.tuomontupa.fi
taporukoiden
avulla
sekä EU-hankkeilla on yleensä EU:n osuus on 520 euroa
– Nuorimman
tyttäremme
1,5 miljoonaan
euroon.
myös
digitaalisista
näyttö- yli
Lähetä
se minulle,
niin kokeilen
ja maukkaimmat
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Pasi Kaunisto joutui
verotuskierteeseen
Ranskan asunto ja kaikki muu meni
ELÄMÄKERTA. Laulaja
Pasi Kaunisto oli yksi levy-yhtiön johtajana toimineen Toivo Kärjen löytöjä.
Yhteistyö tuotti 1970-luvulla monia huippusuosittuja
kappaleita. Kaunisto tunnistettiin lauluistaan Koskaan
et muuttua saa, Koitere Karjalan helmi ja Lakeuden
kutsu. Kauniston elämään
on kuitenkin kuulunut paljon muuta, mikä on jäänyt
kulissien taakse. Elämään
on sisältynyt alkoholismia
ja loppuun palamista. Tätä
piti paeta osittain siirtymällä aluksi hautaustoimiston
osakkaaksi ja sitten omistajaksi. Tähän iski 1990-luvun
taloudellinen lama.
Kauniston hautaustoimisto, Tampereen Hautauspalvelu, oli hyvässä kunnossa 1990-luvun alussa.
Toimistoa johti Kauniston
perheen luottomies. Konserttikiertueet Katri-Helenan
ja Veikko Sinisalon kanssa
olivat tuottaneet hyvin. Taloudellisen laman alkaessa
Pasi Kauniston veroprosentti
oli huikeat 70 prosenttia
edellisen vuoden tuloksen
perusteella. Verovelkaa alkoi
kertyä. Kun silloinen markka
devalvoitiin, niin velka kaksinkertaistui.

Lyhyt maksuaika

Sitten koitti päivä, jolloin
Hämeen lääninverovirasto

Saatavana
lämmintä kausisäilytystilaa.
Kysy lisää!

Milja Kaunisto kirjoitti isänsä
elämäkerran. Kuva: Marek
Sabogal.

esitti maksuvaatimuksen
178 078 markan summalle.
Nykyrahassa se on noin
44 000 euroa. Verotarkastaja
ei kuitenkaan luottanut taiteilijoihin yleensä. Maksuaikaa
annettiin enää kuusi päivää,
tai edessä olisi konkurssi,
joka myös toteutui.
Sitä ennen Pasi Kaunisto
oli saattanut hautausarkkuihin yrittäjiä, jotka olivat
menettäneet laman myötä
kaiken ja riistäneet hengen itseltään. Pasi ja Irmeli
Kaunisto menettivät myös
omaisuutensa. Oli mietittävä,
mistä hankkia ruokarahat
ja millä maksaa sähkölasku. Auto oli myytävä. Perheen Elias-poika oli vasta
alakouluikäinen. Tyttäret
Verna ja Milja opiskelivat
Ranskassa ja asuivat siellä
Kaunistojen omistamassa
vanhassa maatalossa.

Hyväkuntoiset talvirenkaat tärkein
turvavaruste - alle sään ja kelin mukaan
Talvirenkaita tulee käyttää,
jos sää tai keli sitä edellyttää
marras–maaliskuun aikana.
Sää- ja keliperusteisuus talvirenkaiden käyttöönotossa
merkitsee kuljettajalle tarkempaa ajo-olosuhteiden
seurantaa. Henkilöauton talvirenkaiden kulutuspinnan
pääurien syvyyden on oltava
vähintään 3,0 mm.
Henkilö- ja pakettiautoissa
on käytettävä Suomessa talvirenkaita 1.11.–31.3. välisenä aikana, jos sää tai keli sitä
edellyttää. Talvirengasvaatimus koskee myös erikoisautoja, moottoripyöriä, mopoja
ja kolmi- ja nelipyöriä sekä
perävaunuja, joiden luokittelu- tai kytkentämassa on yli
0,75 tonnia ja enintään 3,5
tonnia. Myös yli 3,5 tonnia
painaville autoille on omat
talvikauden rengasvaatimukset.

Älä anna liukkaiden
yllättää
Talvirenkaat on parempi vaihtaa alle viikkoa liian aikaisin
kuin päivää liian myöhään
liikenneturvallisuussyistä
ja henkilökohtaisen stressin
välttämiseksi. "Kitkarenkaiden kohdalla ennakointia voi
tehdä enemmän ilman haittoja. Nastarenkaiden vaihdon
optimiajankohtaa kannattaa
katsoa tarkemmin talven tulon

ja oman autonkäytön näkökulmasta", sanoo Liikenne- ja
viestintävirasto Traficomin
johtava asiantuntija Otto Lahti.

Renkaiden kunnolla
suuri vaikutus liikenneturvallisuuteen
Henkilöautojen talvirenkaiden kulutuspinnan pääurien
syvyyden on oltava vähintään 3,0 mm. "Renkaiden
kunnolla on suuri vaikutus
liikenneturvallisuuteen. Kulutuspinnan urasyvyyden ja
nastojen kunnon lisäksi on
syytä kiinnittää huomiota
renkaiden ikään, minkä näkee viikon tarkkuudella renkaan kyljestä. Säilytyksestä
riippuen 6 vuotta käytössä
ollut rengas on kovettunut
ja pitää kaikissa olosuhteissa huonommin. 10 vuotta
valmistusajankohdasta on
ohjeellinen viimeinen käyttöpäivä olosuhteista riippumatta.”, kertoo Lahti.
Määräaikaiskatsastuksessa talvirenkaissa tulee olla
talvirenkaalta minimissään
edellytetty kulutuspinnanpääurien syvyys marrasmaaliskuun välisenä aikana.
Jos alla on kesärenkaat, on
kulutuspinnan pääurien syvyyden oltava vähintään
1,6 mm.
Lähde: Traficom.fi

Pasi Kaunisto menetti kaiken konkurssissa.

Tytär soitti metrossa
Ranskan talosta oli luovuttava
ja tyttäret muuttivat vuokra-asuntoon. He olivat juuri ja
juuri täysi-ikäisiä. Viulistitytär
Verna hankki rahaa soittamalla
Pariisin metrossa. Milja matkusti takaisin Suomeen ja alkoi
elättää itseään keikkamuusikkona. SE-lehti kertoi Suomen
kansalle, että Pasi Kaunisto oli
menettänyt kaiken.
Elämä kantoi kuitenkin,
vaikka vaikeuksia oli vieläkin edessäpäin. Pasi Kau-

nisto sai lopulta valtion taiteilijaeläkkeen. Tytär Milja
Kaunisto on nyt Ranskassa
asuva kirjailija ja musiikintekijä. Hän kirjoitti isänsä ja
koko perheensä koskettavan
elämäntarinan kirjaksi. Harva suomalainen tietää, mitä
kaikkea perheessä on tapahtunut. Milja-tytär koki kaiken
perheen jäsenenä.
Milja Kaunisto: Pasi Kaunisto – Elävän laulajan sielu,
Gummerus, 2022.

Ympäristöpääkaupungit kehittävät esimerkillisiä ratkaisuja
ympäristöhaasteisiin

Euroopan ympäristöpääkaupungiksi valitaan vuosittain
yksi kaupunki, joka on kehittänyt esimerkillisiä ratkaisuja
ympäristöhaasteisiin. Voittajakaupunki toimii esimerkkinä ja inspiraationa muille
kaupungeille edistäen tiedon

Asennukset
Rengashuolto
Keskikankaantie 4, HOLLOLA
Puh. 040 545 0312

www.tp-rengas.fi

Lasse Koskinen

Euroopan ympäristöpääkaupunki 2024 on Valencia
Espanjalainen Valencia
näyttää esimerkkiä muille kaupungeille Euroopan
ympäristöpääkaupunkina.
Euroopan vihrein kaupunki
-tittelin voittivat tanskalainen
Helsingør ja slovenialainen
Velenje.
Euroopan ympäristöpääkaupunki -kilpailun palkintotilaisuus huipentui torstai-iltana 27.10.2022 Valencian
valintaan ympäristöpääkaupungiksi vuodelle 2024.
Kilpailun finaali ratkaistiin
Valencian ja Italian Cagliarin
välillä.
Samassa tilaisuudessa
myönnettiin alle 100 000
asukkaan kaupunkien sarjassa Euroopan vihrein
kaupunki 2024 -palkinto
Helsingørille ja Velenjelle.
Palkintoa tavoittelivat Helsingør, Velenje ja romanialainen Bistrita.

Rengasmyynti KYSY TARJOUS
TALVIRENKAISTA!
• UUDET
• KÄYTETYT

jakamista, yhteistyötä ja
kestävää kaupunkikehitystä.
Kilpailun järjestää Euroopan komissio. Vuoden
2022 ympäristöpääkaupunki
Grenoble isännöi palkintogaalaa. Finalistikaupungit
esittelivät ympäristötyötään
kansainväliselle tuomaristolle keskiviikkona ja torstaina,
minkä jälkeen tuomaristo
valitsi voittajat.
Ympäristöpääkaupunkikilpailun voittaja saa 600 000
euron palkinnon ja vihreimmän kaupungin tittelin voittajat 200 000 euroa. Rahat
on tarkoitettu käytettäväksi
vuoden aikana kaupunkien
ympäristötyön edistämiseen.
Grenoblen jälkeen ympäristöpääkaupunkivuotensa
aloittaa Tallinna, joka voitti
kilpailun viime vuonna. Viron pääkaupunki Tallinna on
monille tuttu matkakohde ja
tunnettu historiallisesta vanhasta kaupungistaan. Vajaan
400 000 asukkaan Tallinna pyrkii mm. edistämään
kestäviä liikkumismuotoja
kaupungissa, parantamaan
rakennusten energiatehokkuutta ja edistämään kiertotaloutta.
Lahti valittiin Euroopan
ympäristöpääkaupungiksi
2021.
Lähde: lahti.fi

205/55R16 659 €
205/60R16 659 €
215/65R16

699 €

215/55R17

865 €

225/50R17 895 €
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huoltoa

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

Soita 0400 836213 tai tule käymään.

/kg

Kauppahalli Lihaa - laatua - palvelua www.lihavuorinen.fi

Uutiset
Antti p. 0400 754 657
Polttoöljyä
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koko sessaan
Joensuu siihen,
Oy Keskuspankin.
kanteluiden
johdosta kunnalettä Lahden Kuva: Lasse Koskinen.
MYYNTI
- HUOLTO
- KORJAUS
maailma tutisee.
Jos joku pällistelee
reteää
lisviranhaltijoille Suomessa
hallinnossa
on valitettavan
nimeä,MERKIT
mainittakoon,
että
KAIKKI
huomautuksesta, koska oi- pungin toimien laillisuuden.
yhteensä 17 huomautusta, paljon
korjattavia
puutteita.
osoite on Keskustie
15.
Fed
ja
Hämeenkosken
joista kahdeksan on annettu
On hyvä muistaa, että sana keusasiamiehen antamaan
Keskuspankki
Lahden kaupungin tarLahden
kaupungille. Näin ”pankki”
Lisäksitarkoittaa
lautakunta
alunkatsoi
perin huomautukseen ei ole valiollen
lähes
puolet
näistä
hankkia kal- tusoikeutta. Lahdella on omia kastuslautakunnan arvioinKriittinen
lukija
kysyy:
mitä tarpeettomaksi
vain penkkiä. Hämeenkosken
huomautuksista
on tullut
ulkopuolista lausuntoa
tekemistä keskuspankki
Fe- lista
Keskuspankissa
penkkejä lakiasiantuntijoita, joiden tikertomus 2020, julkaistu
d:llä on Lahden Seudun Uu- sivistysjohtajan
ei ole, tuoleja riittää.
Rahaa tehtävänä on varmistaa kau- 3.5.2021.
Lahdelle.
saamasta
tisissa? Selitys on yksinker- on Hämeenkosken Keskustainen: Päijät-hämäläisessä pankissa niukasti, mutta toki
kirkonkylässä, Hämeenkos- enemmän kuin valtiolla, jolla
www.torinompelukone.ﬁ
- p. 0400
kella on Keskuspankki
aloit- on velkaa hirveästi
ja 769
lisää 632
Rauhankatu
tanut toiminnan.
otetaan. 18, Lahti
Av. ma,
20.10.2022 Lahden
Seu-ti, to, pe 10-17, ke 9-18
dun Uutiset oli läsnä uuden
Jyrki Joensuu Aleksi Joensuu viihdyttää juhlayleisöä lauluilla.

Lahti on kerännyt
oikeusviranomaisten huomautuksia

TORIN OMPELUKONE

Kuntavaalit ovella,
kannattaako äänestää?
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YÖLINTU

P I K KUJ O U LU O H J E L M I STO :
PNP SOLISTINA
HENRI JOKINEN

t
u
l
ou
j
Pikku
LEIF LINDEMAN
& AMORE

JOONAS ERKKILÄ
& UNELMA

Pikkujoulup aketti
58€/hlö

sis. pikkujoulubuffet, pääsylippu
ja eteispalvelumaksu

Pikkujoulu majoituksella
Päähotellin 2hh

120

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

Olen yli 50 vuotta toiminut
perheessä kokkina, ja hämmästyksen aiheita kohtaan
jatkuvasti. Ruoka-aineksia
ostettuani ihmetyttävät niiden kovat muovipakkaukset.
Roskiin laittaessa näitä tyhjiä
pakkauksia ei saa lyttyyn
helposti. Jotkut jäykät muovilootat jopa singahtavat
pussista ylös ja ulos kuin
henkensä hädässä. Ja roskapussi täyttyy tyhjästä.
Kattiloihin ja pannuihin on
keksitty valmistaa kansia 10
eri kokoa. Kun pannu käytössä
kuluu ja se joutaa keräykseen,
jää merkillisiä kansia jäljelle.
Ei niitä raaski hävittää, sillä
hieno lasikansi voi olla arvokkaampi kuin se edesmennyt
pannu. Kansia jää kansivarastoihin pyörimään.
Miksi kattilavalmistajat
eivät sopineet 100 vuotta sitten: - Hei, kaverit! Tehdään
kolmen kokoisia kansia, pieniä, keskikokoisia ja isoja.

Mitä hyötyä EU:sta on, kun
se ei päätä tärkeistä kattilankansien ja muovirasioiden
standardeista? Työterveyslääkärinä 23 vuotena minuun
iskostui maneeri tarkastella

120

sis. pikkujoulubuffee, aamiainen,
Lue
lisääjanettisivuiltamme!
kylpylä
pääsyliput

Kaikki tanssit löydät viihdekalenteristamme:
WWW.HOTELKEURUSSELKA.FI

Kreivitär

Ei sovi yhteen!

EU laiminlyö vastuunsa

huolettoman
helposti!
joulu
tai uusivuosi!

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

MARIZA

Emmerich Kálmán

Taloustavaroiden
ihmeitä

Sovitaan mitat niin, että…

Vietä
meillä
täyden
Vietä
meillä
joulu palvelun
tai uusivuosi

PÄÄROOLEISSA: JYRKI ANTTILA & HANNAKAISA NYRÖNEN

Maailmassa monta
on kummallista kantta
Syksyllä pakastin taas 100
satsia omenamössöä ja tarvitsin 100 pakastusrasiaa. Taas
kummastelin standardoinnin
puutetta.
Muoviset pakastusrasiat
voi käyttää monta kertaa.
Ärsyttävästi niiden kannet
eroavat kooltaan ja muodoltaan. Väärän kannen huomaa,
kun sen yrittää laittaa rasiaa
sulkemaan. Ero voi olla vain
puoli senttiä!
Olen käytännöllinen ja
pihi. Vastustan turhaa tuhlausta, mikä on sama asia
kuin ekologia-aktiivi. On
järjetöntä ostaa joka vuosi
uusia pakastusrasioita.
Myös oliiveja tai silliä
sisältävät lasipurkit käytän
moneen kertaan. Pestyinä
niissä eväsannokset kulkevat
kätevästi. Mutta ne kannet!
Ne eivät aina sovi purkkiin.
Purkki on toisessa kädessä,
ja toisella kolistelen kansien
kasoja. Sopiiko tämä? Ei,
entäs tämä?

Joulu & uusivuos i

KEURUSSELÄSSÄ

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

Lastenlaulussa toistuu säe
”Maailmassa monta on ihmeellistä asiaa, se hämmästyttää, kummastuttaa pientä
kulkijaa”. Sanat jäävät herkästi soimaan mielessä, koska kummallisuuksiin törmää
arkielämässä alvariinsa.

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.

LAHTI

SIBELIUSTALO

TI 20.12.2022 KLO 18
LIPUT: 44,50€

RYHMÄT: TUOTTAJA@OPERART.FI | 044 980 1167 | WWW.OPERART.FI | VÄH. 10 HENKEÄ 38,00€/KPL
menetelmien vikoja, joihin
keksin ja esitin parannuksia.
Joskus pienellä muutoksella
oli suuri merkitys, ja haitta
oli helposti estettävissä, kun
se vain hoksattiin.
EU on huumoprin osuus
jutussa. Ei sittenkään vastuuteta EU:a, joka on aiheuttanut
pettymyksiä tarpeeksi.
Onhan noita yhteensovittamisen surkeuksia, jotka järkevä ihminen pystyy torjumaan.
Esimerkiksi jotkut ihmiset
hankkivat kenkiä, joiden leveys on selvästi pienempi kuin
jalkaterä. Ahtaanseen jalkineeseen he sullovat jalkaparkansa, ja kohta sieni-ihottuma
ilmestyy, kynsivalli tulehtuu
ja vaivaisenluu kasvaa. Mutta
se onkin ihmisen oma valinta.
Jyrki Joensuu

operart jyrki anttila esittää:

lahti,sibeliustalo

PÄÄ
HAN JYRKI ROOLE
NAK ANT ISSA
AISA TILA :
NYR &
ÖNE
N

su 19.2.2023 Klo 14:00
liput: 48,50€

Ryhmämyynti: tuottaja@operart.fi | 044 980 1167 | www.operart.fi
Ryhmäliput väh. 10 henkeä 42,50€/kpl
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Joulunodotukseen!
Hirvi-sikajauheliha
70%/30%
tuore
EU/Suomi

Hirven palapaisti
luuton
tuore
EU

Tokmannin ostoissa piti osata asiansa

20,95

25,95

/kg

Viljapossun juhlafile
makurasvalla
tuoresuolattu
Suomi

/kg

Poronkäristys
Suomi
pakaste

42,95

13,95
/kg

/kg

Ilmakuivattua poroa
Kylmäsavunautaa, hevosta ja poroa
Tuoretta hevosen lihaa

MUISTATHAN TEHDÄ
JOULUTILAUKSESI!
tilaus@lihavuorinen.fi

Kauppahalli Lihaa - laatua - palvelua www.lihavuorinen.fi
Lahden Kauppahallista! TERVETULOA!

A.O. Vuorinen Oy p. 03 7822 414
Teräslevyt (myös leikkaus- ja särmäyspalvelu, palkit, RHS putket,
kulutusteräkset, rst-teräkset, mig-langat ja -puikot, Wallius hitsauskoneet ja tarvikkeet, hionta ja katkaisutarvikkeet, koneita, uutta ja
käytettyä ym. ym. Myös kattavat romualan palvelut.

Ei jonotusaikaa.

Kerminkuja 1-3, 05880 Hyvinkää

Kakkosesta
tuli yksi
kärkikauppiaista

Av. ark. 8-17 la 9-14

TALVIPESU

12€

Tarjous voimassa 31.10. asti.

Seuraava
Lahden Seudun Uutiset

ilmestyy viikolla 46.

KAUPPA. Kauppaneuvos
Kyösti Kakkonen perusti
Kari-veljensä kanssa Tokmanni-kauppaketjun. Kauppiaiden joukosta löytyy melkoisia persoonallisuuksia.
Yksi niistä on Kakkonen
itse. Ostojohtajana hän vastasi Tokmannin kaikkien
tekstiilien hankinnasta. Piti
osata hankkia meneviä mitoituksia, jotta ei syntyisi liikaa
alennushävikkiä.
Asusteiden ostotöissä suomalaiset naisvartalot tulivat sen verran tutuiksi, että
hän tietää itäsuomalaisten
ja länsisuomalaisten naisten vartalotyyppien eroavan
toisistaan. Kyösti Kakkosen
johtamisaikoina Vaateteollisuuden keskusliiton Vatevan
muotimessut olivat kahdesti
vuodessa vaatekauppiaille
eräänlainen pyhiinvaellusmatka muodin äärelle.
– Kike Elomaa siinä vaihteli esityksessä vähiä vaatteita yhtenään, ja me pojat
kateltiin, että just, onpas
tyköistuvia vaatteita, Kakkonen muistelee asuste-esittelyjen tunnelmia.
Tokmannin taktiikkana
oli myydä joitakin tavaroiden merkkituotteita, kuten
Fiskarsia ja Iiittalaa, huomattavan halvalla. Liikevoitto tehtiin muilla tuotteilla. Edulliset ostot Aasiasta
takasivat riittävän katteen.
Halpakauppiailla oli oma,
keskinäinen tuontiyhtiö.
Luhta-konserniin kuuluva
Skila hieman vierasti Tokmannin tyyliä myydä merkkituotteita alle normaalihin-

noittelun. Kyösti Kakkonen
osti näitä merkkituotteita
siksi välikäsien kautta ja myi
sanojensa mukaan niitä jopa
tappiolla luodakseen laatukuvaa. Luhtasen L-Tradingin markkinointipäällikkö
Hannu Flinkin kanssa hän
sanoo käyneensä Lahdessa
päivällisillä, jonka jälkeen oli
riennettävä jälleen tien päälle
ja jatkettava ostokierrosta.
Aluksi halpakauppaketjuja
pidettiin Suomen markkinoiden kummajaisina, ja
jotkut tavaratoimittajat ja
valmistajat vieroksuivat
Tokmannia ja muita tämän
alan yrityksiä. Kakkosen
mukaan Tokmannin onnistui
vähitellen kääntää peli, ja
samalla halpakauppa monipuolistui, kun tekstiilien,
kemikaliotavaroiden ja taloustarvikkeiden rinnalle
tulivat elintarvikkeet.
Aasian kauppa on oma
kiinalainen juttunsa. Kyösti
Kakkosen mukaan inflaatio
pidetään siellä aloillaan numeromanipuloinnilla ja talous
valtion epäreilulla tukitoimilla
kilpailukykyisenä. Kiina haluaa myös kaupan sektorilla,
että maailma on riippuvainen
heistä. Kakkonen on huolestunut, että Kiina saa rikkoa
ihmisoikeuksia esimerkiksi
uiguurien osalta tai saastuttaa
maailmaa mielensä mukaan.
Kyösti Kakkonen toteaa,
että kun Eurooppa yrittää
asettaa ankaria päästötavoitteita vuoteen 2035 mennessä,
niin Kiina ilmoittaa omaksi
tavoitteekseen 2060. Kak-

konen on pannut merkille,
että viime vuonna Kiinaan
nousi 300 uutta hiilivoimalaa, kun Suomessa viimeisiä
suljetaan. Lahti on jo omansa sulkenut. Kiinassa saavat neljässä tunnissa aikaan
saasteet, jonka suomalaiset
päästelevät vuodessa.
– Ylisuuri Kiina-riippuvuus on näkynyt monia
toimintoja vaikeuttaneena komponenttipulana. On
luontevaa, että jatkossa komponentit valmistetaan Euroopassa ihan huoltovarmuuden
ja laadun varmistamiseksi. Ja
syntyyhän siinä työpaikkojakin. Laadusta voi maksaa
aina enemmän, Kakkonen
toteaa.
Tokmannin omistuksesta
luopunut Kyösti Kakkonen on nykyisin sijoittaja

ja harrastaa taidekeräilyä.
Hän tukee Joensuun Katajan yleisurheilutoimintaa
seuran tukisäätiön kautta.
Taidekeräilijänä erityisesti
muotoilutuotteet kiinnostavat Kakkosta. Hänen kokoelmistaan on järjestetty
useita kymmeniä näyttelyitä.
Suomen Lasimuseossa on
varastoituna useita Kakkosen
keräilykokonaisuuksia.
Kyösti Kakkosen vaiheista
on syntynyt elämäkertateos.
Sen kirjoitti televisiosta tuttu politiikan toimittaja ja
tietokirjailija Jari Korkki,
joka aiemmin on kirjoittanut
myös Kalervo Kummolan
elämäkerran.
Jari Korkki: K2 - Kyösti
Kakkosen tie huipulle, WSOY
2022.
Lasse Koskinen

Päijät-Sote: Uusille digitaalisille
terveyspalveluille onnistunut aloitus
Hollolassa, Asikkalassa ja Padasjoella
Päijät-Soten Digiklinikka
otettiin Hollolan, Asikkalan
ja Padasjoen kuntalaisten
käyttöön vuoden alusta alkaen. Toiminta on saanut
onnistuneen alun.
Päijät-Soten digipalvelut ovat tuoneet sujuvuutta Hollolan, Asikkalan ja
Padasjoen asukkaiden terveyspalveluihin. Hoitoon
on päässyt Digiklinikalla
nopeasti: keskimäärin yleislääkärin avun on saanut noin
17 minuutissa. Keskusteluja
on Digiklinikalla hoidettu jo
yli 3500 kappaletta.
– Nopea hoitoonpääsy on
digipalveluissamme yksi
tärkeimmistä tavoitteista, ja
tämä on Hollolassa, Asikkalassa ja Padasjoella toteutunut hyvin. Olemme
pystyneet hyödyntämään
toiminnan käynnistyksessä Harjun terveydestä saamaamme erinomaista oppia
siitä, miten uusi toimintamalli käynnistetään onnis-

tuneesti hyvinvointialueen
sisällä alueen muissa kunnissa ja toiminnoissa, toteaa
palvelun tuottajana toimivan
Mehiläisen digitaalisten terveyspalveluiden johtaja Ossi
Laukkanen.
Digiklinikalta voi saada
apua esimerkiksi äkillisissä
vatsa-, silmä-, iho- ja ylähengitystieoireissa. Digiklinikan
suun terveydenhuollon palvelukanavalla voi asioida särkyjen ja muiden suun alueen
vaivojen lisäksi erilaisten
hoito-ohjeiden ja neuvonnan
saamiseksi. Huoli pärjäämisestä -palvelukanava tarjoaa
keskusteluapua mielenterveyteen, päihteisiin ja ihmissuhteisiin liittyvissä haasteissa.
– Yleisimpiä digiklinikkayhteydenoton syitä Hollolan, Asikkalan ja Padasjoen
alueella ovat olleet ylähengitystieinfektiot, mukaan
lukien Covid-19. Myös vatsatauti, virtsatieinfektiot ja
silmätulehdukset nousevat

esiin Digiklinikalla tehdyissä diagnooseissa, kuvailee Mehiläisen digitaalisten
terveyspalveluiden johtava
lääkäri Essi Kainonen.

Lasten oma
palvelukanava
laajenemassa
seuraavaksi

Käyttäjiä digipalveluille
löytyy alueella laajasti eri
ikäryhmistä. Suurimmat
käyttäjäryhmät ovat 20-49
-vuotiaissa. Myös yli 60-vuotiaat ovat löytäneet palvelun
pariin hyvin. Heidän osuutensa hoidetuista keskusteluista
on ollut Hollolan, Asikkalan
ja Padasjoen alueella noin
yhdeksän prosenttia.
– Olemme palvelleet Digiklinikalla laajasti myös lapsiasiakkaita. Heidän osuutensa
keskusteluista on ollut noin 13
prosenttia. Seuraavana palvelulaajennuksena Hollolassa,
Asikkalassa ja Padasjoella on-

kin tulossa vielä loppusyksyn
aikana käyttöön lasten oma
palvelukanava. Myös lasten
palveluista meillä on jo erinomaisia käyttökokemuksia
Harjun terveydestä, sanoo
Laukkanen.
Lasten palvelukanavaa
voi käyttää, kun on ensin
liittänyt perheenjäsenen
palveluun. Ohjeet liittämiseen löytyvät Päijät-Soten
verkkosivuilta paijat-sote.fi/
digiklinikka.
Päijät-Soten digisovellusta
voi käyttää verkkoselaimella osoitteessa https://
oma.mehilainen.fi/ tai OmaMehiläinen-sovelluksessa
Päijät-Sote-teemalla. Harjun
terveyden asiakkailla Digiklinikka on ollut käytössä jo
viime vuoden alusta alkaen.
Harjun terveydessä on sen
toiminnan aikana hoidettu
kokonaisuudessaan jo yli 65
000 keskustelua.
Lähde: hollola.fi
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arvostetun sanoittajapalkinnon

tiovarainministerinä toimi panostaa tuotekehittelyyn. saaneita asukkaita kuolleina
nykyisin Lahdessa asuva Iiro Samaa tummanharmaata ja asunnostaan.
Viinanen. Juhani Tamminen ajattomalta näyttävää miesTammisen on aiemmin kirhaastatteli myös häntä kir- ten pukua meni itään sen joittanut rikosromaanisarjan
Kotkalaisen
sanoittajalegendan
Juha Vainion nimeä
kantava
myönnetty
jaansa.
Viinanen
muistelee, kummemmin
muotiin
pa- palkinto
Pasilan on
mies,
Kilpimies ja
kuinka
yritysmaailmaan
tot-kolme
nostamatta.
Ne perustuvat
Toni Wirtaselle.
Apulantaa
vuosikymmentä luotsanneenMegaliiga.
Wirtasen mielestä
tekstin
tuneelle insinöörille ministeLaman purkamisessa tuli- tositapahtumiin. Lisäksi hän
tehtävä
on
herättää
tunteita
ja
mielikuvia.
Palkinto
luovutettiin
29.7.
Kotkassa.
riksi nimittäminen oli hyppy vat mukaan konkurssipesien on kirjoittanut kirjat Totuus
tuntemattomaan. Hän päätti hoitajat ja jakajat. Tamminen tapaus Aarniosta sekä MalApulanta-yhtyeen
solisti ja toteaa
Sundqvist,
Alanko,
on aikakirjassaan,
intuitiivista:
tulee min
ratkaista
asiat suoraviivaiettäsepesännainen – Ismo
Mari Romanon
nokkamies
Toni Wirtanen, hoitajat
Maija Vilkkumaa, Samuli
jostain ja
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polun,
mikä tarina.
sesti
ja tehokkaasti.
eivät
aina
täyttäneet
46, sai tämän vuoden Juha puolueettomuuden
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SAVIAHON MYYMÄLÄ HYVINKÄÄLLÄ
Hämeenkatu 37, p. 019-469 324
Avoinna: ark. 10 – 17, la 10 – 14
VANHAN TAVARAN KAUPPA

Lomonosovin eläimiä

Arabian kahvikuppeja

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

Riihimäen lasia

Arabian astioita

TRIKOO MATONKUTEITA:
Värit: Valkoinen, musta, sininen, harmaa. 3 euroa/kg.
Ompelutarvikkeita: Nappeja, vetoketjuja, nauhoja, pitsejä, kankaita ym.
KAIKKI LOPUT KANKAAT 2 EUROA / METRI!
Puuaskartelutarvikkeita: Palloja, helmiä, pyöriä, tappeja ym.
Valaisimia

OSTAMME KUOLINPESIÄ JA MUUTTOIRTAINTA!

Arabian seinälautasia

Vuoden tärkein kirja
Valoisat päivät lyhenevät, ja
lähestyy ajankohta, jolloin
on aika hankkia ensi vuoden
tärkein kirja. Se taitaa olla
jo myynnissä, vaikka käyttö
alkaa vasta 1.1.2023.

Tärkeän henkilön kirja

Tämä kirja noudattaa vanhaa
perinnettä, jonka mukaan
kirja omistetaan jollekin ihmiselle. Siitä nimenomaan on
kysymys. Kirja on omistettu
elämäsi tärkeimmälle ihmiselle, sinulle.
Hyvänen aika! Kuka sen
on osannut kirjoittaa? Tähän
on helppo vastata: ainoa tehtävään pätevä kirjoittaja olet
sinä itse.
Kirjan nimi on kalenteri,
almanakka tai päiväkirja tai
time system. Olkoon otsikko
mikä hyvänsä, pääasia pysyy
samana. Kirjan lehdillä on
tilaa tärkeille asioille, jotka
sinun jokaisena päivänä pitää
hoitaa.

Elämän hallintaa

Elämä voi koostua pelkästään samanlaisten päivien jonosta: aamulla ylös, päivällä
tehtäviä ja illalla nukkumaan.
Näin yksinkertaisen päiväjärjestyksen toteuttamiseksi
ei tarvita suunnitelmaa…
aamulla ylös, päivällä…
Useimpien tavallisten ihmisten elämään kuuluu liuta
erilaisia asioita, joista hänen
on huolehdittava. Mahdollisesti hän elää ja toimii
muiden ihmisten kanssa, ja
jokaisella on hoidettavanaan

omat ja yhteiset tehtävät.
Eikä siinä kaikki. Todennäköisesti näiden ihmisten
pitää sovittaa omat asiansa
yhteen kaiken maailman
ulkopuolisten ihmisten asioiden kanssa.
Syntyy laaja ja mutkikas
rykelmä, johon kaiken kukkuraksi joudutaan alituiseen
tekemään päivityksiä.
Jos järjestyksen ylläpitäminen ei onnistu, tulee ahdistus, kaaoksen tunnelma. Se
onkin tilanteeseen kuuluva,
oikea fiilis.

Stressin hallintaa

Haitallisen stressin perussyy
on ristiriita sen välillä mitä
ihminen pystyy tekemään
ja mitä häneltä vaaditaan.
Esimerkiksi, jos työtehtävä
pitää hoitaa samaan aikaan
Lahdessa ja Jyväskylässä,
jopa tehokas henkilö stressaantuu.
Potilaani piti olla myös
Helsingissä samana aamuna. Selitin hänelle, että niin
jakautunutta persoonaa ei
olekaan, että tuo onnistuisi.
Ratkaisu löytyi helposti:
Hänen piti estää useiden henkilöiden pääseminen erikseen
buukkaamaan hänen ajanvarauksiaan.
Tavallisessa lapsiperheessä syntyy yhtä mahdottomia
tilanteita, jos perheenjäsenten aikataulua ei suunnitella
yhdessä. Silloin syntyvää
sotkua yritetään kenties ratkaista suuttumalla ja toisia
syyttämällä. Se voi tuntua

antoisalta, mutta menetelmä
on huono. Oikea ratkaisu
on kalenterin käyttöön ottaminen.

Suunnitelma
on pelastus
Nykyinen kolmen hengen
perheemme kokoontuu jokaisena sunnuntaina kalenterit
käsissään tekemään viikkosuunnitelman. Palaverissa
itse kukin tuo käsiteltäväksi
omat menonsa ja tarpeensa.
Ne sovitetaan yhteen.
Maaseudulla asuminen
sinänsä pakottaa huolehtimaan järjestelyistä, joilla
kulkemiset onnistuvat. Julkinen liikenne on vähentynyt minimiin. On älytöntä
ajaa henkilöautolla 60 km
jokaisen yksittäisen asian
hoitamiseksi kaupungissa.
Jos yhteinen elämä on
yksinkertaista, kännykkää
hinkkailemalla voi selvitä
velvoitteista. Mutta paperikalenterista saa sekunnissa
käsityksen koko viikon ohjelmista. Ja akku ei tyhjene.
Monta vuotta käytin Time
systemiä, kalenteria, jossa jokaiselle päivälle oli
käytettävissä erillinen sivu
muistiinpanoja varten.
Vanhuuseläkkeellä pärjään
A4-kokoisella kalenterilla,
jonka aukeamalle mahtuu
viikko.
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Keilailu-uutinen

NIINAN NIKSIT

Valtin Lahtelainen
-kilpailun voiton vei Katkarapukasari
Jesse Launia

Niina Ojansivu
Keittiöpäällikkö

Talven juhlakausi lähenee. Tulossa on pyhäinpäivää, isäinpäivää, pikkujouluja ja
ystävätapaamisia. Nyt on aika kaivaa esille ne joskus hommatut etanapannut ja jalostaa niihin
pieniä alkupaloja talven iltoihin. Toki näitä voi tehdä mihin tahansa pikkuisiin kuppeihin. Kaikkia
hankittuja astioita kannattaa hyödyntää erilaisiin ruokiin ja leivonnaisiin, jotta tulevat käytettyä,
eivätkä vain loju siellä kaappien pohjalla hyödyttöminä.
Katkarapukasari
Etanapannuja tai
pieniä uunin kestäviä
annoskuppeja
1 pkt kuorittuja isoja
katkarapuja
1–2 valkosipulinkynttä
1 pkt aurajuustoa
nokare voita
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Yrittäjä, haluatko avuksesi pienen
ja ammattitaitoisen tilitoimiston?
Santtu Tahvanainen, Jesse Launia ja Roni Leskinen)

Tarjoamme kirjanpitoa
ja taloushallintopalveluja
Sunnuntaina
16.10.2022 takanaan 6 pisteen turvin
ratkottiin Valtin
Lahtelainen
yhteispistein 1637. Toiseksi
aina
ajantasaisesti!
-kilpailun voitto Lahden Kei- sijoittui Bayn Santtu Tahvalahallissa. Loppukilpailuun nainen (1631) ja kolmannen
selviytyi alkukilpailun 28 sijan nappasi Bayn Roni Leskeilaajaa ja siinä keilattiin kinen, häviten Tahvanaiselle
pisteellä (1630).
7 sarjaa amerikkalaisittain.
Voitto ratkesi vasta viimeisessä ruudussa. Valtti
B.E.T:n Jesse Launia
onnis-1, 15100 Lahti Teksti ja kuva:
Kaarikatu
tui pitämään Bayn kaksikon
Niina Leskinen
0400 765832 | info@accounting4you.fi

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

TEHOPESU
Ilmastointihuollot R134
(norm. 24 eur)
Tarjous voimassa kesäkuun
loppuun asti.

1. Viipaloi valkosipulin
kynnet ja asettele viipaleet
etanapannun koloihin. 2.
Sulata ravut ja laita pannun
koloihin valkosipulien
päälle.
3. Leikkaa aura juustosta
paloja ja laita pannun
koloihin rapujen päälle.
Lusikoi voita jokaiseen
koloon päällimmäiseksi.
4. Paistaa uunissa
grillivastuksilla 250
asteessa n. 5–7 min.
5. Tarjoile vaalean leivän
kanssa, jota myös voi dipata
pannun koloihin.

12 €

Ostamme autosi, vaunut, asuntoautot,

kaikenkuntoiset
käy, myös katsastamattomat.
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

puh. 045 237 8562
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.

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

Altshaimeri vei emännän pois
Mielensäpahoittajan
selviytymistarina
KIRJA. Uusimmassa Tuomas Kyrön kirjassa Mielensäpahoittaja muistelee yhteisiä vuosia emäntänsä kanssa.
Välillä taipaleella muistelijan piti muistuttaa itseään
siitä, ettei ole Leif Wager,
eikä emäntä ole Ikos-Ansa.
Yhdessä kitkuttivat vaikeat
mäet ja iloitsivat elämän
poutaisista päivistä.
Sitten koitti se päivä, kun
pariskunta vilkutti kodin
rappusilla viimeisen lapsen
muuttokuormalle. Oli koittanut aika, kun pariskunta
jäi kahdestaan maalaistaloon.
Emäntä luki lehdestä, että
eläkepäivillä pitää matkustaa, että maailmankuva laajenee. Etelän maissa Emäntä
sitten viihtyi sikajuhlissa,
mutta Mielensäpahoittaja jäi
hotellihuoneeseen lukemaan
Huovis-Veikon tuotantoa.
Joskus kun tuli Emännän
kanssa kitkaa, niin piti ostaa, vaikka aallotusuuni ja
kylkeen keittokirja. Uunilla
säteilytettiin kanaa. Sitten
tuli kuitenkin se päivä, kun
Alshaimeri otti kodin valtaansa. Luonnonvoimaa ei
voinut vastustaa, piti vain
mukautua. Emäntä meni joka
päivä Mielensäpahoittajasta
ja maailmasta kauemmas.
Sitten oli edessä aika,
kun Emäntä oli jo terveyskeskuksen vuodeosastolla.
Mielensäpahoittaja teki lihaperunasoselaatikkoa, otti
kahveet termariin ja ajoi Eskortilla Emäntää katsomaan.
Laatikko ei Emännälle enää
maittanut, häntä ravittiin
tippaletkujen kautta. Kuume eteni keuhkoihin. Mielensäpahoittaja tiesi, mitä

Mielensäpahoittaja jäi leskeksi, ja siitä selviäminen on oma elämäntarinansa. Kuva: Viihdecomer.

se tarkoitti, mutta muisteli
Emännälle vuoteen vieressä
niitä hauskoja asioita, jotka
aikanaan olivat nostaneet
tälle hymy suupieleen.

mittaja Rönkäkään tiennyt,
mitä Mielensäpahoittajalle
olisi pitänyt ruudusta sanoa.
Puhui vain ilmastomuutoskongressista.

Seuraavana aamuna Emäntä oli yhdistetty happikoneeseen. Kyllä ei Mielensäpahoittaja tahtonut tietää
mitä lääkärin mainitsema
saattohoito tarkoittaa. Piti
lähteä kotona Erskortilla kotimetsään kaatamaan kuusi.
Sekään ei vienyt sydämen
päältä painoa pois.
Sitten tuli se päivä, kun
Emännän hoitokone piipitti,
ja omaisväki ajettiin sairaalan käytävään. Kotona näytti
siltä, ettei television uutistoi-

Aamuyöllä oli lähdettävä
terveyskeskukseen. Mielensäpahoittaja ehti silittää
Emännän tukkaa ja sitten
tämä oli jo poissa. Emännän kuori vietiin kylmään
huoneeseen. Emännän kalmososa oli matkalla pois.
Mielensäpahoittaja oli valmistautunut tähän väistämättömään, mutta ei ollut
sittenkään siihen valmis.
Tuomas Kyrön uusin kirja
kertoo Mielensäpahoittajan
ja Emännän rakkaustarinan

loppuvaiheet leski-isännän
itsensä kertomana. Piti toipua
Alsthaimerin vietyä Emännän pois. Kyrö kuvailee omaperäiseen tyyliinsä, kuinka
vanha jäärä matkaa syvästä
surusta takaisin elämään.
Kyrö on vakiinnuttanut paikkansa omalla tyylillään suurten suomalaisten tarinankertojien joukkoon. Samaan
aikaan elokuvateattereissa
kerrotaan tarinaa siitä, kun
Mielensäpahoittaja lähtee
Saksaan Eskorttia etsimään.
Tuomas Kyrö: Mielensäpahoittajan rakkaustarina,
WSOY 2022.
Lasse Koskinen
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Toukokuun
tahdotuimmat!
Huhtikuun
herkkuja!
WDLSXK NOR 

e lu

pal

aute

t u t k im u s 2 0 0 1 -2 0 0 7 j

a2

00

9

Kyösti Toivonen kertoi retkitempauksesta

6,50 Päijät-Hämeen
11,90
10,90

Lokapalvelu Ky

/kg

/kg
/kg

RETKIMUISTO. Kyösti itse rakennusta ei enää ollut,
Toivonen
oli kutsuttuna
Aleksanterinkatu
7, Lahti, puh. 010Toivonen
548 6020 kertoi.
juhlapuhujana Heinjoen
www.lamminop.fi
syysjuhlassa
Karkkilas- Samalla retkellä opiskelisa. Heinjoki oli kunta 40 joilla oli toinenkin tavoite.
kilometriä kaakkoon Vii- He päättivät aloittaa paluuVeneistä
purista. Toivosen
äidinpienkoneisiin
matkalla Viipurin linnan
sukujuuret juonsivat sinne, ”kotiuttamisen” kivi kerralHeinjoen Kämärän kylän laan Suomen nykyrajojen
Äitiysneuvola
Lääkäreitä
Ylä-Hoviin. Toivosen äidin sisälle. Seurueen linja-auto
perhe omisti tilan vuodet pysähtyi linnan portille, jota
vartioi aseistettu neuvos1915-1923.
Kämärän Ylä-Hovi oli tosotilas. Seurueen naiset
alun perin kestikievari, jon- piirittivät tämän ja selostine matkustavaiset saapuivat vat innokkaasti, mistä olihevoskyydillä Viipurin Säi- vat tulossa. Samaan aikaan Kyösti Toivonen kertoi Heinjoki-juhlassa opiskelijoiden Viipuniöltä ja Ylä-Hovin hevo- muutama opiskelijapoika rin linnan siirtoaikeista. Kuva: Lasse Koskinen
silla matka jatkui Raudun haki tyhjään kassiinsa yhden
kestikievariin. Näin matkaa kiven linnan vallista.
tehtiin majoituspaikasta toi– Päätimme, että jos Neu- Helsingissä Viipurin linKyösti Toivosen äidin
seen ennen autoaikakautta.
vostoliiton tullissa kysytään, nasta tuotu kivi muurattiin perhe muutti myöhemmin
– Pääsin ensimmäisen miksi meillä on iso kivenmu- opiskelija-asuntolan sei- Ylä-Hovista Jääskeen, josta
rikka kassissa, niinkartoitus!
sanomme nään ja siihen kiinnitettiin perheen isä sai töitä Enson
kerran äitini kotimaisemiin Ilmainen
vuonna 1961 yliopiston osa- linja-autossamme olevan asianomainen muistolaatta. paperitehtaalta. Sieltä perhe
kunSeudun
olimme niin
huonot jarrut, että kivi Sen jälkeen rakennuksessa lähti evakkoon, kun Karjala
Uutiset
–kuntamatkalla,
8 – Lahden
Hyödynnä
kotitalousvähennys!
menossa Leningradiin.
Olin on sitä varten,
jotta saamme on tehty muutostöitä, ja lin- piti pakkoluovuttaa NeuvosAutonosturipalveluja
saanut äidiltäni tarkan si- sen renkaan eteen pitämään nan kivi on muurattu peit- toliitolle.
jaintipaikan. Maamerkkinä auton paikallaan, nauratti toon. Muistolaatan joku on
oli suuri siirtolohkare, kun Toivonen yleisöään.
napannut muistokseen.
Lasse Koskinen

Maalaiskananmunat

XL, Suomi
puh.isot0400
352 762

3,50

- veneet
Rakennusja
- perämoottorit
saneerauspalvelut
- pienkoneet
Ansiokatu 6, 15610
Lahti - mönkijät
Kylpyhuonelaatoitusja
mopot/mopoautot
Puh (03) 782 2477 vesieristystyöt
- huolto
www.konesuni.fi
- talvisäilytykset
lahti@konesuni.fi

/kg

Poron
lapakäristys
)DVDDQLQULQWD¿OH
Lumiporo,
pakaste,Suomi
GB

34,90
29,90
/kg
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Kylmäsavuporoa, nautaa ja hevosta.
Nastolan kotijuustoa.
Vetikon tilan laidunlihaa.

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

www.lihavuorinen.fi

Lahden Kauppahallista! TERVETULOA!
Puh. 040
171 3110 / Aho
Lajitteluasemat siirtyvät
talviaukioloaikoihin
marraskuun
alusta
Tanssittaa
syyslukukaudella
2020
A.O. Vuorinen Oy p. 03-782 2414
Harjoitukset Hollolanovat
Uimahallin
Monitoimisalissa,
– muistathan, että pyhäinpäivänä kaikki lajitteluasemat
suljettuna
Terveystie 8

Salpakierto Oy:n lajittelua- Lajitteluasemien kesäkauden Lajitteluasemien talviPadasjoen lajitteluasema,
Painonpudotusta arkiruoalla!
semien aukioloajat vaihtu- laajennetut aukioloajat vaih- kauden aukioloajat ajalla
avoinna arkisin ti ja to klo
Ti
10.00, Ke 11.00, To 16.00 ja La 10.00
vat takaisin talviaikatauluun tuvatkin takaisin talviaika- 1.11.2022-31.3.2023:
12–18 (Huom! Padasjoen
To 18.00Kaihtimia
Miesten ryhmä
marraskuun alusta vähentäen tauluun marraskuun alusta. p•äiv
Lahden
lajitteluasema PIL- lajitteluaseman aukioloajat
y
s
Maanantaisin
*Taaperoiset
n.
2-3
v.
t
y
s
LERI, avoinna
lauantaisin avoinna olevien Talviaikataulut ovat voimassa
Kauppakatu 2 A, LAHTI
24 h arkisin ma- muuttuvat vuoden vaihteessa,
n. 4-7 v. uusista aukiolope klo 7–20, la*Pikkuruiset
klo 10–15 tiedotamme
lajitteluasemien määrää. maaliskuun 2023 loppuun
puh. 044-515 4414, painonpudottajat.ﬁ
Ma vuoden)
ja to *Midit n. 8-13ajoista
v. *Juniorit
v.erikseen 14
myöhemmin.)
(ympäri
Talvikauden ensimmäiselle saakka.
posti@painonpudottajat.ﬁ
Jos
ilmoitetulle aukiolopäilajitteluasema,
Talviaikatauluun siirty- • Asikkalan
lauantaille sijoittuvana Py*Harha nuoret aikuiset,
IsännöintiSähkötöitä
puh. 03 782 7783
Hierontaa
häinpäivänä 5.11. kaikki la- minen merkitsee lauantain
välle sattuu pyhäpäivä, ovat
avoinna arkisin
ti ja to klo
sovitusti
viikonloppuina
toimistoja
jitteluasemat ovat suljettuna.
aukioloaikojen päättymislajitteluasemamme suljettui12–18
Öljysäiliöiden huoltoa
Kattoturvallisuustuotteita
na. Kätevimmin lähimmän
Salpakierto Oy:n lajittelua- tä tältä vuodelta Asikkalan, • Heinolan lajitteluasema,
semilla koettiin jälleen erit- Heinolan, Hollolan ja Padasavoinna arkisin ma, ke ja lajitteluaseman aukioloajan
Kiinteistöt
SISÄ-/ULKOMAALAUKSET
täin vilkas kesäkausi. Syksyä joen lajitteluasemilla. Myös
löydät https://salpakierto.fi/
pe klo 12–18
TALO / MÖKKI MAALTA
Tapetoinnit, Laminaattien
asennukset,
kohden remontit, rakenta- Orimattilan lajitteluaseman • Hollolan lajitteluasema, jatteen-vastaanotto/lajitteluaAsennettuna
Ympärivuotiseen
lomakäyttöön.
ym. kodin remontit.
Ulkomaalaukset
ja
minen ja pihatyöt kodeis- laajennetut kesäkauden aukitarkistamalla tiedon
avoinna arkisin ma,
ke ja semat/jjataitarvikkeena
Sopivasta kauppa heti.
Sokkelien korjaukset.
sa ja vapaa-ajanasunnoilla oloajat päättyvät. Talviaikaan
Lokki-kalenterista.
pe klo 12–18torstaisin klo 18.15-19.15
*AUTOJEN
KORJAUKSET
JA HUOLLOT
kuitenkin
vähenevät
ja tämä siirtymisellä
ei ole vaikutusta • Orimattilan lajitteluasema,
041 728 1817
näkyy
myös lajitteluasemien Lahden lajitteluasema PILLEavoinna arkisin ti jasaumattomat
to klo
*PYÖRÄSUUNTAUKSET
sadevesijärjestelmät
HAUSKAAN,
LUOVAAN
kävijämäärien vähenemisenä. RIn aukioloaikoihin.
Lähde: salpakierto.fi
12–18, la TULE
klo 10–14
Vihdintie 4, 00350 Helsinki
Kuva: Lasse Koskinen.
Apteekkeja
*PPG-MAALIT
kattosillat HARRASTUKSEEN
(09) 241 8498 - www.tuomontupa.fi
JA LIIKUNNALLISEEN
tikkaat
*RENKAAT
Matit
ja Maijat ry
lumiesteet
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

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

eiset
en.

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 kaa040 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
Kuka
huonekalujen,
toiset ovat
osin
edelHyvä
P. hoitaa
782 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

TEHOPESU

Ni
IV

Sun
latti
sike
Lop
kah
luje
keil
ensi
tain,
jatko
Lop
yleis

V
Star
piste
tune
lioo
Jou
si k
2916
R

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

