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sityönäyttelyjen tilaa. Edessä
oleva kenttä voitaisiin varusLahden Kariniemen harjun taa osin lasten leikkipuistoksi.
laella toimi aiemmin pa- Kaupunginvaltuustoaloitteen
– ORIMATTILA – NASTOLA – VILLÄHDE – LAHTI
viljonkiravintola,
laululava pohjalta ovat syntymässä
ja juhlakenttä. Rakennus puiset kuntoportaat Lahden
purettiin 1960-luvun alussa. satamasta Kariniemen laelle,
Kenttä on jäljellä harjun laella joten yhteys satamaan syntyy
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ja
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s Kallio- ja kivimurskeet, sepelit, kivituhkat, sorat
ja hiekat jälleenrajonkiravintolaa elokuussa kentamista, jotta Kariniemen
kajalonsora.fi
040 laella
501 5771
1947, jolloin
siellä järjestetvoitaisiin järjestää mutiin Lahden Osuuskaupan siikkiesityksiä ja yhteislau40-vuotisjuhlat. Juhlakentällä lutilaisuuksia. Entiselle juholi silloin satojen henkilöiden lakentälle johtavat edelleen
juhlakatsomo.
kahdet harmaagraniittiset
Kansalaisaloitteissa Ka- portaat.
riniemen kentälle on ehdotetToiset niistä on puhdistettu,
5/2021
tu uutta kesäravintolaa ja sen mutta toiset ovat osin edelyhteyteen erillistä taide- ja kä- leen sammaleen
kattamat.
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KAJALON SORA

Portaikkoja käytetään erilaiseen askelkuntoiluun.
Kariniemen rinteessä toimii edesmenneen taiteilijan
Olavi Lanun 15:sta kookkaasta teoksesta koottu Lanu-puisto. Puiston toteuttamisesta käytiin aikanaan
kovaa kädenvääntöä Lahden
kaupunginvaltuustossa ja
lehtien palstoilla. Puiston
kannattajat toivoivat ja uskoivat Lanu-puistosta tulevan Suomessa tunnettu
matkailunähtävyys. Siihen
puisto ei ole yltänyt. Taidepuiston toteuttaminen maksoi
870 000 silloista markkaa.
Lanu-puisto rakennettiin vuosina 1989-1992.

jäädä metsittyneen mäen
peittoon, mutta puistossa
on tehty ehostustöitä. Niistä
on tullut Kariniemen mäkeä
ulkoiluväylänä käyttäviltä
kirpeää palautetta.
Alue on edelleen ryteikköinen kaadettuine ja kaatuneine puineen. Kariniemi
on luontokohteena suojeltu.
Arvostelijoiden mukaan risukasat eivät kuulu kaupunkipuistoon. Arvostelijoiden
mielestä pystyyn jätetyt ja
katkaistut lahopuut riittävät
linnuille ja toukille. Risukasat
antavat hoitamattoman kuvan
puistosta. Kariniemen mäki
on suosittu liikuntapaikka ja
kävelykohde.

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

Lanun taidetyöt olivat
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Askon sohvatehdas laajeniPikkujoulut
Lahdessa
varaamatta

Työpaikkoja tuli muutama lisää
Askon sohvatehdas laajensi
Lahdessa. Lisätilaa syntyi
3500 neliötä. Tilaa yrityksellä on nyt 15 5500 neliötä.
Yhtiö työllistää 75 vakituista
työntekijää ja kymmenkunta
sesonkitekijää. Tehdaspäällikkö Jyrki Vuorio sanoo
koronan kiihdyttäneen kysyntää. Tehdas on palkannut
useita uusia työntekijöitä.
- Suomessa
on eletty viime
Ilmastointihuollot
R134

Ter

ja tarjoilut sopimatta?

vuosina melkoista sisutusbuumia ja tuotantomme toimii lähes äärirajoilla. Suurin
sisustusinto varmasti laantuu
hieman koronan helpottaessa,
mutta uskon silti, että kotimaisilla laatutuotteilla on
jatkossakin kysyntää Työllistämme Suomessa myös
monia alihankkijoita. Tuotannostamme valmistuu tällä
hetkellä päivittäin noin 150

Sänkyjä ja patjoja sen sijaan
Toiveidesi pikkujoulut
myydään paljon myös keväälAskon
sohvatehdas
on
lä, Vuorio summaa.
ja loppuvuoden juhlat
aloittanut myös sänkyjen valAskon sohvatehdas on
mistuksen.
Yritys!koemark- yritysnimeltään Insofa Oy,
Tolvaselta!
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kinoi niitä ensin kolmessa joka on osa Indoor Group
sohvaa, Vuorio kertoo.
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ja vähitellen
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hallituksen
Hyvät ja viihtyisät
tilat pikkujouluihin
myynti
on aloitettu
sen kai- puheenjohtaja
on Kari Kolu
muihin
juhliin yrityksille
ja yksityisille.
kissa myymälöissä.
ja toimitusjohtaja Marko
- Sohvakauppa hiljenee
pe- Liimatainen.
Laadukkkaat
cateringpalvelut:
rinteisesti
keväällä ja kääntyy
• Teemamenut
• Kasvismenu
kasvuun taas loppukesällä.

• Perinteiset jouluruoat

Ota yhteyttä:
Julkitila-, ravintola-,
koti-, mökki-, ja veneverhoilut.
Tolvanen
Oy
p. 044Kalusteiden
5514 530 korjaukset ja pintakäsittelyt.
asiakaspalvelu@tolvanen.fi

Verhoomo Jyrki Nurmisto

www.tolvanen.fi

0500 530 043

Painonpudotusta arkiruoalla!

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

Mainosta
sinäkin tässä!

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

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

www.lahdenseudunuutiset.fi

KRISTILLIS-YHTEISKUNNALLINEN SOS.-DEM. VAALILIITTO | Ehdokkaat seurakunnittain

Jakelutyötä tarjolla Hollolassa
Hedelmätarhan alueella

Vaalinumero kirkkovaltuustoon
Ennakkoäänestys 8.-12.11.2022
Jyrkänmäentie 4, 15880 Hollola
Vaalinumero seurakuntaneuvostoon
Vaalipäivä 20.11.2022
Salpausselän seurakunta SOITA
Launeen0400-816
seurakunta
Joutjärven seurakunta
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KYSY LISÄÄ
Marjut Kajander
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eläkeläinen
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• Vartti- ja tiilikattojen
pinnoitukset

Tarja Pohjankoski

Marjut Hakala

37

Keski-Lahden seurakunta

• Vesikourujen uusiminen
ja asennus
• Kattotyöt myös
saaristossa
kokonaisurakointina

Erpo Heinolainen

ilmainen arviointi!
Joustava
6 rahoitus!
44
45
perushoitaja,
pääluottamusmies

kirjastovirkailija,
eläkeläinen

• Kattoturvatuotteet

• Peltikattojen maalaukset
• Kattojen pesut ja
suojakäsittelyt
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KATTOTYÖT
• Kattojen uudistukset

3
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Erkki Nieminen

0502205

kasvatustieteen
tohtori, VTM
www.katonmaalauslahti.fi
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eläkeläinen, toimittaja

Hilla Kakko

erityisopettaja
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Anneli Viinikka
kodinhoitaja,
eläkeläinen
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Maksaja: Lahden Sos,-Dem. Kunnallisjärjestö

Marjatta Airaksinen

Nastolan seurakunta
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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

Hollolassa järjestetään varautumis- ja
väestönsuojelutilaisuus
Hollolan kunta järjestää varautuminen ja väestönsuojelu -tilaisuuden tiistaina
29. marraskuuta 2022 kello
17-19. Tilaisuus järjestetään
Hollola-salissa osoitteessa
Virastotie 3 (virastotalo).
Tilaisuuteen on vapaa pääsy.

Illan ohjelmassa ovat aiheet ” Varautumisesta yleisesti” ja ”Väestönsuojat”.
Aiheita alustavat Päijät-Hämeen pelastuslaitokselta valmiuspäällikkö Mika Nevalainen ja paloinsinööri Raila
Viljamaa. Ennakkoilmoituk-

set pyydetään lähettämään
ville.wahlroos@hollola.fi
22.11.2022 klo 16 mennessä.
Mahdollisesta osallistujamäärän vähäisyydestä riippuen, kunta varaa mahdollisuuden peruuttaa tilaisuus.
Tervetuloa!

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

Painopaikka: Lehtisepät Oy
Painos: 25 000 kpl

toimitus@jns-mediajakelut.com

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

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

Ilmoitusmarkkinointi:

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

Runonurkka
Jos uskot olevasi liian pieni ollaksesi vaikutusvaltainen,
yritäpä nukkua hyttysen kanssa.

Halutaan ostaa autosi/
asuntovaunusi, ehkä
katsastamaton ja
viallinenkin käy.
Soita ja tarjoa kaikenlaisia!

Dalai Lama

sami.kivi@hotmail.com
P. 040 8172 446

Eläköön elämä
- 60 vuotta pohjantähden alla
Laulaja-säveltäjä Petri
Laaksonen täytti elokuussa
60 vuotta. Petri haluaa juhlistaa synttäreitään ja pitkää
laulajan- ja musiikintekijän uraansa syksyn mittaan
Eläköön elämä - 60 vuotta
Pohjantähden alla juhlakonserteilla eri puolilla maata.
Suurelle yleisölle tuntemattoman nuoren sävelnikkarin ura sai aikoinaan
lentävän lähdön 80-luvun
puolivälissä hänen sävellettyään voitokkaasti Suomen
euroviisusävelmät Eläköön
elämä (Sonja Lumme) sekä
Sata salamaa (Virve Rosti).
Sittemmin Laaksosen kynästä on syntynyt myös Anna
Erikssonin euroviisuhitti Oot
voimani mun, sekä lukuisa
määrä muita lauluja maamme eturivin artisteille.
Viimein vuonna 1994
koitti oman ensilevyn aika,
ja klassikkosävelmällään
Täällä Pohjantähden alla hän
lauloi itsensä suomalaisten
sydämiin. Petri Laaksosen
artistiprofiili onkin poikkeuksellisen laaja, sisältäen
iskelmiä, teatterimusiikkia,
monia joululauluja sekä
rakastettuja hengellisen musiikin lauluja mm. Tuomasmessuun ja Mukulamessuun,
klassikkorunoilijoidemme
teksteihin säveltämiään laulelmia unohtamatta.
Petri Laaksonen kokee
olevansa ennen kaikkea live-esiintyjä. Välittömänä
esiintyjänä ja sielukkaana
tulkitsijana hänellä on poikkeuksellinen kyky koskettaa
kuulijoita melodisilla ja elämänmakuisilla lauluillaan.
Kontakti yleisön kanssa
antaa voimaa niin kuulijoille
kuin laulajalle itselleenkin.
Jo yli neljännesvuosisadan
kestänyt ura esiintyvänä
artistina sekä eletyn elämän
tuoma kokemus iloinen ja
murheineen on tuonut Laaksosen tulkintoihin entistäkin
vakuuttavampaa otetta ja

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

syvyyttä. "Olen aina tiennyt
mistä laulan, mutta nyt myös
elän todeksi tuoreemmalla
tavalla laulujen tarinaa niitä
laulaessani", sanoo kuusikymppinen artisti.
Juhlakonsertin ohjelmisto
on tuhti kattaus Laaksosen
monipuolisesta ja rakastetusta tuotannosta "maan
ja taivaan väliltä". Juhlavuoden kunniaksi ilmestyy
syyskuussa myös monen
vuoden tauon jälkeen uusi
Timanttia-niminen levy,

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.

jonka lauluja Petri laulaa
myös konserteissaan. Edellinen Laaksosen pitkäsoitto
In Memoriam käsitteli kuolemaa ja jäähyväisten kipeyttä laulajan menetettyään
vuoden sisällä äitinsä ja
veljensä. Nyt on aika laulaa
elämästä! "Elämä, toivo rakkaus. Niistä on uuden levyn
laulut tehty", kertoo Petri innoissaan uusista lauluistaan
ja kutsuu kaikkia konserttiin
juhlimaan elämää. Eläköön
elämä!

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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Alue kuin iso talo

Hämeenkosken
Keskuspankki

”Alueen” ymmärtää vertaamalla rakennukseen
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Marraskuussa 2022 alueen
terveyspalveluita tuottaa
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä, jonka nimestä
jätetään yleensä ”kunta” pois,
siis Päijät- Hämeen hyvinvointiyhtymä. Jos minulta kysyttäisiin, sanoisin, että samasta
asiasta ei saa käyttää hiukkaakaan erilaisia nimiä. Nimet
ovat muutenkin vaikeita.
Alueella on vaikuttanut
myös organisaatio nimeltä sairaanhoitopiiri. Se on
perinteinen nimi erikoissairaanhoitoa ja laboratoriopalveluita tarjoavalle toimijalle.
Ennen alueuudistusta monet
poliitikot toivoivat muutoksen toteutuvan sairaanhoitopiirien pohjalta. Selkeä, toimivaksi osoittautunut malli
oli valmiina. Päinvastoin
siinä kävi.
Päijät-Sote on tavallaan
rinnakkainen nimike, jota
on käytetty kuvaamaan hyvinvointiyhtymän palveluita
sosiaali- ja terveydenhuollossa. Kun nykyinen hyvinvointiyhtymä lasketaan
haudan lepoon 31.12.2022,
Päijät-Sote alkaa tarkoittaa
hyvinvointialueen palveluita.
Hyvinvointialue on Päijät-Hämeessä kaikista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista vastuullinen
organisaatio. Palveluiden
laajentuminen tapahtuu, kun
pelastustoimi siirtyy alueelle.

J&K Joen

Nykyisin puhutaan, että ”alue”
ottaa vastuun, ”alue” päättää
talousarviosta, ”alue” tekee
sitä ja tätä. Kaikki tietävät,
että alueella kasvaa metsiä ja
peltoja, alueella on asuntoja ja
työpaikkoja, ja alueella kesät,
talvet vaihtelevat.
Mutta että alueesta tulisi
kuin älykäs, toimelias olento, se on vaikea ymmärtää.
Alueella kukaan ei näe päänuppia, jonka sisällä aivot
suunnittelevat ja ohjaavat sen
toimintaa.
Alue ei sitä paitsi tarkoita
pelkästään maantieteellistä,
rajattua seutua, vaan alueen
käsite sisältää hyvin kirjavan
joukon erilaisia toimintoja.
Mitä enemmän miettii kaikkia mahdollisia velvoitteita,
vastuita ja tehtäviä, jotka kuuluvat alueelle, sitä sekavammaksi alueen käsite muuttuu.
Mahtaako tätä hämäräperäistä
aluetta olla olemassa muualla
kuin hallintohimmeleiden
rakentajien mielessä ja heidän
piirtelemissään laatikoissa
kuvaruudulla?
On se. Täytyy olla, koska
1.1.2023 alkaen alue määrää
tärkeimmistä yhteiskunnan

Nimet eivät ole
helppoja

Pankkiholvin ovi painaa 900 kiloa.
Holvissa on taidetta.
Rahaa ei ryöstetä, koska sitä ei ole.
Taideteoksia katsellaan ilmaiseksi.
Rahaa otamme vastaan,
- jos tykkäämme
Johannek
asiakkaasta,
sen Porsaa
t
- joka ostaa
taideteoksen,
- kirjan tai kivaa
kirppiksestä.

KESKI-LAHDEN SEURAKUNTA

sen Porsaa
t

”Aluetta” on vaikea
ymmärtää toimijaksi

palveluista 205 000 ihmisen
elämässä.

ERKKI NIEMINEN

Johannek

Syksyn mittaan Päijät-Hämeen hyvinvointialuejohtaja
Petri Virolainen on ahkerasti
kiertänyt alueen paikkakunnilla kertomassa yleisölle,
mitä tämä uusi aluehallinto
oikein tarkoittaa. Muutos
toteutuu vuodenvaihteessa
2022/2023.
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ki Joensuu

Keskustie 25,
J&K Joen
suu Oy
Hämeenkoski
040 - 96 11 580
jyrki.joensuu@jkjoensuu.fi

Alue kuin talo

Moninaisten organisaatioiden
nimet ja erilaiset tehtävät eivät
ole helppoja ymmärtää. Kaavioillakaan ne eivät hahmotu.
Tilanteen havainnollistamiseksi voi olla sopiva keino
jättää yksityiskohdat sivuun ja
kuvitella koko alue kaikkineen
yhdeksi isoksi taloksi.
Talossa on isoja ja pienempiä huonetiloja ja niissä
harrastetaan monentyyppisiä hyviä hommia. Pomona
toimii 31.12. saakka Hyvinvointiyhtymä.
1.1.2023 talon alakertaan laitetaan tallit paloautoille ja ambulansseille.
Nimetään talon kaikille toimijoille uusi pomo, Hyvinvointialue. Siinä se. Ei ihan.

ström

Todellisuudessa talon toimintoja järjestelemään tunkeutui valmisteluryhmä jo
kaksi vuotta sitten.
Todellisuudessa yksi isoimmista toimintatiloista ei sijaitse talossa, vaan harjulla erikseen, ja se johtaa itse itseään.
Kovimmassa todellisuudessa mahtava linnanherra
nimeltä Valtio seuraa talon
puuhia ja määrää sen tärkeimmistä edellytyksistä. Jos
talon käyttövarat loppuvat
ikävästi, valtias sanoo että
omapa on vikanne.
Olisi kiva kuulla lukijoilta, lisäsikö tämä esitykseni
tietämystä vai pahensinko
sekaannuksia.
Jyrki Joensuu
Aluevaltuuston 2. vpj

Rak.mest.

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

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

041 728 1817

Lahden mitali Saara Vauramolle
Lahden kaupunginhallitus on myöntänyt kultaisen Lahden mitalin FT, johtava ympäristöasiantuntija Saara Vauramolle

Rengasmyynti KYSY TARJOUS
TALVIRENKAISTA!
• UUDET
• KÄYTETYT
Asennukset
Rengashuolto
Keskikankaantie 4, HOLLOLA
Puh. 040 545 0312

www.tp-rengas.fi

Lahden kaupungin entisen
ympäristöjohtajan, Saara Vauramon panos sekä
kaupungin viranhaltijana
että Kestävä Lahti -säätiön
ohjelmajohtajana on ollut
poikkeuksellisen mittava
Lahden kaupungin ympäristöpääkaupunkivuoden 2021
onnistumisen kannalta.
Vauramo on useiden vuosien määrätietoisella ympäristötyöllään tehnyt Lahden

nimeä tunnetuksi ympäristötoiminnan edelläkävijäkaupunkina. Tälle työlle on
annettu erityistä arvoa myös
Lahden kaupungin ulkopuolella sekä kotimaassa että
kansainvälisesti. Vauramo on
ollut pidetty ja arvostettu työtoveri ja yhteistyökumppani.
Vauramo on työllään
merkittävästi edistänyt kestävien ja innovatiivisten
ratkaisujen kehittämistä

Lahden kaupungin päämäärien saavuttamiseksi muun
muassa hiilineutraalisuuden,
energiatehokkuuden, kasvihuonepäästöjen vähentämisen, kestävän kehityksen ja
muuttuvien liikkumismuotojen sekä kiertotalouden
alalla.
Ympäristöpääkaupunkivuoden jälkeen Saara Vauramo on jatkanut uraansa
johtavana asiantuntijana kan-

sainvälisessä Ramboll -suunnittelu- ja konsultointiyrityksessä luontopositiivisten
ratkaisujen parissa.
Kultainen Lahden mitali
myönnetään tunnustukseksi
ansiokkaasta toiminnasta
Lahden kaupungin hyväksi.
Mitali on perinteisesti luovutettu Lahden syntymäpäivänä
1.11.
Lähde: lahti.fi

Laaja tutkimusaineisto: Korona-ajan
poikkeukselliset rajoitukset koettelivat nuoria
– yksinäisyys lisääntyi ja osallisuus heikkeni
Nuoret joutuivat Suomessa
sopeutumaan koronapandemian aikana poikkeuksellisiin rajoituksiin, jotka
estivät heitä harrastamasta,
käymästä lähikoulua ja tapaamasta muita nuoria. Nuorten
elämänpiiri rajautui kotiin
ja lähimpiin ihmisiin. Korona-aikana nuorten yksinäisyys lisääntyi sekä osallisuus
ja psyykkinen hyvinvointi
heikentyivät.
Osallisuus heikentyi erityisesti taloudellisen tilanteensa
tai terveytensä erittäin heikoksi kokeneilla sekä sukupuolivähemmistöön kuuluvilla nuorilla. Korona-aika
supisti nuorten osallistumisen, elämän hallittavuuden, merkityksellisyyden ja
yhteenkuuluvuuden kokemuksia.
”Nuoruuteen kuuluu erilaisten asioiden kokeileminen ja kokeminen sekä erilaisten ihmisten tapaaminen.
Koska rajoitukset veivät
niihin pitkälti mahdollisuudet, korona-ajan rajoitukset
tuntuivat nuorten elämässä
paljon, mikä saattoi johtaa
ahdistukseen ja masennukseen”, kertoo johtava tutkija
Anna-Maria Isola THL:stä.

Tiedot selviävät Nuorten
elinolot -vuosikirjasta 2022,
joka kokoaa monitieteisesti
tutkimustietoa lasten ja nuorten korona-ajan kokemuksista ja vaikutuksista.

Korona lisäsi korkeakouluopiskelijoiden
ja nuorten naisten
yksinäisyyttä

Yksinäisyyden kokemukset
lisääntyivät korona-aikana
erityisesti korkeakouluopinnot vasta aloittaneilla. Koska
opinnot alkoivat etäopiskeluna, näille nuorille ei päässyt
muodostumaan hyvinvoinnin
kannalta tärkeitä perinteisiä
opiskelijayhteisöjä.
”Korona-aika sysäsi
vaikeisiin elämäntilanteisiin osan niistäkin korkeakouluopiskelijoista ja työelämään siirtyvistä nuorista,
joiden pärjäämisestä ei ollut
huolta ennen pandemiaa.
Nuorten mahdollisuudet
turvautua sosiaalisen tuen
lähteisiin, kuten kavereihin,
harrastuksiin ja läheisiin
ihmissuhteisiin, vähenivät
tai katkesivat hetkeksi kokonaan”, toteaa THL:n erikoistutkija Marjatta Kekkonen.

”Kaikille nuorille korona-aika ei kuitenkaan ollut
yhtä rankka, vaan osa nuorista sai etäopiskelussa onnistumisen kokemuksia opintosuoritusten tehostumisena,
ajankäytön joustavuutena ja
digitaalisten taitojen kehittymisenä”, Kekkonen jatkaa.
Yksinäisyyden kokemukset olivat viisi kertaa yleisempiä korkeakouluopiskelijoilla, jotka kokivat
itsensä muutoinkin psyykkisesti kuormittuneeksi. Nuoret
naisopiskelijat kokivat yksinäisyyttä miehiä useammin.
Myös seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien
nuorten yksinäisyyden kokemukset lisääntyivät.
Nuoret aikuiset joutuivat
jatkuvasti punnitsemaan keitä he voivat tavata koronaturvallisesti, miten ja missä.
Nuorten mahdollisuus itse
säädellä yksinoloa häiriintyi.

ten vakavat sairastumiset,
tehohoidon tarve ja nuorten
koronakuolemat ovat olleet
hyvin harvinaisia. Koronaan
liittyviä kuolemia oli todettu
alle 20-vuotiailla yhdeksän
ja 20–29-vuotiailla 18. Neljä
viidestä 18–29-vuotiaasta
nuoresta oli saanut vähintään
kaksi koronarokotetta.
Nuorten elinolot -vuosikirjan on toimittanut Terveyden
ja hyvinvoinnin laitos (THL)
yhteistyössä Nuorisotutkimusseuran sekä valtion nuorisoneuvoston kanssa. Joka
toinen vuosi ilmestyvä vuosikirja tuottaa tietoa nuoruuden
ikävaiheesta kulloinkin ajankohtaisen ilmiön näkökulmasta. Vuosikirja koostuu 15
empiirisestä tutkimuksesta
sekä tilastokatsauksesta. Tutkimusaineistot ovat ainutlaatuista dokumentaatiota lasten
ja nuorten kokemuksista
koronakriisin alkuvaiheesta.

Vakava koronatauti
harvinainen nuorilla

Lähde: Marjatta Kekkonen, Mika Gissler, Päivi
Känkänen, Anna-Maria
Isola. Poikkeuksellinen nuoruus korona-aikaan. Nuorten
elinolot -vuosikirja 2022.
Terveyden ja hyvinvoinninlaitos (THL). Teema 34/2022.

Heinäkuuhun 2022 mennessä
alle 30-vuotiailla oli ollut
lähes 450 000 terveydenhuollossa varmennettua koronatartuntaa. Kuitenkin nuor-
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Autopesu Hennala
Hennalankatu 309, 15700 Lahti

KIILTO

29,90

SUOJA

26,90

Täydellinen pesuohjelma.
Paras kiilto autollesi
Kesto n. 12 min

Suojapinnoite autollesi.
Suojaava erikoispinnoite.
Kesto n. 12 min

TEHO

Tehopesu pinttyneeseen
likaan ja kuraan.
Kesto n. 10 min

NOPEA

23,90
15,90

Pikapesu toistuvaan
autonpesuun.
Kesto n. 7 min

HARJATON
Harjatonta puhtautta
autollesi
Kesto n. 10 min

17,90

Vaivaton ja nopea
autopesu Lahdessa!
Pesukemikaalit ovat ympäristöystävällisiä ja käsittelemme
pesuvedet sekä jätteet asianmukaisesti ja valvotusti.
Pesuista pystyy kerryttämään K-plussapisteitä.
Säännöllinen autopesu pitää maalipinnan kunnossa sekä
lasipinnat naarmuuntuvat vähemmän.
Harjakallistusjärjestelmällä parantaa pesutulosta erityisesti
farmari ja SUV-autojen perän pesussa. Hallissamme on myös
laadukas alustapesuri.

YÖPESUT JOPA -50%
MA-SU KLO 22-06
–6–

Pikkulasten rokotuskattavuus on Suomessa hyvä
– rokottamattomuus edelleen hyvin harvinaista
Lasten rokotusohjelmaan
kuuluvien rokotteiden rokotuskattavuus on Suomessa
edelleen hyvä. Lisäksi lasten
rokottamattomuus on hyvin
harvinaista. Tiedot käyvät
ilmi valtakunnallisesta rokotusrekisteristä.
Vuonna 2019 syntyneistä
lapsista 97 prosenttia on saanut kurkkumädältä, jäykkäkouristukselta, hinkuyskältä, poliolta ja Hib-taudeilta
suojaavan viitosrokotuksen.
Luku on hieman matalampi
kuin vuonna 2018 syntyneiden ikäluokassa, mutta
syy löytyy todennäköisesti
tiedonsiirrosta.
”Tiedonsiirron puutteita on
ollut aiempaa enemmän sellaisilla alueilla, joissa syntyy
paljon lapsia. Nämä puutteet
madaltavat myös koko maan
kattavuuslukua. Hyvin monessa kunnassa kaikki lapset
saavat viitosrokotuksen ja
kaksi kuntaa kolmesta ylittää
selvästi koko maan tason”,
sanoo THL:n ylilääkäri Ulpu
Elonsalo.
Noin 96 prosenttia 2019
syntyneistä lapsista on saanut pneumokokkirokotteen.
Parhaimmat kattavuudet ovat
Etelä- ja Pohjois-Savon sekä
Kymenlaakson sairaanhoitopiireissä. Kaikista Suomen kunnista lähes kaksi
kolmesta ylittää koko maan
kattavuustason.
Rotavirusrokotteen on saa-

nut 93 prosenttia vuonna
2019 syntyneistä lapsista.
Luku on samaa luokkaa kuin
vuonna 2018 syntyneillä.
Vesirokkorokotteen suosio
on lisääntynyt joka vuosi sen jälkeen, kun rokote
tuli osaksi rokotusohjelmaa
vuonna 2017. Vuonna 2019
syntyneistä lapsista noin 86
prosenttia on saanut vesirokkorokotteen.
MPR-rokotusten kattavuus
pyrittävä pitämään korkeana
Tuhkarokolta, sikotaudilta
ja vihurirokolta suojaavan
MPR-rokotteen ensimmäisen
annoksen on rokotusrekisterin mukaan saanut noin
95 prosenttia vuonna 2019
syntyneistä.
”Koko maan tasolla tarkasteltuna MPR-rokotuskattavuus on pysynyt 95
prosentin tuntumassa pitkään. Laajemmat epidemiat
ovat epätodennäköisiä, mutta
paikallisten epidemioiden
riski kasvaa etenkin herkästi
leviävän tuhkarokon osalta,
jos MPR-rokotuskattavuus
jää toistuvasti tälle tasolle
tai matalammaksi”, sanoo
THL:n johtava asiantuntija
Mia Kontio.
”Samalla on hyvä muistaa,
että myös muut asiat vaikuttavat epidemiariskiin. Vaikutusta on myös sillä, millaisesta alueesta on kyse ja
kuinka suurella osalla alueen
aikuisväestöstä on joko ro-
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Ra

Hiustenleikkaus
13 - 17 €

Itse
vani
joten
kakk

ETSIMME ASIAKKAILLEMME
RANTAHUVILAA/TALOA RANNALTA
n. 150 km säteeltä H:gista
Asumiseen sekä vapaa-aikaan.
Nyt
on kevätLuotettavaa
välitystä yli 30v. kokemuksella.
VARAA
OMA

kotuksen tai lapsuudessa
sairastetun taudin antama
suoja tuhkarokkoa vastaan”,
Kontio jatkaa.

Rokottamattomuus
on edelleen
harvinaista
Rokottamattomuus on Suomessa hyvin harvinaista.
Lapsi katsotaan rokottamattomaksi, jos hän ei ole saanut
yhtään rotavirus-, pneumokokki-, MPR- ja viitos- tai
nelosrokotetta.
Rokottamattomien lasten osuudet ovat pysyneet
vakaina jo useita vuosia.
Vain noin prosentti lapsista
ei ole saanut kansalliseen
rokotusohjelmaan kuuluvia
perusrokotuksia lainkaan
kolmeen ikävuoteen mennessä. Kahdeksaan ikävuoteen
mennessä ilman perusrokotuksia jää vain 0,7 prosenttia.

Työ tiedonsiirron
parantamiseksi jatkuu

Tiedot rokotuskattavuuksista
perustuvat valtakunnallisen
rokotusrekisterin ajantasaisiin tietoihin, jotka saadaan
potilastietojärjestelmistä.
Rokotusten kirjaamiseen
ja erityisesti tiedonsiirtoon
liittyvien ongelmien vuoksi
todelliset rokotuskattavuudet
ovat todennäköisesti rokotusrekisterin lukuja korkeampia.
”Tiivistämällä yhteistyötä
rokotuksia toteuttavien tahojen, tietojärjestelmätoimittajien, potilastietojärjestelmien pääkäyttäjien ja THL:n
välillä voimme saada vielä
tarkempia kattavuuslukuja.
On tärkeää, että yhteistyö
jatkuu tiiviinä myös tulevien
hyvinvointialueiden kanssa”,
Ulpu Elonsalo sanoo.
Lähde: thl.fi

siivouksen
aika
MYYTIPAIKKASI
Muista, meillä

Vihdintie
00350 Helsinki
kauppa4,käy!
p.09- 2418498. www.tuomontupa.fi
Ahtialantie 37, 15170 Lahti

www.lanttila.ﬁ

SELLUVILLAA
Palvelevaa taimikauppaa
Lahdessa, vuodesta 1967

lisäeristeeksi ja uudisrakennukseen yläpohjiin,
Meiltä
laadukkaat
kesäkukat,
lattioihin
ja seiniin alk
39 / m3
3
vihannekset,
puut, pensaat,
minimipuhallus
20 m 950perennat,
e
havut,
ja köynnökset.
Kysy
tarjous ruusut
puhallettuna
puh. 040 3210 682
sellueristys@gmail.com
Joukossa
paljon erikoisuuksia
KOTITALOUSVÄHENNYS

ja harvinaisuuksia!

Ostamme autosi,

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

kaikenkuntoiset käy, myös katsastamattomat.
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0XOWDDNXRULNDWHWW
DNLYLDLQHN
6XXUV¿NHLVV¿MDSHU¿N¿UU\OO¿QRXGHWWXQD
7LODXNVHWZZZYLKDQWDƬ

Poh
200g
100
Täy
n. 7
vaja
2 prk
2 rs
3 ka

Mur
laita
javu
taiki
reun
kaap
Keit
hillo
pilko
ja ke
sätä
neste
kieh
vani
ja k
kuoh
hillo
lokk

O
Lä
le

Keil

NASTO-RENGAS

225/40 R18 ......315€
muuttaa
oi voi
ilmoittautua
nnanelämän. Yrioko
eella
Suomen
Hinta 4 kpl asennettuna
ana.
täjä, ota vastaan
kkosivujen
kautViikko
20
/
2021
äiset
työhaaste ja tue
Tiilitie
2, Nastola.
Puh. (03) 7625 635
www.nastorengas.fi
i/kesätyöhaaste
n ja – 6 –nuouokkalaisia
Lahden
Seudun
Uutiset
kus-alkumetreillä.
män
MYÖS RENKAIDEN
mia”,
aan
yhdessä,
neuvolle
tilaaettei
ja
KAUSISÄILYTYS
ettaja,
uori jää ilman työLAADUKASTA
SIIRTONURMEA LAMMILTA!
a.
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Toukokuun
tahdotuimmat!
Huhtikuun
herkkuja!

Liikenne Lakkapään linja-autoissa
huomioidaan myös pyörätuoliasiakkaat

TUONASTO-RENGAS
AUTOSI
ttelevalle kulvää esimerkkiä
MEILLE
Tiilitie 2,HUOLTOON!
Nastola.
Puh. (03) 7625 635
innallasi. Har-

voi ilmoittautua
kkeella Suomen
erkkosivujen kauth.fi/kesätyöhaaste

Hyvä sikanauta-jauheliha

TEEMME
ULJETTUINA

70&/30%, tuore, Suomi

jettaja omaksuu
*AUTOJEN
KORJAUKSET
JA HUOLLOT
* AUTOJEN KORJAUKSET
* FORD-VARAOSAT
uta
liikennettä
JA HUOLLOT
ljettaja, *PYÖRÄSUUNTAUKSET
* PCOB.MOOTTORIT
LAADUKASTA SIIRTONURMEA
LAMMILTA!
kailemalla
sekä
a
www.lamminsiirtonurmi.fi • info@lamminsiirtonurmi.fi
*PPG-MAALIT
* PYÖRÄSUUNTAUKSET
* OBD-MITTAUKSET
ä muiden tieloittelevalle
*RENKAAT
*kulnyvää
reaktioita
jaPPG-MAALIT/
* RENGASMYYNTI JA
esimerkkiä
TARVIKKEET
*FORD-VARAOSAT
Käyttäytymällä
-ASENNUKSET
minnallasi. HarSeuralaispalvelua
ria tai harjoitteuljettaja
omaksuu
*OBD-MITTAUKSET
* ILMASTOINTIHUOLLOT
muuta
liikennettä
jia kohtaan
kokkailemalla
sekä
www.lamminsiirtonurmi.fi • info@lamminsiirtonurmi.fi
ljettaja näyttää
Liikenne Lakkapään uusien kalustohankintojen jälkeen
että muiden tielia
siitä,
miten
yritys voi kuljettaa yli 30 pyörätuoliasiakasta kerrallaan.
en reaktioita ja
Henkilöstöpäällikkö Nina Lakkapää ja markkinointipäällikkö
virheen
tekeviin
Käyttäytymällä
Seuralaispalvelua
Jarmo Talvitie testaavat, kuinka uusi laite toimii.
KAHDEN
❤
tai harjoittenuoria
hyväksyttävää

MISTO
ISTO
9HVLMlUYHQ5DNHQQXVSDOYHOX2\
0700-416 060
Hyödynnä kotitalousvähennys!
KAHDEN
Metsänhoitoa&
KESKEN
kotipalvelua
Puh. 040 171
3110 / Aho
NIITTYLÄ

yyntiä

ÄLÄ OLE YKSIN!

YNTI IMONE
SEURAA TARJOLLA!

NIITTYLÄ

NTI IMONE
0700 41909
0700-411600

timia

Polttoöljyä

IITINÖljysäiliöiden
GRANIITTI
OY
huoltoa
Polttoöljyä

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

3 782 7783

782 7783

Perheniementie 451, 47450 Iitti
GSM 0400-809 095

Vuosimallilla ei väliä,

tarjoa.

asuntoauto ZZZLLWLQJUDQLLWWL¿

osimallilla ei väliä,

rjoa.

Siirtonurmea
LIIKKUVA AUTOHUOLTO

- huollot - korjaukset - rengasmyynti

LAADUKASTAjaSIIRTONURMEA
LAMMILTA!
renkaanvaihdot - apuvirtaa
- ym.

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

ZZZODPPLQVLLUWRQXUPLÀLQIR#ODPPLQVLLUWRQXUPLÀ

www.autohuoltojanne.ﬁ

p. 0400 467 595 24 h joka päivä!

Automyyntiä

Päijät-Hämeen
Oy
M-Lasi KunKäyttöauto
autosi tuulilasi
n. 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.

isot XL, Suomi

Kynttilävartio-mielenosoitus

3,50

/kg

Kauppahalli Lihaa - laatua - palvelua www.lihavuorinen.fi

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

PALVELUHAKEMISTO

1 - Kehräämö (takapiha)
htimia

Maalaiskananmunat

/kg
Onko äänestäjä
hukassa
Poron lapakäristys
seurakuntavaaleissa? 34,90
29,90

Kylpyhuonelaatoitusja
ÄLÄ OLE41909
YKSIN!
0700
0700-411600
HINAUKSET
vesieristystyöt
0700-411600
Ilmainen kartoitus!

11,90
10,90
/kg
/kg

Liikenne Lakkapää ja Pajulahti ovat tehneet yhteistyötä usean vuoden ajan.
– Yhteistyömme on ollut
joustavaa ja sitä on syvennetty.
Tapahtumapäällikkö Laura
Kittelä kertoo, että Pajulahti
)DVDDQLQULQWD¿OH
on Suomen virallinen paraLumiporo,
lympiaurheilijoiden valmenpakaste,Suomi
GB
nuskeskus.
– Pajulahti suosii luotettavia yhteistyökumppaneita
aina. On ollut ilo huomata,
kuinka Liikenne Lakkapää
joustaa aina mahdollisuuksien mukaan, koska asiak- Seurakuntavaalien ennak- jayhdistystä, jolla on selvä
kaillemme ilmenee yllättäviä koäänestys on päättynyt. ohjelma.
kuljetustarpeita esimerkiksi
Näyttää siltä, että äänestäjiä
Tulkaa kaikki -liike ajaa
kesken tapahtumien.
on todella
hukassa entiseen nautaa
valtakunnallisen
ohjelmansa
Kylmäsavuporoa,
ja hevosta.
Pajulahti on saanut kan- tapaan. Äänestysinto vaimukaisesti
yhdenvertaisuutNastolan
kotijuustoa.
sainvälisiltä lajiliitoilta pa- kuttaa yhtä laimealta
kuin tilan
ta, kuten
samaa sukupuolta
Vetikon
laidunlihaa.
lautetta siitä, että paralym- ennenkin. Miksi näin on? olevien vihkimistä ja naispiaurheilijoiden kuljetukset Tunteeko äänestäjä itsekin puolisten pappien syrjimisen
on hoidettu aina asianmu- olevansa hukassa? Ketä ää- lopettamista sekä avointa
kaisesti.
nestäisin? Mitä tavoitteita päätöksentekoa, kestävää
Lahden
Kauppahallista!
TERVETULOA!
– Asiakkaamme
vaativat
kätkeytyy valitsijayhdistyskehitystä, heikossa asemassa
erityiskohtelua ja sen vuoksi ten kauniiden nimien taakse? olevien tukemista kotimaassa
Vaikeaselkoisuus selittyy ja maailmalla sekä kunnioitlinja-autonkuljettajalla
täytyy olla pelisilmää eri- paljolti siitä, että ryhmittymiä tavaa keskustelua kirkossa.
koistilanteita varten. Lähes on muodostettu erilaisilla Haluamme, että seurakunta
jokainen paralympiaurheilija perusteilla, poliittisilla ja löytäisi uusia tapoja tuoda
tarvitsee linja-autonkuljetta- kirkkopoliittisilla. 16 vuoden sanomaansa tämän päivän
Kaihtimia
jalta henkilökohtaista apua.
ihmisille. Vaalikonevaskirkkovaltuustokokemukseni
perusteella puoluepoliittiset tausten perusteella lahtelaiset
arvot eivät näy mitenkään ehdokkaamme painottavat
Viikko
20 / 2021
ympäristöä
seurakunnan toiminnassa. muita enemmän
Tämän ovat äskettäisissä ja ilmastoa, toiseksi eniten
vaalikeskusteluissa toden- heikompiosaisten auttamista
Teräslevyt (myös leikkaus- ja särmäyspalvelu, palkit, RHS putket,
puh. 03 782ja
7783
neet poliitisten ryhmittymien
oikeudenmukaisuuden
kulutusteräkset, rst-teräkset, mig-langat ja -puikot, Wallius hitsauskoneet ja tarvikkeet, hionta ja katkaisutarvikkeet, koneita, uutta ja
edustajat itsekin. Vaaleissa edistämistä. Muissa asioissa
käytettyä ym. ym.Kattoturvallisuustuotteita
Myös kattavat romualan palvelut.
valittavat luottamushenkilöt painotuksemme eivät merEi jonotusaikaa.
joutuvat ottamaanKiinteistöt
kantaa kittävästi poikkea muista
seurakuntien ja kirkon ke- ryhmittymistä.
hittämisen suuntaviivoihin.
Selvennykseksi on todetTALO / MÖKKI MAALTA
tava, että luottamuselimissä
Asennettuna jja tarvikkeena
Ympärivuotiseen lomakäyttöön.
Lasse Koskinen
Lahden kaupungin kai- Mahdolliset erimielisyydet
ilmenevät yleensä akselilla
Sopivasta kauppaasiat
heti. pääsääntöisesti käsitelKerminkuja 1-3, 05880 Hyvinkääkesta toiminnasta
Av. ark. 8-17tehtiin
la 9-1424
arvokonservatiivi – liberaali. lään hyvässä yhteisymmärSuomen eduskunnan apulais- valitusta vuosina 2015-2019. Lahtelaisilla puoluepohjai- ryksessä seurakunnan parasta
saumattomat
oikeusasiamies
antoi Lahden Niistä kahdeksan aiheutti silla ehdokaslistoilla on mo- ajatellen. Isot asiat, kuten
sadevesijärjestelmät
sivistysjohtajalle
huomautuk- huomautuksen Lahdelle, jo- lempia. Tämä käy selvimmin
pääteVihdintie 4, 00350avioliittokysymys,
Helsinki
kattosillat
sen hänen yhdelle
rehtorille ten noin kolmasosa valituk- ilmi suhtautumisessa
(09) 241 kirkon
8498 - www.tuomontupa.fi
tään kirkon parlamentissa,
tikkaat
antamastaan
varoituksesta. sista johti huomautukseen kipeään kysymykseen, samaa kirkolliskokouksessa. Ei ole
Lahden kaupunki
lumiesteethankki saakka. Tätä määrää kaupun- sukupuolta olevien Kattotöitä
avioliit- tarpeeksi painotettu sitä, että
ulkopuolisen
lausunnon
tästä ginhallitus ei pidä erityisen toon vihkimiseen. Lahdessa seurakuntavaalit ovat myös
K
Kou
ou
rut
t
uot
t
e
O
Oy
205/55R16
€
listoilla
kirkolliskokouksen vaalit.
varoituksesta,
koska659
kaupunsuurena.
Tähän kaupungin- poliittisten ryhmienPeltija tiilikattojen
0400
400
00 4998 184
8 , 04
84,
0 0 8865
65 1147
65
11447
Nyt valittavat kirkkovaltuuski 205/60R16
katsoi oikeusasiamiehen
hallitus päätyi Lahden tarkas- on pääasiassa tasa-arvoipesut ja maalaukset
659 €
ton ja seurakuntaneuvostojen
huomautuksen merkinneen tuslautakunnalle antamassaan sen avioliiton kannattajia,
RAKENNUSAPU
mutta myös vaihtelevasti
jäsenet valitsevat kirkollisko215/65R16 699
€
työantajaoikeutensa
kavenselityksessä.
maallikkoedustajat.
vastustajia.
Tämä
sinänsä
MARTTINEN
tamista.
Ulkopuolelta
ostettu
Tarkastuslautakunta pitää pieni sivuasia on joillekin kouksen
215/55R17
865
€
Vielä ehtii äänestää: varwww.rakennusapumarttinen.ﬁ
lausunto tuki kaupungin nä- Lahden kunnallisviranhalMeillä
vaalipäivänä sunarka henkilökohtainen
on- sinaisena
Puh. 0400-948
260
kemystä.
tijoiden saamia
225/50R17
895 €
myös
Ompelukonemyynti
ja kahdeksaa
-huollot gelma,
taas Raa- nuntaina
20.11.
kloOksa11-20
Lahdenjoillekin
tarkastuslautakunnan
puheenjohtaja
Reijo
Oikeuskansleri ja oike- huomautusta
kuitenkin- mer- matun
tulkintaan
liittyvä
iso oman seurakunnan
kirkossa.
RENGAS
nen (vas.)
luovuttaa
tarkastuskertomuksen
vuodelta
2020
Polttoöljyä
usasiamies ovat vuosina kittävänä
määränä. Lautakun- periaatteellinen
asia.
Vaik- Valkoisella
vaalilipulla
ääkaupunginvaltuuston
puheenjohtajalle
Hannu
Rahkoselle
HOTELLI
LAATUKONEET
2015–2019
antaneet tehtyjen ta päätyyEDULLISESTI
tarkastuskertomuk- ka
äänestäjä on tarkistanut
nestetään Lahden seurakunja kaupunginjohtaja
Pekka Timoselle.
että oman tayhtymän yhteiseen kirkkanteluidenMYYNTI
johdosta kunnalsessaan siihen,
että Lahden vaalikoneesta,
- HUOLTO
- KORJAUS
Kuva: Lasse Koskinen.
ehdokkaan kanta on sopiva, kovaltuustoon ja oranssilla
lisviranhaltijoille Suomessa
hallinnossa
on
valitettavan
KAIKKI MERKIT
tahtomattaan äänellään
huomautuksesta,
koska oi- lipulla
pungin oman
toimienseurakunnan
laillisuuden.
yhteensä 17 huomautusta, paljon korjattavia puutteita. voi
auttaa
läpi vastakkaisella
keusasiamiehen
antamaan seurakuntaneuvostoon. Näisjoista kahdeksan on annettu
vaikutolevan. eiVaalijärhuomautukseen
ole vali- sä vaaleissa
Lahden jokainen
kaupungin
tarLahden kaupungille. Näin
Lisäksi lautakunta katsoi kannalla
jestelmä
on
sama
kuin
valtaa
vahvasti,
koska
äänestäjiä
tusoikeutta.jaLahdella
on
omia
kastuslautakunnan
arvioinollen lähes puolet näistä tarpeettomaksi hankkia kal- tiollisissa
kunnallisissa on niukasti.
lakiasiantuntijoita,
joiden tikertomus 2020, julkaistu
huomautuksista on tullut lista ulkopuolista lausuntoa vaaleissa.
Ensin lasketaan
tehtävänä on varmistaa
kau- 3.5.2021.
Lahdelle.
sivistysjohtajan saamasta valitsijayhdityksen
paikkamäärä kokonaisäänimäärän
perusteella, sitten valitaan
Antero Helanterä
edustajat
henkilökohtaisten
Salpausselän
seurakunta
www.torinompelukone.ﬁ
- p. 0400
Tiilitie
2, Nastola • P. (03) 7625
635769 632
äänimäärien perusteella.
Tulkaa kaikki -liikkeen
Rauhankatu
18,
Lahti
www.nastorengas.fi
Tämän vuoksi turvallinen
ehdokas
Av. ma, ti, to, pe 10-17, ke 9-18
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Rakennus- ja
0700-416 060
saneerauspalvelut
ÄLÄ OLE YKSIN!
SEURAA TARJOLLA! FORD

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

/kg
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Lahti on kerännyt
oikeusviranomaisten huomautuksia

NASTO-RENGAS
TORIN OMPELUKONE
Kuntavaalit ovella,
kannattaako äänestää?

Selvänäkijä
Stiina Sahari
Viikko 46 / 2022
0700-9-3009

Lappilainen näkijä, parantaja

Katariina

TIEDUSTELUT JA RYHMÄVARAUKSET:
0400 777 717/044 977 4487
TAI KAHVILA@PHNET.FI

★ Aito ★ Varma ★ Näkijä ★

Jenny

jo kolmannessa polvessa

Lahden Seudun Uutiset

0700-51014
Päijät-Hämeen hyvinvointialue:
2,95€/min.+pvm. pl50 hki 25

0700-512411
“Myös ihmissuhdekriisit”
2,59
€
2,17€/min+pvm,
roy, PL 52, Tre

KARTANONTIE 77
17150, URAJÄRVI
ASIKKALA
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Myös luotettavat rakkaustulkinnat
2,59/min+pvm
2,34/min
+ pvm

LIIKKUVA AUTOHUOLTO
Palveluseteleillä
valinnanvapautta
asiakkaille
Rengasmyynti ja -vaihdot
- huollot - korjaukset - rengasmyynti
ja renkaanvaihdot - apuvirtaa - ym.

asiakkaan
luona!
Yksityisten sosiaalija ter- yritysten
mahdollisuuksia
veydenhuollon palveluiden tuottaa palveluita hyvinvointialueelle.
hankinnassaAutohuolto
voidaan käyttää Janne
A Tmi
Päijät-Hämeessä käytetään
niin sanottuja palveluseteleiVÄÄKSY (toimialueena
Päijät-Häme)
tä. Hyvinvointialue
hyväksyy runsaasti
palveluseteleitä
ja pitää yllä www.autohuoltojanne.ﬁ
listaa yksityisistä esimerkiksi vammaisten henpalveluntuottajista, joiden kilöiden asumispalveluiden,
palvelujen
maksamiseen
p. 0400
467 595kuntoutuksen,
24 h joka ikääntyneiden
päivä!
asiakas voi käyttää hänelle palveluasumisen ja henkilömyönnettyä palveluseteliä. kohtaisen avun hankintaan.
Aluehallitus hyväksyi tänään
kokouksessaan Päijät-Hä- Ikääntyneiden
meen hyvinvointialueella
käytettävät palvelusetelit, palveluihin
niiden arvot, palvelusetelei- yhteisöllisen asumisen
ratkaisuja
den sisällöt ja säännöt.
Palveluseteleiden käyttöä Yhtä aikaa hyvinvointialueiohjaa palvelusetelilaki. Hy- den järjestämisvastuun alvinvointialue päättää, kuinka kamisen kanssa 1.1.2023
paljon ja missä palveluissa tulee voimaan myös suuri
palveluseteleitä käytetään. osa iäkkäiden ihmisten palAsiakas voi päättää, haluaa- velujen uudistuksen toisen
ko käyttää palveluseteliä vai vaiheen lainsäädännöstä.
järjestääkö hyvinvointialue Uudistuksen tässä vaiheessa
hänen palvelunsa jollakin keskitytään parantamaan
muulla tavalla. Palveluse- erityisesti kotiin annettavia
teleiden käyttö lisää asi- palveluja ja asumispalveluja.
akkaiden valinnanvapautta
Uudistuksessa nykyisen
ja pientenkin paikallisten palveluasumisen korvaa

VUOKRATAAN
Nivelpuominostin
Pieni ja näppärä,
12metrinen

uudenlainen yhteisöllinen
asuminen. Muiksi asumispalvelun muodoiksi jäävät
edelleen ympärivuorokautinen palveluasuminen sekä
tilapäinen ja tuettu asuminen.
Yhteisölliseen asumiseen
kuuluu asiakkaan tarpeiden
mukaan määritelty asuminen
ja tukea sosiaaliseen kanssakäymiseen.
Aluehallitus päätti käynnistää yhteisöllisen asumisen
kilpailutuksen Päijät-Hämeen hyvinvointialueelle.
Hankinnalla halutaan edistää
asiakkaan valinnanvapautta, kehittää palvelun laatua
asiakastarpeita vastaavaksi,
tukea monituottajuusmallia, tehdä mahdolliseksi uusien yritysten joustava pääsy markkinoille sekä
saada
MAINOSLIITE
aikaan hyvinvointialueen
taloudellista kantokykyä tukeva palvelumalli.

Hinta 99€/vuorokausi
upihalle
tuplavoitto
tai vuokraa vaikka
koko viikoksi
urkuhankekisassa
Purkupihalle
tuplavoitto

Lähde: paijat-sote.fi

hintaan 495€/vko

purkuhankekisassa

ai tunnustusta ensi kertaa järjestetyssä Vuoden Purkuhanke -kisassa.
ttiin sen toteuttama
Tampereen
(hinnat
sis. alvLamminpään
24%). purku-urakka. Yritys oli
a myös kakkossijalle yltäneessä Laakson sairaalan purkuhankkeessa.

ysykan,

-työmies

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

Varaukset ja lisätiedot
numerosta

MARIZA

Lomonosovin eläimiä

Purkupiha
käytti
Lamminpään
purkuhankkeessa
ensimmäistä
kertaa
purettavien
rakennusPurkupiha
käytti
Lamminpään
purkuhankkeessa
ensimmäistä
kertaa purettavien
rakennusten
laserskannausta
ten laserskannausta
purkuosien
uudelleenkäytön
purkuosien
uudelleenkäytön
suunnittelemiseksi.

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.

Kreivitär

050 575 0770

kenäaan

toon.
tajen

PÄÄROOLEISSA: JYRKI
ANTTILA & HANNAKAISA
NYRÖNEN
SAVIAHON
MYYMÄLÄ
HYVINKÄÄLLÄ

Emmerich Kálmán

uva
aistiiha
hoSe
ön
ai-

Purkupiha sai tunnustusta ensi kertaa järjestetyssä Vuoden Purkuhanke -kisassa.
Lisähintaan
saatavilla:
Parhaana
palkittiin sen toteuttama
Tampereen Lamminpään purku-urakka. Yritys oli
urakoitsijana
myös
kakkossijalle
yltäneessä
-kuljetus kotipihaan Laakson sairaalan purkuhankkeessa.

suunnittelemiseksi.

Suomen suurimpiin kuu- la-Tanttu Aalto-yliopistosta
rakenne-suunPurettuihin arkkitehdit
rakenteisiinja liitettiin
RFIDluva rakennusten ja teolli- kuului kilpailuntunnisteet,
nittelijat
voivatmateriaalista.
hyödyntää
tuomaris- joissa
oli kuvaus
suuslai-tosten purkuun sekä toon. Hän korostaa purkualan jälleenra-kentamiseen liittyLisäksi halli laserskannattiin.
Näistä synvissä suunnitelmissa.
asbesti-töihin erikoistunut tärkeyttä kiertota-louden
tyvää
datapankkia
arkkitehdit
rakenneLamminpään ja
teollisuusPurkupiha on kehittänyt jo edistäjänä ja hiilidioksidiPurkukohde
kiinteistöistä
pu-rettiin
vuosia teho-kasta
rakennus- päästöjen vähentäjänä.
suunnittelijat voivat hyödyntää jälleenraosien uudelleenkäyttöä.
voittanees- ehjänä ja ohjattiin uudelarvoidaan Se
aina ”Minua viehättikentamiseen
suunnitelmissa.
leenkäyt-töön
mm. teräsraarvioi purkukohteen aina sa hankkeessa se, että siinä liittyvissä
Lamminpään
teollisuuskiinteistöistä
uudelleenkäytön
ja
uudelleenkäytön näkökul- puretut rakennuksen osat kenteet, liimapuupalkkejapumasta ennen
kuin aloittaa vie-tiin toiseen kohteeseen
ja seinäelementit.
rettiin ehjänä
ja ohjattiin uudelleenkäytnäkökulmasta.”
varsinai-sen purkamisen.
Purkupihan
Kati Tuorakennettiin uu-destaan.
Pur-teräsrakenteet,
töön mm.
liimapuupalkkeja
Markkinointi- ja liike- kupihan hanke oli suosikkini minen kertoo yrityk-sessä
seinäelementit.
toiminnan kehitys-johtaja siksi, että se oli jaainut
jossa syntyneen vuosikymmenien
”Minua
viehätti voittaneessa
hankkeessa
Purkupihan aikana
Kati Tuominen
kertoo
yritykKati
Tuominen
iloitsee näin
tehtiin.”
tietämystä,
mitä
on
menestyk-sen
Vuoden
PurKorkiala-Tanttua
miellytti
järkevää
purkaa ehjänä.
Se
se,
että siinä puretut
rakennuksen
osat viesessä
syntyneen
vuosikymmenien
aikana
kuhanke -kisassa kertovan, myös se, että Purkupiha oli otetaan huomioon jo purkutiin toiseen kohteeseen ja rakennettiin uutietämystä,
mitä
on
järkevää
purkaa
ehjänä.
että yrityksessä on tehty kiinnittänyt huomiota ra-ken- kohteen esit-telyssä, ennen
destaan.
Purkupihan hanke olinusosien
suosikkini
Se otetaan huomioon
jo purkukohteen esituudelleenkäyttöä
urakkalaskentaa.
oikeita asioita.
”Jossain kohteessa mikään
”Voitto
siitä,
siksi,
että seon
oliosoitus
ainut jossa
näin edistävään
tehtiin.” suunnitteluun.
telyssä, ennen urakkalaskentaa.
Purettuihin
lii-kohteessa
ei menemikään
uu-delleen
käytettäettä
meidän ke-hitystoiminKorkiala-Tanttua
miellytti myös
se, että rakenteisiin
”Jossain
ei mene
uutamme alkaa pikkuhiljaa tettiin RFID-tunnisteet, jois- väksi, kun taas joku kaup-paPurkupiha
oli
kiinnittänyt
huomiota
radelleen
käytettäväksi,
kun
taas
joku
kaupnä-kymään ja olemme me- sa oli kuvaus materiaalista. keskus voi olla sellaisenaan
kennusosien
edistävään
pakeskus voi olla
sellaisenaan
siirrettävissä
nossa oikeaan uudelleenkäyttöä
suuntaan.”
Lisäksi
halli laserskannattiin.
siirrettävissä
lohkoina
uudelle
paikalle.”
Professori
Leena
KorkiaNäistä
syn-tyvää
datapankkia
suunnitteluun.
lohkoina uudelle paikalle.” w

www.lahdenseudunuutiset.fi

LAHTI

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

Riihimäen lasia

TI 20.12.2022 KLO 18
LIPUT: 44,50€

PALJON VANHAA- JA KERÄILYTAVARAA:
Huonekaluja, Valaisimia, lampunkupuja, valaisinkristalleja, aterimia, avaimia,
naulakoita, ryijyjä, Riihimäen
ja laseja, lasipurkkeja, Savitorppa,
RYHMÄT: TUOTTAJA@OPERART.FI
| 044 lasin
980maljakoita
1167 | WWW.OPERART.FI
| VÄH. 10koulun
HENKEÄ 38,00€/KPL
opetustauluja, emaliastioita, patoja, peltikahvipurkkeja, kuparipannuja, mortteleita,
Arabian kahvikuppeja
Arabian astioita
Lomonosovin eläimiä. Ja paljon muuta!
TRIKOO MATONKUTEITA:
Värit: Valkoinen, musta, sininen, harmaa. 3 euroa/kg.

operart jyrki anttila esittää:

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

Valaisimia

OSTAMME KUOLINPESIÄ JA MUUTTOIRTAINTA!

lahti,sibeliustalo

Arabian seinälautasia

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

20,95
makurasvalla
tuoresuolattu
Suomi

Ilpo Larhan tapaus jäi maan rikoshistoriaan

25,95

/kg

Viljapossun juhlafile

Metsäpellon piiritys
oli valtakunnan uutinen

/kg

Poronkäristys
Suomi
pakaste

13,95
/kg

42,95
/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

Verhoomo
Jyrki Nurmisto

Ammattitaidolla laatua vuodesta 1985
Puistolantie 2 – Heinola
0500 53 0043
jyrki.nurmisto@verhoomo.com

Ilpo Larha otti panttivankeja ja laaja piiritystilanne alkoi Lahden Metsäpellossa. Kuva: Lasse Koskinen.

RIKOS. Vuonna 1960 syntynyt Ilpo Larha oli lähtöisin
helsinkiläisestä perheestä,
joka oli hyvin toimeen tuleva.
Isä oli kirjanpitopäällikkö ja
äiti liikkeenharjoittaja. Ilpo
Larha menestyi koulussa
kohtalaisesti. Lapsena hän
oli vilkas, mutta koulussa
syrjään vetäytyvä. Läheisten
mukaan hän oli aikuisena kiivas ja pitkävihainen. Psykologisten arviointien mukaan
hänellä oli heikko itsetunto ja
kova pätemisen tarve.
Larha aloitti työn taksinkuljettajana ja teki pikkurikoksia. Pian hän ystävystyi
kokeneemman rikollisen,
Hannu Ratian kanssa. Kaksikon räjähteitä käytettiin
ilmeisesti Helsingin verovirastoon kohdistuneissa pommi-iskuissa vuosina 1991 ja
1992. Pommit oli tilannut
tunnettu rikollinen. Jälkimmäisen räjähteen oli rakentanut Ilpo Larha. Maaliskuussa
1992 hän osallistui Helsingissä kultasepän liikkeen ryöstöön pakoauton kuljettajana.
Helsingin Jollaksessa 24.
huhtikuun vastaisena yönä
vuonna 1992, nukkui puutalossaan talon omistaja,
77-vuotias Wilhelm Högsten.
Hän oli perheyrityksen omistaja ja tehtaan johtaja. Hän oli
jo jättänyt johtamisen toiselle
pojalleen. Yritys ajautui kon-

kurssiin tilapäisen kassakriisin vuoksi, mutta yhtiön varat
olivat 70 miljoonaa markkaa
velkoja suuremmat. Wilhelm
Högsten oli varakas.
Talon alakerrassa nukkui
nainen, joka oli Högstenin
kotiavustaja ja taloudenhoitaja. Högsten oli liikuntarajoitteinen ja tarvitsi apua
päivittäin. Yön taittuessa taloa
lähestyi auto, jossa istui kaksi
miestä. Heillä oli mukanaan
kaksi asetta, köysi ja murtotyökaluja. Autoa ajoi Ilpo
Larha ja vierellä istui Hannu
Ratia. He pysäyttivät autonsa
parinsadan metrin päähän
Högstenin talosta. Ratia jäi
autoon ohjauspyörän taakse.
Larhalla oli talon pohjapiirros
ja oli saanut rikoksen tilaajalta
tietää, missä liikemies nukkui.
Ilpo Larha nousi palotikkaita toiseen kerrokseen, avasi
parvekkeen oven ja rikkoi
sisäoven lasin. Hän työnsi
pistoolin ikkuna-aukosta ja
ampui neljä laukausta sängyssä makaavaa Wilhelm
Högsteniä kohti. Kolme luodeista osui. Larha oli katkaissut puhelimen johdon,
joten taloudenhoitaja juoksi
lähimpään naapuriin hälyttämään apua. Sairasauton
henkilökunta totesi Wilhelm
Högstenin kuolleeksi.
Poliisi päätteli pian, että
kysymyksessä oli tilausmur-

ha, joka oli tehty lähes ammattimaisesti. Kolme päivää
myöhemmin poliisi kuulusteli Högstenin nuorinta poikaa.
Isä oli antanut pojan osamaksuvelkoihin noin miljoona
markkaa, mutta ilmoittanut
että ei maksaisi enää uusia
laskuja. Poliisi vangitsi pojan
8. toukokuuta 1992.
Syyttäjänä toimi tunnetuksi tullut Ritva Santavuori.
Pidätettyä uhrin poikaa syytettiin yllytyksestä murhaan.
Aluksi hän väitti palkanneensa palkkamurhaajiksi
kaksi venäläistä Viipurista
60 000 markalla. Lopulta hän
paljasti isänsä surmaajaksi
Ilpo Larhan. Poliisiryhmä
sai pidätettyä Larhan vaarallisessa tilanteessa. Larha
sai elinkautistuomion, ja
suunnitteli pakoa Helsingin
lääninvankilasta. Selvittämättä jäi, miten hän sai aseen
vankilaan. Ilmeisesti se oli
heitetty muurin yli vankilan
pihalle.
Ilpo Larha siivosi sellejä,
ja hänellä oli pistooli siivouspyyhkeen alla kädessään.
Aseella uhaten hän pakotti
kaksi vartijaa selliin ja lukitsi oven. Kolmannen vartijan hän pakotti avaamaan
ammattirikollisen Kullervo
Haikaksen sellin. Vankilan
portilla he aseella uhaten
sieppasivat naispuolisen por-

tinvartijan aseen. Larha ja
Haikas pakottivat vartijan
mukaan harmaanvihreään
Toyotaan, jonka he anastivat
paikalle osuneelta nuorelta
naiselta.
Tästä alkoi Ilpo Larhan
ja Kullervo Haikaksen pakoretki, joka lopulta päättyi
Lahden Metsäpellon kaupunginosaan, jossa alkoi
kerrostalohuoneiston pitkä
piiritys monine vaiheineen.
Tilanne päättyi lopuksi yksin
huoneistoon jääneen Ilpo
Larhan itsemurhaan. Tapahtuma oli valtakunnallinen
uutinen, jota seurattiin tunti
tunnilta.
Milla Ollikainen on toimittaja ja kirjailija. Harri Gustafsberg on filosofian tohtori ja
tietokirjailija. Hän työskenteli
20 vuotta poliisin Karhuryhmässä, eli piirityksiä ja muita
erityistapahtumia hoitaneessa
poliisiosastossa. Hän oli nuorena poliisina mukana Larhan
piiritystilanteessa. Kaksikko
kirjoitti kirjan Ilpo Larhasta
ja Metsäpellon piirityksestä
sekä poliisin erikoisryhmän
toiminnasta.
Harri Gustafsberg-Milla
Ollikainen: Matkalla mielen
mestariksi – Karhuryhmä
2, tapaus Ilpo Larha, Otava
2022.

Mainosta sinäkin tässä!
www.lahdenseudunuutiset.fi

Lasse Koskinen
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The best acoustic
interior design

KAIKUUKO
KOTONASI?
Avuksi akustiset sisäkatot,
kasettikatot, alumiiniset
sälekatot, paneelikatot tai
alaslaskettu katto
PYYDÄ MEILTÄ TARJOUS!
Timo Pankko, 044 349 1021, ptjsisuste@gmail.com
www.alaslaskettukatto.fi
Viikko 16 / 2021

Lahden Tanssiopiston 40v.
juhlavuoden ensimmäinen
näytös nähdään Lahden
Kaupunginteatterissa

UNELMAKEITTIÖT KESÄMÖKISTÄ KIVILINNAAN!

VARAA SUUNNITTELUAIKA NYT!

H

70

KOMEROT
LIUKUOVET
KODINKONEET
WC-KALUSTEET
EDULLINEN RAHOITUS

Keittiöunelmia vuodesta 2005
Lahden Tanssiopisto juhlii
tänä vuonna 40 -vuotista
taivaltaan. Tanssiopisto on
Päijät-Hämeen suurin tanssin taiteen perusopetuksen
oppilaitos, jossa voi harrastaa
myös sirkusta.
Juhlavuotena tullaan kolmessa eri näytöksessä näkemään myös otteita menneiltä

vuosilta niin videoina kuin
myös livenä nähtävinä teoksina. Kevään viimeisessä
näytöksessä toukokuussa
tullaan myös näkemään juhlavuoden kunniaksi tuotettu
teos.
Syysnäytös esitetään Lahden Kaupunginteatterin
Juhani -näyttämöllä ma

21.11.22 klo 18.00. Lavalla nähdään laaja otos
Tanssiopiston eri-ikäisten
tanssi- ja sirkusharrastajien
teoksia. Näytös myytiin
lähes loppuun kolmessa
päivässä. Lippuja voi tiedustella Tanssiopiston toimistolta, Kauppakeskus
Valosta.

OSINA – KOOTTUNA – ASENNETTUNA
JOPA VIIKOSSA
Laatukatu 5, Lahti p. 040 840 5843
www.hm-keittio.ﬁ – avoinna ma-pe 9–18

Ka
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NIINAN NIKSIT

Niina Ojansivu
Keittiöpäällikkö

Kesäkurpitsa-suklaakakku
Reseptien kierrätys on vanha ja ihana tapa jakaa makuja eteenpäin. Ne kaikkein parhaimmat
jatkavat kulkuaan meidän kesken ja niin tämäkin kakkuohje, jonka sain kuorokaveriltani Päivi
Jetsulta. Eikä turhaan ole kierrossa tämäkään ohje, niin mehukas ja suklainen kakku, joka vain
paranee päivien edetessä. Itsekin kirjoitan omat suosikkireseptit vihkoon ja sieltä ne parhaiten
käyttöön löytyvät. Selailen myös usein edesmenneen anoppini aarteita, jotka on niin kauniilla
käsialalla kirjoitettu vihkoon ja ylälaidassa saattaa lukea kommentti hyvä tai erinomainen.
Kesäkurpitsa
suklaakakku
6 dl vehnäjauhoja
4 dl sokeria
1,5 dl tummaa
kaakaojauhetta
Runk kolmanneksi keräten 2 dl öljyä tai sulatettua
15,7 % äänistä.
margariinia
PBA Rookie of the Year 2 tl ruokasoodaa
-palkinto on nimetty legen- 1 tl suolaa
daarisen PBA:n kiertueen 1 tl leivinjauhetta
kilpailunjohtajan
HarrySeudun
2 tl vaniljasokeria
Lahden
Uutiset – 3 –
“Goose” Goldenin mukaan, 2 kananmunaa
joka valittiin vuonna 1983 5 dl kesäkurpitsaa
raasteena kuorineen
Hall of Fameen.
Teksti: Niina Leskinen
Kuva: PBA

Santtu Tahvanaisesta
PBA:n Vuoden Tulokas
Lahden Bayta edustava Santtu Tahvanainen, 25, on voittanut PBA:n Vuoden Tulokas
-palkinnon. Hän on neljäs
ulkomaalainen, joka on voittanut kyseisen palkinnon.
Tahvanainen sai 51,1 %
PBA:n jäsenten ja toimittajien äänistä. Kevin McCune sijoittui toiseksi 28,8 %
ääniosuudella ja Brandon

1. Kaikki ainekset
sekoitetaan keskenään.
2. Voitele iso kakkuvuoka
ja laita taikina vuokaan.
3. Paista 175 astetta
n. 45-50 minuuttia.
4. Kakku on parempi, jos
annat sen tekeytyä pari
päivää jääkaapissa.

Rautateiden Lahti -näyttely
kirjastossa syyskuussa
Lahden pääkirjaston aulassa
avautui syyskuun 1. päivä
Rautateiden Lahti -näyttely.
Aulan sermeissä esitellään
Lahden rautateitä, rautatiekulttuuria ja rautatieharrastamisen eri muotoja.
Lisäksi vitriineissä on esillä Esko Nikkasen ja Sauli
Hirvosen rakentamia pienoisrautateitä. Nikkanen
on keskittynyt paikallisiin
rakennuksiin ja miljöihin,
Hirvonen ulkolaisiin dioraamoihin.
Näyttely kestää syyskuun
loppuun asti ja se toteutetaan
yhteistyössä Lahden rautatieharrastajat Topparoikka ry:n,

Lahti-Seura ry:n ja tulipyörä.
fi:n kanssa.
Rautateiden
Lahti
Onko sinulla
joku-näytmieliresepti, jonka haluat jakaa lukijoille? Lähetä se minulle, niin kokeilen sitä ja
tely Pääkirjaston aulassa
1.-30.9.
maukkaimmat niistä julkaistaan lehdessämme. s-posti: niina.ojansivu@jns-mediajakelut.com
Näyttelyn julisteet/tekstit:
Sauli Hirvonen
Työryhmä: Esko Nikkanen (pienoisrautatiet), Jonne
Seppänen (Heinolan rata
-kooste), Mari Lakka, Tomi
Hämäläinen ja Eeva Rajaharju.
Valokuvat: Lahden kaupunginmuseon kuva-arkisto,
Lahden
kaupunkiympäristö,
Lahden konservatorion
trumTällä hetkellä siitä on esit- on se, että koska alkeissa hevosen jäsenille. Teokseen
Sauli
Hirvonen
ja IlonaSeppo
Rei- tämisvalmiina 12 minuutin olevat esiintyvät samois- sävelletään vaikeutettuja
petinsoiton
lehtori
Pohjoisaho on ryhtynyt toi- kokonaisuus, jota esitämme sa konserteissa Trumpet- kohtia ja vaihtoehtoisia esiniharju.
miin nuorten trumpetinsoit- 13 soittajan voimin. Nuorim- tiyhtye Mustan hevosen tystapoja, minkä ansiosta
toa harrastavien määrän el- mat yhtyeemme jäsenet ovat kanssa, yhtyeen soittajien jokainen Dark horsen esitys
vyttämiseksi. Hän sai viime vain 10-vuotiaita.
tulee hallita myös alkeissa on ainutlaatuinen. Teos soikeväänä idean harjoittaa
Teoksen säveltäjä Eddie olevien ohjelmisto. Mah- tetaan jokaisessa trumpetomalle trumpettiluokalleen Lewis innostui esitystal- dollisten poissaolojen koh- tiluokan konsertissa ennen
pysyvän oman ohjelmiston. lenteestammme niin, että dalla konserttiohjelmassa yhtyenumeroa, ja sen esittäjä
Sopivan teoksen löydyttyä, hän lupasi laittaa esityk- poissaolijoiden kappaleet arvotaan. Teoksen säveltää
ja puoli vuotta myöhemmin semme tallenteen ja tulevia soittaa konsertissa joku säveltäjä Erno Tiittanen.
Trumpettiyhtye Mustan hehomma on nyt läjässä: yh- tallenteita omille nettisivuil- Mustan hevosen jäsenisteinen esiintymisasu,
ensim- leen. Teoksen ensimmäinen tä, arvontamenettelyllä. vosen runko-ohjelmana oleva
levien
artistien musiikkia,
mäinen onnistunut
esiintymi- osa esitettiin Kymi Brass Tällöin helposti hallittava laajamuotoinen teos vaihdemuistellaan
musiikki-ilminen
takana,
useita
öitä sekä unohdettujakeikkoja
helmiä -tapahtumassa Kouvolan alkeisohjelmisto kulkee si- taan joka vuosi kevään koitedessä, ja suu hymyssä.
kolmenkymmenen
vuoden kaupungintalolla 6.11.2022. toutuneen oppilaan mukana taessa. Näin oppilaat voidaan
Tänä vuonna Trumpettiyh- Tallenteen voi katsoa tästä haamuohjelmistona, jolle sitouttaa harjoitteluun myös
takaa.
tye Mustan hevosen ohjel- linkistä: https://youtu.be/ saattaa koittaa konserteissa kesän ajaksi. Ensi vuoden
Syksyn
viimeisessä genmiston runkona on yhdys- cyO8wpP2wtA
jännittävä esiintymismah- ohjelmistoon tilataan Trumrevinkkauksessa
tiistaina
valtalaisen säveltäjän
Eddie
dollisuus.
pettiyhtye Mustalle hevoselle
24.11.
klo
17-18
seuraLewisin 18-minuuttinen teos Mustaan hevoseen sisältyy
Lisäksi tilataan pianosäes- omistettu näyttävä sävellys
taan
brittipopin
jalanjälkiä
Americana
Trumpet
Suite. myös musiikin perusope- tyksellinen sävellys Musta juuri tähän tarkoitukseen.
1990-luvulle.
Brittipopin
Teos on sävelletty seitsemälle tuksen pedagoginen me- hevonen - Dark horse, joka
Pohjoisaho visioi, että kohkukoistuskausi
oli lyhyt muton teknisesti toteuttamis- ta muissakin musiikkioppitrumpetille ja alunperin
Mis- netelmä:
ta
sitäkin
muistettavampi.
sourin
Hannibal
LaGrange Olennainen osa Musta he- kelpoinen, mutta näyttävä laitoksissa pelataan Mustaa
Melodinen
ja konstailematon vonen -opetusmenetelmää teos aivan kaikille Mustan hevosta!
-yliopiston trumpettiyhtyeelle.
kitararock sulatti brittien
sydämen, ja brittipopbuumi rantautui myös muualle
maailmaan. Brittipop ilmiönä
oli kuitenkin lyhytikäinen ja
genre imettiin nopeasti kuiviin. Esimerkeissä kuullaan
muistetuimpia kappaleita
mutta myös tuntemattomampia sävellyksiä.
Syksyllä 2020 musiikin
Uutiset
genrevinkkaukset järjesteLahden Seudun
tään Monitoimitilassa. PaikLah
Lahden
den Se
Seud
udun Uutiset
325
koja on rajoitetusti. Huomioimme turvavälit, jotta
325
325
325
voit osallistua turvallisesti
tapahtumaamme. Aikasempi kokemus eduksi, ei välttämätön.
Toiminimi/ osuuskunta tai muu vastaava. Palkka provisio.

Musta hevonen - musiikin perusopetuksen
innostava opetusmenetelmä syntyi Lahdessa

Nostalgiaa huokuvia
teemoja musiikin
Kalliolle voittogenrevinkkauksessa
tustutaan
Lahden pääkirjaston musiiBayn Syysrysäyksestä
kin genrevinkkaukset jatKari Onnila, Jesse Kallio ja Niko Liukkonen

geologiaan

minman
ella
ollisen
mattoo.
usia
utta.
äen
-yhalia,

Holn ja
uvaa
uetonin
-ykään
park
attigian
teipark
ttyy
ogiisen
een,
don
ään.
seu-

kuvat taas syksyllä nostalMaanantaina 14.11. Lahden gisempana
1551. Toisenkuin
sijankoskaan.
nappasi
Keilahallissa oli vuorossa Syksyn
Starmenin
Kari
Onnila,
jääensimmäisessä genBayn Syysrysäyksen finaali. den Kalliosta vain 12 pisteen
turahasto.
revinkkauksessa
tiistaina
Loppukilpailuun selviytyi al- päähän (1539). Kolmannek17-18 viimeisellä
matkataan
kukilpailun kahden jakson 28 15.9.
si kiriklo
upealla
Kuvausrastin
kautta
ajassa
taaksepäin
vuoteen
parasta keilaajaa, jotka kei- 279 pisteen sarjallaan
Valtti
sertifioidun
1966,
jolloin
Suomen
muislasivat 7 sarjaa amerikkalai- B.E.T.:n Niko Liukkonen.
savusaunan
löylyihin
Love
sittain.
Kilpailu
pysyi alusta torikkain
Onnilan ja levy-yhtiö
Liukkosen ero
oli
perustettiin.
Vuoasti melko tasaisena ja vasta Records
lopussa vain
2 pistettä (1537).
Geopark -suunnistuksessa
viimeisessä
sarjassa selvisi sina 1966-1979 vaikuttanut
myös matkan
ja maa- levy-yhtiö muistetaan
voittaja,
jokavarrella
tällä kerralla
Teksti jaennakkuva:
lissa
riittää
elämyksiä,
sillä
koluulottomista
ja kunnianoli TPS:n Jesse Kallio pistein
Niina
Leskinen
tapahtuman erikoisuuksiin himoisista tuotannoista sekä
kuuluvat kuvaus- ja juo- maan lahjakkaimmista artismarastit sekä maalialueella teista ja muusikoista. GenreENNUSTAJIA
lämpiävä Etelä-Suomen
en- vinkkauksessa käydään läpi
simmäinen laatusertifioitu Love Recordsin historiaa
savusauna.
ja kuunnellaan kappaleita
VarmaSuunnistajien
näkijä
kesken arvotaan tapahtuman yhtiön merkittävimmiltä
arIiris
teemaan liittyviä palkintoja. tisteilta ja bändeiltä.
Tapahtuma
ontaiilmainen,
Lahden pääkirjaston
Ei niin pientä
suurta
asiaa, ettenGeopark
voisi auttaa!
Salpausselkä
näky- 30-vuotisjuhlavuoden kun1,98 €/min.+pvm, roy, PL 52, Tre
väksi
-hanke ja Hollolan kun- niaksi pääsemme myös kurta kustantavat osallistujien kistamaan, mitä Suomi kuunkartat. Maastoon pääsee klo teli vuonna 1990. Vuoden
15-18. Tarkemmat tapahtu- 1990 musiikkiin liittyvässä
matiedot ja ajo-ohjeet löydät vinkkauksessa torstaina 1.10.
ennen tapahtumaa Hollolan klo 17-18 kuullaan listahitUrheilijoiden www -sivuilta. tien lisäksi uraansa aloitte-

0700 51040
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TÄSKOUR
RÄYS
alk. 2€/m.
NOUTOHINTAAN

AkvarioAkvariojalle!
harrastajalle!
harrasta

Sinustako meille
ilmoitusmyyjä?

alk. 75€/kpl

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

II-laatu räystäskouru
ja edullisia alastuloja!

Lumiesteitä, kattosiltoja

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

www.faunatar.

Akvaariot ja akvaariopaketit
ja -kasvit
Akvaariokalat
ja ruoat
Kaikki tarvikkeet

Hepolammintie

135, puh. 0400-452

187

– ORIMATTILA – NASTOLA

– VILLÄHDE – LAHTI

A
KAJALON SOR
T
JA KIVIMURSKEE
PARHAAT KALLIOKIVIAINEKSET
PARHAAT SEULOTUT
...JA PARAS PALVELU

s Kallio- ja kivimurskeet,

sepelit, kivituhkat,

kajalonsora .fi

sorat ja hiekat

040 501 5771
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Lappilainen näkijä, parantaja

ki)
1 (ABC Renkomä
Simolanmutka
15680 Lahti
9-18
Avoinna arkisin
10-15
ja lauantaisin

su

12 – 16

#OKODKWL¿
HUNNLQLHPLQHQ#OKODKWL¿
erkki.nieminen
HUNNLQLHPLQHQ
@lh.lahti.fi
#OKODKWL¿

Kaikkien kotisi katolla
tehtävien töiden mestari
ulkona

Katariina

Mainosta
sinäkin
tässä!
jo
kolmannessa
polvessa
www.lahdenseudunuutiset.fi

0700-512411
“Myös ihmissuhdekriisit”
2,59
€
2,17€/min+pvm,
roy, PL 52, Tre

Jenny

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

0700-51014

Myös luotettavat rakkaustulkinnat
2,59/min+pvm
2,34/min
+ pvm

una
Sadehatut asennett
ja
Päijät-Hämeessä
lähiympäristössä
alkaen
TARJOUSHINTAAN
i
Miika Niemikorp
044 750 9441
ri.ﬁ
miika@piippumesta
16600 Järvelä
Kivisojantie 18,
i.ﬁ
www.piippumestar

129€
Ovh. 180-250€
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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.

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
– 8 – Lahden
Seudun

Koronasta huolimatta
tehdä!
tehtävät työt voidaan

Selvänäkijä
Stiina Sahari
0700-9-3009

PARHAAT
PARHAAT KALLIOKALLIO- JA
PARHAAT
JA KIVIMURSKEET
KIVIMURSKEET
KALLIOJA
KIVIMURSKEET
PARHAAT
PARHAAT SEULOTUT
SEULOTUT KIVIAINEKSET
PARHAAT
KIVIAINEKSET
SEULOTUT
KIVIAINEKSET
...JA
...JA PARAS
PARAS PALVELU
...JA
PARAS
PALVELU

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

¿
HUNNLQLHPLQHQ#OKODKWL

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

–– 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

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
tehtävien
/runko
töiden
20 mestari

mestari
tehtävien
Koronasta huolimatta
Yli päivän vuokrauksis
töiden €/päivä
ulkona
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
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
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
€€

Uutiset

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

- 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.

Viikko 20 / 2021

PATEMI OY
OSTAMME PUUTA

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

Toukokuun
tahdotuimmat!
Huhtikuun
herkkuja!

Veneistä pienkoneisiin
Viikko 46 / 2022

Hyvä sikanauta-jauheliha
Äitiysneuvola

Lääkäreitä

- veneet
- perämoottorit
- pienkoneet
- mönkijät
- mopot/mopoautot
- huolto
- talvisäilytykset

Malva ei näy kotikadullaan
Ansiokatu
6, 15610 Lahti
Opastus
jäi toteutumatta
Puh (03) 782 2477
www.konesuni.fi
lahti@konesuni.fi

ja

Hyvät
karjalanpaistilihat
3RUVDDQXONR¿OH
Lahden
Seudun Uutiset – 11 –
kulmapaisti/kassler
50%/50%,
tuore, Suomi
tuore, Suomi

70&/30%, tuore, Suomi

6,50

11,90
10,90
/kg
/kg

/kg

TAIDEMUSEO. Lahden
uusi taidemuseo Malva
on saanut valtakunnallista
isot XL, Suomi
julkisuutta viimeaikaisilla näyttelyillään. Museo
kaupungissa
PäiSeudun
Uutiset
Viikko 36 / 2020
–sijaitsee
8 – Lahden
jänteen kadulla, RistinkirAutonosturipalveluja
kon takana. Alkuperäisissä
havainnekuvissa Malvaksi
nimetty museo näkyy näyttävin valomainoksin kadun
Takseja
kumpaankin päähän. Tämä
näkyvyys jäi toteutumatta.
Kadun päästä katsoen MalTanssittaa syyslukukaudella 2020
)DVDDQLQULQWD¿OH
vaa ei näy missään. Näkyy
Harjoitukset Hollolan Uimahallin Monitoimisalissa,
Lumiporo,
pakaste,Suomi
GB
vain vanha tiilinen tehdasTerveystie 8
rakennus. Vieraspaikkakuntalaisen on tämän näkymän
perusteella vaikea löytää
Lahden taidemuseota.
päivy
stysMaanantaisin
*Taaperoiset n. 2-3 v.
Lahden museon mukaan
24 h
kadun päihin näkyvät va- Ilmainen kartoitus!
*Pikkuruiset n. 4-7 v.
lomainokset on jätetty toMa ja to *Midit n. 8-13 v. *Juniorit 14 v.teuttamatta, ”koska silloin
*Harha nuoret aikuiset,
IsännöintiSähkötöitä
Hyödynnä
kotitalousvähennys!
Kylmäsavuporoa, nautaa ja hevosta.
Hierontaa
pitää kaikkien talossa
toisovitusti
viikonloppuina
toimistoja
Nastolan kotijuustoa.
mivien saada mainoksensa
Vetikon tilan laidunlihaa.
näkyviin”, toteaa museo.
Lahti maksaa kuukaudessa
vuokraa Malvan toimitiloista
vajaat 60 000 euroa. MuLahden Kauppahallista! TERVETULOA!
Puh. 040 171 3110 / Aho
seolle asetettiin vuotuiseksi
kävijämääräksi noin 100 000
torstaisin klo 18.15-19.15
*AUTOJEN KORJAUKSET JA HUOLLOT
henkilöä.
*PYÖRÄSUUNTAUKSET

Maalaiskananmunat

3,50

Rakennus- ja
Matit ja Maijat
saneerauspalvelut

/kg

Poron lapakäristys

Kylpyhuonelaatoitus- ja
vesieristystyötLasten ja nuorten ryhmät

eet

34,90
29,90
/kg

maan.
na.

0 7500

FolkJam - RIEMUKAS
TUO AUTOSI
9HVLMlUYHQ5DNHQQXVSDOYHOX2\
Kattojen
Kauppahalli Lihaa - laatua - palvelua
www.lihavuorinen.fi
TANSSILIIKUNTAMUOTO
MEILLE HUOLTOON!
maalaukset / pesut

TALVIPESU

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

eiset
en.

y

N

12€

Vesikourujen
Malvan
muukin viitoitus on
uusimiset,
*RENKAAT
Kaihtimia
Matit ja Maijat ry
saanut tuikeaa arvostelua
*FORD-VARAOSAT
*www.matitjamaijat.fi
myös siksi, että museon kokattoturvatuotteet
kousja neuvottelutilaan on
*info@matitjamaijat.fi
*OBD-MITTAUKSET
vaikea päästä. Tilaan johtava
*040 588 0058
asennettuna
ulko-ovi on suljettu ja sen
Kärkkäisen
*facebook.com/matitjamaijat/
teksti kehottaa käyttämään
kauppakeskus
museon pääovea.
Sen jälkeen
Tilaa meiltä ilmainen
Ompelukoneita/-huoltoa
Öljysäiliöiden
huoltoa
puh.
020 789 3570 Kattoturvallisuustuotteita
tulija on opasteita vailla.
Ikkunoita ja ovia
Tilassa toimivan kokousjär- yhden hallin läpi, ja sen Av.
kokoustilaan.
se, että
ma-pe 9-19Lisäksi
- la 9-16
OSTETAAN
arviointi Kiinteistöt
kohteellesi!
jestäjän
on järjestettävä opas jälkeen pitää osata myös Laaksotie
las- tilaan55
mennään taidehallin

sisääntulo-ovelle ja kysel- keutua portaita kellaritilaan, läpi, ei ole onnistunut ratkai
Asennettuna
jja tarvikkeena
HUOLTO KORJAUS


tävä sisään tulijoilta,
onko jossa
su. Malvan osaaminen
ei näy
kokoushuone
sijaitsee. Heinola
SADEVESI- JA
tämä mahdollisesti tulossa Viitoitukset
opasteissa.
puuttuvat
tämän
KAIKKI
MERKIT

Puh.
(03)
715
2800,
040
585
7431
kokoustilaan.
varrelta.
Ilman henPuh. (03) 715
2800,matkan
040-585
7431

SALAOJAREMONTIT
saumattomat
kilökohtaista opasta saapujan
Alakerran kokoushuonee
Ammattilaatua
TULE HAUSKAAN, LUOVAAN

Apteekkeja
JA LIIKUNNALLISEEN HARRASTUKSEEN

*PPG-MAALIT
Sokkeloinen
matka

PALVELUHAKEMISTO
Lahden taidemuseokeskus Malva ei näy Päijänteen kadun päästä katsoen. Se on punaisessa tiilirakennuksessa. Kuva: Lasse Koskinen.

puh. 03 782 7783

Tarjous voimassa 30.11. asti.

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

LAAKSOTIE 55, HEINOLA

sadevesijärjestelmät
FORD
varaosat
ja huollot
kattosillat
www.pfaff.com

vain PfafÀlta 
Hammasteknikkoja


seen mennään taidehallin

on lähes mahdotonta löytää

Kuva: Lasse Koskinen.

P. 040 6211 344

Lasse Koskinen


Laaksotie 55

P. 734OSOITE:
4449
JA
Heinola
≤UUSI
18 RAUHANKADUN
040 585 7431
HINAUKSET

0400
769 632 RAUHANK.
VAPARIN
KULMA
P.
7344449
Siirtonurmea

RAUHANK. 18

TALO / MÖKKI MAALTA
Ympärivuotiseen lomakäyttöön.
Sopivasta kauppa heti.

tikkaat
lumiesteet

Vihdintie 4, 00350 Helsinki
Meiltä saat joustavan
edullisella korolla!
(09)rahoituksen
241 8498 - www.tuomontupa.fi

Lahden Seudun Uutiset

–3–

PALVELUHAKEMISTO
iemen laelle
Yrittäjä, haluatko avuksesi pienen
ja ammattitaitoisen tilitoimiston?
säravintolaa
ja -huollot
LOPPUKESÄN HERKKUJA! Ompelukonemyynti
Kou ruttuotte Oy
Kou
O

at ja huollot Putkiurakointia
LAADUKASTA SIIRTONURMEA LAMMILTA!
HIERONTAA

www.0502205.fi

0400
40
00
0 49
98 184
8 , 04
84,
0 08
865
65 1147
65
114
47

OMPELUKONEMYYNTI JA -HUOLLOT

liikkujilta ja ulkoilijoilta
TUOMON HIERONTAPALVELU

Painonpudotusta

MYYNTI
- HUOLTO - KORJAUS
ja taloushallintopalveluja

∙ Klassinen
hieronta
ZZZODPPLQVLLUWRQXUPLÀLQIR#ODPPLQVLLUWRQXUPLÀ
äyttelyjen tilaa. Edessä∙ Urheiluhierontaa
Portaikkoja käytetään
erilai- jäädä
metsittyneen mäen
KAIKKI
MERKIT
∙ Kuumakivihierontapeittoon, mutta puistossa
kenttä voitaisiin varus- seen askelkuntoiluun.
aina
ajantasaisesti!
Aleksanterinkatu
37
in lasten leikkipuistoksi.
Kariniemen
rinteessä
toi- on tehty ehostustöitä. Niistä
P.
050
435
8370
Hyvä
P. 782 7017
unginvaltuustoaloitteen
mii
edesmenneen
taiteilijan
on
tullut
Kariniemen
mäkeä
tuomon.hierontapalvelu@gmail.com
Possun
Possun
www.scandiarent.ﬁ
karjalanpaisti
lta ovat syntymässä
Olavi LanunAutomyyntiä
15:sta kook- ulkoiluväylänä
käyttäviltä
lahti@scandiarent.ﬁ
18savupotka
· www.hierojalahti.com
kulmapaisti
babyribs
t kuntoportaat
Lahden Vuoripojank.
kaasta teoksesta
koottu La- kirpeää palautetta.
/kasslerlaelle, nu-puisto. Puiston
hernesoppaan
myös ryteikasta Kariniemen
toteutAlue on edelleen
869
Järjestyksen valvontaa
50%/50%
tuore aikanaan köinen
maustettuna
yhteys satamaan
syntyy tamisesta käytiin
kaadettuine
ja kaatuore,
Suomi
Suomi
Suomi
n avulla.
Lahden
/kg puineen. Kariniemi /kgTORIN OMPELUKONE
n.kovaa
40/kg
kplkädenvääntöä
hyväkuntoisia
edullisiatuneine
henkilöautoja
AUTOHUOLTOJA
kaupunginvaltuustossa ja on luontokohteena suojeltu.
Kaarikatu 1, 15100
Kehräämön
takapihan
www.torinompelukone.ﬁ
- p.Lahti
0400 769 632
oitteissa toivotaan lehtien
palstoilla.
Puiston sisätiloissa.
Arvostelijoiden mukaan riMaalaustöitä
0400
765832
|
info@accounting4you.fi
Rauhankatu
18,
Lahti
laululavan jälleenrakannattajat
toivoivat
ja
ussukasat
eivät
kuulu
kaupun044
239
2551
Pakaantie
1
Kehräämö
(takapiha)
Palveleva paikallinen
Av. ma, ti, to, pe 10-17, ke 9-18
mista, 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
Hyvä
suuksia. Entiselle juh- puisto ei ole yltänyt. Taide- linnuille ja toukille. Risukasat
sikanautaPossun
tälle johtavat
edelleen puiston toteuttaminen
maksoi antavat hoitamattoman kuvan
• määräaikaishuollot
• ilmastointihuollot Viljapossun
jauheliha
juhlafile
et harmaagraniittiset
870 000 silloista
markkaa.
puistosta. Kariniemen mäki
• korjaukset
• renkaat ja vanteet kassler
70%/30%
makurasvalla
at.
Lanu-puisto rakennettiin
vuo- on suosittu liikuntapaikka ja
• 15%
Vianmääritykset tuoresuolattu
• nelipyöräsuuntaukset
alle
set niistä onrasvaa
puhdistettu,
sina 1989-1992.
kävelykohde. myös pihveinä
tuore, Suomi
tuore,
Suomi
Suomi
Kuka hoitaa huonekalujen,
toiset ovat osin edel/kg
/kg
/kg
Ajokatu 65
Lahti taidetyöt olivat
sammaleen kattamat.
Lanun
trampoliinien, grillien ym.

8,90

6,50

Avoinna 7.30–16.30
Puh. 050 549 9377
vadenautohuolto.com

hdas laajeni Lahdessa
Kivikylän
Hevosen
kulmamelkoista
sisutuspaisti

na
ia ja tuotantomme
toituore, Suomi

6,90

maalaispalvi

sohvaa, Vuorio
kertoo.
myös
siivuina
Suomi

19,90

8,90

7,90

Vanhanajan
suomimakkara

Sänkyjä ja patjoja
sen sijaan
Hakala
myydään paljon
myös keväälSuomi

Pelti- ja tiilikattojen
pesut ja maalaukset

RAKENNUSAPU
MARTTINEN

www.rakennusapumarttinen.ﬁ

Puh. 0400-948 260

TILITOIMISTOJA

PäijätHämeen
Automaalaus

Autovuokraamoja

Tarjoamme kirjanpitoa
LAATUKONEET
EDULLISESTI

8,90 Oy
11,90
Päijät-Hämeen
Käyttöauto

Kattotöitä

Polttoöljyä

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

Mestarinkatu 24, Lahti
Puh. 050 5511 330

kuljetuksen ja kasauksen?
Myös liukuovikomerot

Henkilö- ja
pakettiautojen

Tervetuloa pesettämään uudella autonpesukoneellamme

10,90
TEHOPESU

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. 246.000Tanssiopiston
€ VARATTU
A 7 3h+k+s = tarkistus
72,5 m2 mh. 83.375 €– vh. 203.000 € VARATTU
Toimintojen

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:

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

juhlavuoteen
sisältyy
VUOKRATTAVANA KERROSTALOHUONEISTOJA:
kolme eri näytöstä

renkaita vaihdetaan
•MYYTÄVÄNÄ
Kustannusarvio
OMAKOTITALO:
• Koeajo

POLKUPYÖRÄVARASTON
TYHJENNYS n. 300 kpl

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

40vuotta
VUOKRATTAVANA KERROSTALOHUONEISTOJA:

ma 21.11.22
VUOKRATTAVANA KERROSTALOHUONEISTOJA:
la 18.3.23
pe 26.5.23
Nastola,
Nastonharju
30,5 m2
Tiedot tapahtumista ja1h+kk+p.
tunneista
osoitteesta
Nätti ja siisti täydellisellä pohwww.lahdentanssiopisto.fi
jalla varustettu hissitalon ylimmän ker-

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
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

Kevätkausi alkaa ma 16.1.23.

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
info@lahdentanssiopisto.com
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

