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• Katon- ja piipunkorjaustyöt
• Piipun hatut ja pellitykset
• Rännit ja kattoturvatuotteet
• Mm. kerrostalojen painovoimaisen    
   ilmanvaihdon parannukset

Sadehatut asennettuna
Päijät-Hämeessä ja
lähiympäristössä
TARJOUSHINTAAN alkaen

Miika Niemikorpi
044 750 9441
miika@piippumestari.fi
Kivisojantie 18, 16600 Järvelä
www.piippumestari.fi

129€
Ovh. 180-250€

KYSY LISÄÄ

Kaikkien kotisi katolla
tehtävien töiden mestari

• Katon- ja piipunkorjaustyöt
• Piipun hatut ja pellitykset
• Rännit ja kattoturvatuotteet
• Kattoremontit/pellinvaihdot
• Ulkovuoraukset

Koronasta huolimatta ulkona 
tehtävät työt voidaan tehdä!

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

www.hollolanrengasjaautokorjaamo.fi

- Renkaat ja vanteet
- Rengastyöt

- Renkaiden kausisäilytys
- Auton huollot ja korjaukset

- Ilmastointihuollot

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

To 18.00 Miesten ryhmä
Kauppakatu 2 A, LAHTI

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

KAJALON SORAKAJALON SORA
– ORIMATTILA – NASTOLA – VILLÄHDE – LAHTI

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

PARHAAT KALLIO- JA KIVIMURSKEET 
PARHAAT SEULOTUT KIVIAINEKSET

...JA PARAS PALVELU

kajalonsora.fi    040 501 5771

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

RRaakkkkaauuddeessttaa
eellääiimmiiiinn!!RRaakkkkaauuddeessttaa
eellääiimmiiiinn!!

KATTOTYÖT
AMMATTITAIDOLLA   100% suomalainen
• Kattojen uudistukset

• Vartti- ja tiilikattojen 
 pinnoitukset

• Peltikattojen maalaukset

• Kattojen pesut ja 
 suojakäsittelyt

• Kattoturvatuotteet

• Vesikourujen uusiminen 
 ja asennus

• Kattotyöt myös 
 saaristossa 
 kokonaisurakointina

ilmainen arviointi!
Joustava rahoitus!

0502205
www.katonmaalauslahti.fi

Y: 2016815-0

Kuntavaaliehdokas!

Jakelutyötä tarjolla Hollolassa 
Hedelmätarhan alueella
SOITA 0400-816 340

raimo.jokinen@jns-mediajakelut.com

Lahden Seudun Uutiset

Varaa ajoissa itsellesi 
tai puolueellesi parhaat 

paikat vaali-ilmoitukselle.

Pikkujoulut varaamatta
ja tarjoilut sopimatta?
Toiveidesi pikkujoulutToiveidesi pikkujoulut
ja loppuvuoden juhlatja loppuvuoden juhlat
TolvaseltaTolvaselta!!
Hyvät ja viihtyisät tilat pikkujouluihin ja
muihin juhliin yrityksille ja yksityisille.
Laadukkkaat cateringpalvelut:
• Teemamenut • Kasvismenu
• Perinteiset jouluruoat

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

Ilmastointihuollot R134
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Kyntömiehentie 18, Orimattila
(Peltolan alue)

joka päivä 0440 111 889
verstas avoinna ma, ti, ke 10-17

Reipas palvelu,
tarvittaessa nouto ja palautus.

Takuutyö.

Kellohuolto ja -korjaamo
KELLO-HARA

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

Yrittäjä, haluatko avuksesi pienen
ja ammattitaitoisen tilitoimiston?

Kaarikatu 1, 15100 Lahti
0400 765832 | info@accounting4you.fi

Tarjoamme kirjanpitoa
ja taloushallintopalveluja

aina ajantasaisesti!

Jyrkänmäentie 4, 15880 Hollola

(bensa- ja dieselautot)
Jarrujenkorjaukset, rengastyöt

Teboil Saksala
Vanhanradankatu 4, puh. 010 7788 120
Avoinna ma-pe 6-20, la 8-17
www.saksalanteboil.fi

(norm. 24 eur)
Tarjous voimassa kesäkuun 

loppuun asti.
12€

TEHOPESU

Tervetuloa pesettämään uudella autonpesukoneellamme

Vanhanradankatu 4, puh. 010 7788 120
Avoinna: ma-pe 5.30 - 18, la 8-14
www.saksalanteboil.fi

Verhoomo Jyrki Nurmisto
0500 530 043

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

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

Askon sohvatehdas laajensi 
Lahdessa. Lisätilaa syntyi 
3500 neliötä. Tilaa yrityk-
sellä on nyt 15 5500 neliötä. 
Yhtiö työllistää 75 vakituista 
työntekijää ja kymmenkunta 
sesonkitekijää. Tehdaspääl-
likkö Jyrki Vuorio sanoo 
koronan kiihdyttäneen ky-
syntää. Tehdas on palkannut 
useita uusia työntekijöitä. 

- Suomessa on eletty viime 

vuosina melkoista sisutus-
buumia ja tuotantomme toi-
mii lähes äärirajoilla. Suurin 
sisustusinto varmasti laantuu 
hieman koronan helpottaessa, 
mutta uskon silti, että ko-
timaisilla laatutuotteilla on 
jatkossakin kysyntää Työl-
listämme Suomessa myös 
monia alihankkijoita. Tuo-
tannostamme valmistuu tällä 
hetkellä päivittäin noin 150 

sohvaa, Vuorio kertoo. 

Askon sohvatehdas on 
aloittanut myös sänkyjen val-
mistuksen. Yritys koemark-
kinoi niitä ensin kolmessa 
myymälässään ja vähitellen 
myynti on aloitettu sen kai-
kissa myymälöissä. 

- Sohvakauppa hiljenee pe-
rinteisesti keväällä ja kääntyy 
kasvuun taas loppukesällä. 

Sänkyjä ja patjoja sen sijaan 
myydään paljon myös kevääl-
lä, Vuorio summaa.

Askon sohvatehdas on 
yritysnimeltään Insofa Oy, 
joka on osa Indoor Group 
Oy:tä. Yrityksen hallituksen 
puheenjohtaja on Kari Kolu 
ja toimitusjohtaja Marko 
Liimatainen.

Askon sohvatehdas laajeni Lahdessa
Työpaikkoja tuli muutama lisää

Lasse Koskinen

Lahden Kariniemen harjun 
laella toimi aiemmin pa-
viljonkiravintola, laululava 
ja juhlakenttä. Rakennus 
purettiin 1960-luvun alussa. 
Kenttä on jäljellä harjun laella 
edelleen. Alue toimi juhlien 
järjestämispaikkana kesäisin. 
Yksi säilyneistä valokuvista 
esittää juhlakenttää ja pavil-
jonkiravintolaa elokuussa 
1947, jolloin siellä järjestet-
tiin Lahden Osuuskaupan 
40-vuotisjuhlat. Juhlakentällä 
oli silloin satojen henkilöiden 
juhlakatsomo.

Kansalaisaloitteissa Ka-
riniemen kentälle on ehdotet-
tu uutta kesäravintolaa ja sen 
yhteyteen erillistä taide- ja kä-

sityönäyttelyjen tilaa. Edessä 
oleva kenttä voitaisiin varus-
taa osin lasten leikkipuistoksi. 
Kaupunginvaltuustoaloitteen 
pohjalta ovat syntymässä 
puiset kuntoportaat Lahden 
satamasta Kariniemen laelle, 
joten yhteys satamaan syntyy 
niiden avulla. 

Aloitteissa toivotaan
myös laululavan jälleenra-
kentamista, jotta Kariniemen 
laella voitaisiin järjestää mu-
siikkiesityksiä ja yhteislau-
lutilaisuuksia. Entiselle juh-
lakentälle johtavat edelleen 
kahdet harmaagraniittiset 
portaat.

Toiset niistä on puhdistettu, 
mutta toiset ovat osin edel-
leen sammaleen kattamat. 

Portaikkoja käytetään erilai-
seen askelkuntoiluun.

Kariniemen rinteessä toi-
mii edesmenneen taiteilijan 
Olavi Lanun 15:sta kook-
kaasta teoksesta koottu La-
nu-puisto. Puiston toteut-
tamisesta käytiin aikanaan 
kovaa kädenvääntöä Lahden 
kaupunginvaltuustossa ja 
lehtien palstoilla. Puiston 
kannattajat toivoivat ja us-
koivat Lanu-puistosta tu-
levan Suomessa tunnettu 
matkailunähtävyys. Siihen 
puisto ei ole yltänyt. Taide-
puiston toteuttaminen maksoi 
870 000 silloista markkaa. 
Lanu-puisto rakennettiin vuo-
sina 1989-1992.

Lanun taidetyöt olivat 

jäädä metsittyneen mäen 
peittoon, mutta puistossa 
on tehty ehostustöitä. Niistä 
on tullut Kariniemen mäkeä 
ulkoiluväylänä käyttäviltä 
kirpeää palautetta. 

Alue on edelleen ryteik-
köinen kaadettuine ja kaa-
tuneine puineen. Kariniemi 
on luontokohteena suojeltu. 
Arvostelijoiden mukaan ri-
sukasat eivät kuulu kaupun-
kipuistoon. Arvostelijoiden 
mielestä pystyyn jätetyt ja 
katkaistut lahopuut riittävät 
linnuille ja toukille. Risukasat 
antavat hoitamattoman kuvan 
puistosta. Kariniemen mäki 
on suosittu liikuntapaikka ja 
kävelykohde.

Kuva: Lasse Koskinen.

Ryteiköille kirpeää palautetta liikkujilta ja ulkoilijoilta

Lahden Kariniemen laelle 
toivotaan kesäravintolaa

Joutjärven seurakunta Nastolan seurakuntaSalpausselän seurakunta Launeen seurakunta

Keski-Lahden seurakunta

KRISTILLIS-YHTEISKUNNALLINEN SOS.-DEM. VAALILIITTO | Ehdokkaat seurakunnittain
Vaalinumero kirkkovaltuustoon
Vaalinumero seurakuntaneuvostoon

Ennakkoäänestys 8.-12.11.2022
Vaalipäivä 20.11.2022

Marjatta Airaksinen

Riitta Järvinen

Risto Paulamäki

Marju Markkanen

Inga-Maija Hyppölä Tapani Ripatti

Satu Lehtola

Tuula Ojala

Sari Laukkanen

Sinikka Ruuska

Tarja Pohjankoski

eläkeläinen

henkilökohtainen avustaja

toiminnanjohtaja,
eläkeläinen

kasvatustieteen tohtori,
toiminnanjohtaja

luokanopettaja,
työnohjaaja

tuottaja/YLE,
eläkeläinen

sihteeri / tekstin-
käsittelijä

eläkeläinen

keittiöapulainen

lähihoitaja

kirjastovirkailija,
eläkeläinen

Marjut Kajander
toimistosihteeri,

eläkeläinen

Marjut Hakala
perushoitaja,

pääluottamusmies

Erpo Heinolainen
eläkeläinen, toimittaja

Erkki Nieminen
kasvatustieteen

tohtori, VTM

Hilla Kakko
erityisopettaja

Anneli Viinikka
kodinhoitaja,
eläkeläinen
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SEURAKUNTA - 
YHTEISVASTUUN YHTEISÖ
sdp.fi/seurakuntavaalit-2022
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Kun tässä itsekin asus-
tan melko vanhassa oma-
kotitalossa, en voi olla 
ihmettelemättä tätä mei-
dän näkökannattomuutta 
lämmityskustannuksis-
sa. Jokaista savupiipusta 
tulevaa savukiehkuraa 
vahditaan ja perheelleen 
omakotitalossa lämpöä 
puilla tuottava henkilö on 
nykyään lähes isänmaan 
petturi.

Vaan mitenkäs tämä 
homma oikein pelaa? Kun 
esimerkiksi euroopassa 
tällä hetkellä sotaa käyvät 
maat tuhoavat vastusta-
jansa polttoainevarastoja, 
niin missäs siellä nämä sa-
vupiippuvahdit ovat? Yksi 
pieni tussaus Ukrainassa, 
aiheuttaa saasteita Suomen 
aiheuttamiin verrattuna 
monen vuoden mökkisau-
nomisen verran, puhumat-
takaan ydinaseharrastuk-
sesta, jota Pohjoiskorea 
harrastaa päivittäin tässä 
samaan aikaan.

On oikeaoppista ainakin 
Suomessa, että osataan 
ottaa puusta mahdolli-
simman hyvä hyötysuhde 
lämmitettäessä taloa tai 
saunaa. Ja kun kokonai-
suutta katsoo, on aika mer-
kityksetöntä, että jos puun-
sytytyksessä käytetään 
sytykkeenä pieni määrä 
paperia, ettei tarvitse men-
nä naapurin puusta tuohta 
repimään, se kun on niin 
hiton hiukkasystävällinen 
sytyke.

Jos mennään sitten tar-
kemmin tutkimaan sitä, että 
mitä nämä meidän suoma-
laisten aiheuttamat päästöt 
sitten aiheuttavat suhteessa 
väkilukuun verrattuna, ja 
mikä on meidän osuus koko 
maapallon saasteongelmis-
ta? Se on jotakuinkin pro-
millenluokkaa, eli ei auta 
juurikaan, vaikka kuinka 
pistettäisiin koko suomi 
kylmäksi talvella.

Poliitikkojen vakio lause 
on kysyä, että "minkälai-

sen maapallon jätämme 
lapsillemme"...se on kau-
nis korulause käyttää.

Kun katsoo tuonne 
itäänpäin, niin tuntuu siltä 
ettemme jätä juuri mitään 
lapsillemme!

Nyt  on parhai l laan 
energiakriisi ja pian ruo-
kakriisi, ja niistä kun sel-
vitään, jos selvitään, on 
vielä puhtaan juomaveden 
puute, mikä on ehkä suu-
rin ongelma jo nyt lähes 
koko maapallolla. Siinä 
asiassa olemme vielä etu-
lyöntiasemassa, puhdasta 
vettähän meillä on Suo-
messa yllinkyllin. Se onkin 
todennäköisesti meidän 
arvokkain luonnonvara 
jo lähitulevaisuudessa, 
ja siitä voi tulla arvokas 
vientituote, kunhan vaan 
ei sitäkin mahdollisuutta 
missata Suomessa, tavalla 
tai toisella.

Raimo Jokinen

Kotosuomen puunpoltto
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Ammattiautoilijan vinkit: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ole tarkkana 
erityisesti näissä 
tilanteissa
• Koulujen lähialueet ja 

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

autosta voi yllättäen tulla 
lapsia ajotien puolelle.

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

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

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

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

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

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

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

Lähde: autotoday.fi
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Lappilainen näkijä, parantaja

jo kolmannessa polvessa

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

0700-512411
Katariina

2,39€

 ★ Aito ★ Varma ★ Näkijä ★

2,34/min + pvm

Jenny
0700-51014

Myös luotettavat rakkaustulkinnat
2,39/min+pvm

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

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

24H jne.! Maitokannuja, hillo- ja maustepurkkeja, voipyttyjä…! Seinälautasia: Kalevala, 
Tomula, Alariesto, Von Wright, Heljä Liukko-Sundström, Vuosilautasia, Joululautasia, 

Romanttinen puutarha ym.  

IITTALAN LASEJA: 
Kekkerit, Niva, Festivo, Asklak, Kalinka, Pisaranrengas, Jäänsärkijä, Helminauha, Vellamo, 

Tsaikka ( kulta, lila), Kastehelmi, i-lasi, Pioni, Apila, Herttua ym.  

PALJON VANHAA- JA KERÄILYTAVARAA: 
Huonekaluja, Valaisimia, lampunkupuja, valaisinkristalleja, aterimia, avaimia, 

naulakoita, ryijyjä, Riihimäen lasin maljakoita ja laseja, lasipurkkeja, Savitorppa, koulun 
opetustauluja, emaliastioita, patoja, peltikahvipurkkeja, kuparipannuja, mortteleita, 

Lomonosovin eläimiä.  Ja paljon muuta! 

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

Ompelutarvikkeita:  Nappeja, vetoketjuja, nauhoja, pitsejä, kankaita ym. 
KAIKKI LOPUT KANKAAT 2 EUROA / METRI! 

Puuaskartelutarvikkeita:  Palloja, helmiä, pyöriä, tappeja ym. 

SAVIAHON MYYMÄLÄ HYVINKÄÄLLÄ
Hämeenkatu 37, p. 019-469 324 
Avoinna: ark. 10 – 17, la 10 – 14 

VANHAN TAVARAN KAUPPA 

OSTAMME KUOLINPESIÄ JA MUUTTOIRTAINTA! Valaisimia 

Arabian kahvikuppeja 

Lomonosovin eläimiä 

Arabian seinälautasia

Arabian astioita 

Riihimäen lasia

Tarjoamme kiinteistönhuolto palveluita Lahden 
talousalueella. Lisäksi suoritamme sammaleenpoistoa ja 
kantojyrsintää. Volttihuolto toimii myös konevuokraamona. 

VOLTTIHUOLTO Oy
Mika Virtanen
Puh. 0500 769190

Hirsimetsäntie 22
15200 Lahti
www.volttihuolto.fi

Vuokrattavana: 
- Pienkuormaajia alk. 50€/vrk. 
- Kaivuri alk. 120€/vrk.
- Maantiivistäjiä 90kg, 200kg, 
500kg. alk.40€/vrk.

- Peräkärryjä alk. 10€/vrk.
- Mönkijät alk. 60€/vrk.
- Oksasilppuri alk. 20€/vrk.
- Avant kuormaimiin runsaat 
lisävarusteet.

Selvänäkijä
Stiina Sahari
0700-9-3009

2,95€/min.+pvm. pl50 hki 25

Kyntömiehentie 18, Orimattila
(Peltolan alue)

joka päivä 0440 111 889
verstas avoinna arkisin 10-17

Reipas palvelu,
tarvittaessa nouto ja palautus.

Takuutyö.

Kellohuolto ja -korjaamo
KELLO-HARA

Lahden veripalvelutoimisto
Kauppakeskus Trio
lähellä Hansakujan sisäänkäyntiä
ma, ke, to 11–18
ti, pe 11–17

OJENNA KÄTESI. Muista virallinen henkilötodistus.  
Luovuttajainfo 0800 0 5801 • veripalvelu.fi

VERENLUOVUTTAJIA
TARVITAAN
Varaa aika ja täytä terveyskysely 

Myydään 
tarjoushinnoilla:
- kalastustarvikkeita
- kajakit
- sähkömopot ym.

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

Avoinna sopimuksen mukaan 
soittamalla p. 0400 635187

JMTS-PALVELU
Kattojen pesut & maalaukset

muut huoltotyöt
p. 044 97 47 646

Kirjailija, lakimies ja teo-
logi Juhani Tamminen on 
tutkinut 1990-luvun laman 
seurauksia ja tuon ajan jäl-
kivaikutuksia suomalaiseen 
yhteiskuntaan. Samasta ai-
heesta on kirjoitettu aiem-
min taloustieteellisiä, usein 
jälkiviisauteen perustuvia 
tekstejä ja kirjoja. Tamminen 
on sukeltanut kuulemaan 
niitä yrittäjiä, joilta lama 
vei kaiken. Äänessä ovat 
myös ulosottomiehet, joille 
taloudellisten seurausten 
jälkiperintä jäi. 

Lamaan liittyi pankkikrii-
si, jonka maksajaksi pistettiin 
Suomen kansa. Pankkien 
kilpailu löysän rahan jakami-
sesta 1980-luvulla, kostautui 
heti seuraavan vuosikymme-
nen alussa. Tammisen mu-
kaan suomalaisen säätöyh-
teiskunnan tiukka ja armoton 
luonne tuli todeksi. Saatavia 
myytiin laman loppusuoralla 
pilkkahintaan monikansalli-
sille perintätoimistoille. 

Kotinsa 1990-laman myötä 
menettänyt nainen Päijät-Hä-
meestä muistelee asunto-
markkinoita. Hänellä oli 
miehensä kanssa tarkoitus 
päästä asumaan omaan ja 

Lama ja sitä seurannut suurtyöttömyys kokosi mielenilmaisijoita eduskuntatalon eteen.  
Suurin tapahtuma oli Murrostorstai 4. marraskuuta 1993. Kuva: Lasse Koskinen.

Löysä raha ja lainat  
veivät lopulta kaiken
Ulosottomiehille jäi laman jälkisiivous

Kirjailija J. K. Tamminen 
haastatteli monen vuoden 
aikana 1990-laman koke-
neita yrittäjiä ja ministeri Iiro 
Viinasta. 

velattomaan taloon noin 
30-vuotiaina. Seurauksena 
oli ajalle tyypillinen kahden 
asunnon loukku. Entinen 
asunto ei mennyt kaupaksi 
ja hankitusta talosta oli lai-
naa roppakaupalla. Entinen 
asunto piti asettaa vuokralle, 
mutta vuokralaisten kanssa 
tuli vaikeuksia. Lopputu-
loksena pariskunnan piti 
myydä molemmat asuntonsa. 
Velkaa ei jäänyt, mutta hei-
dän säästönsä menivät lähes 
kokonaan.

STS-Pankin Itä-Helsingin 
konttorin asiakkaaksi ha-
keutunut lahtelainen yrittäjä 
muistelee tapahtumia. Hän 
valmistui Lahden kauppa-
oppilaitoksesta merkono-
miksi ja ryhtyi yrittäjäksi. 
Anteliaaseen STS-Pankkiin 
Helsinkiin siirtyi myös hänen 
yrittäjätuttaviaan Lahdesta. 
STS-Pankin taival päättyi 
vuonna 1992 Kansallis-Osa-
ke-Pankin käsiin. Lahtelai-
syrittäjä muistelee, kuinka 
pankkimaailma oli siinä vai-
heessa sekaisin.

Yksi 1980-luvun nousu-
kaudella rymistellyt oli 
SKOP-pankki. Sen lainoit-
tamia olivat muun muassa 
vararikkoon ajautunut raken-
nusliike Haka ja yrityssanee-
raukseen joutunut EKA-kon-
serni. Suuryritys Tampellan 
osto oli pankille näyttävä 
operaatio. Korkojen noustes-
sa pankki tuli tiensä päähän. 
Suomen Pankki ilmoitti 19. 
syyskuuta 1991, että SKOP 
siirtyi sen hallintaan. Silloi-
sen säästöpankin valomai-
nokset katosivat Lahdenkin 
alueen pankkitalojen seiniltä. 

Lamavuosina 1990-luvun 
pesänselvityksen aikana val-

tiovarainministerinä toimi 
nykyisin Lahdessa asuva Iiro 
Viinanen. Juhani Tamminen 
haastatteli myös häntä kir-
jaansa. Viinanen muistelee, 
kuinka yritysmaailmaan tot-
tuneelle insinöörille ministe-
riksi nimittäminen oli hyppy 
tuntemattomaan. Hän päätti 
ratkaista asiat suoraviivai-
sesti ja tehokkaasti. 

Viinanen muistelee Neu-
vostoliiton kaatumisen myö-
tä romahtanutta idänkaup-
paa. Silloin huomattiin, että 
osa Suomesta itään myy-
dyistä tuotteista eivät kel-
vanneet länsimarkkinoille. 
Idänkaupassa ei tarvinnut 

panostaa tuotekehittelyyn. 
Samaa tummanharmaata ja 
ajattomalta näyttävää mies-
ten pukua meni itään sen 
kummemmin muotiin pa-
nostamatta.

Laman purkamisessa tuli-
vat mukaan konkurssipesien 
hoitajat ja jakajat. Tamminen 
toteaa kirjassaan, että pesän-
hoitajat eivät aina täyttäneet 
puolueettomuuden vaati-
muksia. Tamminen tuumii, 
että konkurssi kannatti aina-
kin pesänhoitajille. Kirjailija 
Juhani Tamminen haastatteli 
yhtenä ryhmänä lama-ajan 
kokeneita ulosottomiehiä. 
Heille jäi surullinen jälkisii-
vous. Joskus löytyi häädön 

saaneita asukkaita kuolleina 
asunnostaan.

Tammisen on aiemmin kir-
joittanut rikosromaanisarjan 
Pasilan mies, Kilpimies ja 
Megaliiga. Ne perustuvat 
tositapahtumiin. Lisäksi hän 
on kirjoittanut kirjat Totuus 
tapaus Aarniosta sekä Mal-
min nainen – Mari Romanon 
tarina. 

J. K. Tamminen: Perin-
tämies ei soita kahdesti – 

1990-luvun lama Suomessa, 
Minerva 2021.

Lasse Koskinen

Olemme täällä taas!
Hyvää palvelua 

jo vuodesta 1965 alkaen.
TERVETULOA!

Tampereentie 1982, Hollola
puh. 044 491 6902

ENNUSTAJIA
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Niinan niksitNiinan niksit Niina Ojansivu
Keittiöpäällikkö

Raparperijuustokakku

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

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

VARAA OMA 
MYYTIPAIKKASI

Ahtialantie 37, 15170 Lahti

www.lanttila.fi

Nyt on kevät-
siivouksen aika

Muista, meillä 
kauppa käy!

Hiustenleikkaus
13 - 17 €

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

To 18.00 Miesten ryhmä
Kauppakatu 2 A, LAHTI

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

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

Palvelevaa taimikauppaa Lahdessa, vuodesta 1967
Meiltä laadukkaat kesäkukat, 

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

Joukossa paljon erikoisuuksia 
ja harvinaisuuksia!

 

Päijät-Hämeen
Lokapalvelu Ky
puh. 0400 352 762

Lappilainen näkijä, parantaja

jo kolmannessa polvessa

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

0700-512411
Katariina

2,59€

 ★ Aito ★ Varma ★ Näkijä ★

2,34/min + pvm

Jenny
0700-51014

Myös luotettavat rakkaustulkinnat
2,59/min+pvm

Selvänäkijä
Stiina Sahari
0700-9-3009

2,95€/min.+pvm. pl50 hki 25

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

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

te. Paista 150 astetta tunti, ota 
jäähtymään tunniksi ennen 

kuin avaat irtopohjavuoan. 
laita jääkaappiin ja tarjoile 

seuraavana päivänä.

SISUSTUSSUUNNITTELU – Inge Uotila

inge.uotila@insinooritoimistopeltomaki.fi

kodit, vapaa-ajan asunnot 
 ja julkiset tilat

p. 040-3518991

eduskunta-avustaja
kaupunginvaltuutettu

- tervettä järkeä 
päätöksentekoon

Maarit 
Tuomi 

444

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

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

RoundRobin-peleissä näh-

Keilailu-uutinen

Niko Oksaselle voitto 
IV Lahden Autolasikeskus Openista

Jesse Kallio, Niko Oksanen ja Jouni Helminen.

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

pisteen sarjan. 

Teksti: Niina Leskinen
Kuva: Pekka Mitikka

EnnustajiaEnnustajia
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Rajakatu 2, 15100 Lahti
www.vihertalovarpula.fi

Palvelevaa taimikauppaa Lahdessa, vuodesta 1967
Meiltä laadukkaat kesäkukat, 

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

Joukossa paljon erikoisuuksia 
ja harvinaisuuksia!

 

Päijät-Hämeen
Lokapalvelu Ky
puh. 0400 352 762

Lappilainen näkijä, parantaja

jo kolmannessa polvessa

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

0700-512411
Katariina

2,59€

 ★ Aito ★ Varma ★ Näkijä ★

2,34/min + pvm

Jenny
0700-51014

Myös luotettavat rakkaustulkinnat
2,59/min+pvm

Selvänäkijä
Stiina Sahari
0700-9-3009

2,95€/min.+pvm. pl50 hki 25

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

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

te. Paista 150 astetta tunti, ota 
jäähtymään tunniksi ennen 

kuin avaat irtopohjavuoan. 
laita jääkaappiin ja tarjoile 

seuraavana päivänä.

SISUSTUSSUUNNITTELU – Inge Uotila

inge.uotila@insinooritoimistopeltomaki.fi

kodit, vapaa-ajan asunnot 
 ja julkiset tilat

p. 040-3518991

eduskunta-avustaja
kaupunginvaltuutettu

- tervettä järkeä 
päätöksentekoon

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

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

RoundRobin-peleissä näh-

Keilailu-uutinen

Niko Oksaselle voitto 
IV Lahden Autolasikeskus Openista

Jesse Kallio, Niko Oksanen ja Jouni Helminen.

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

pisteen sarjan. 

Teksti: Niina Leskinen
Kuva: Pekka Mitikka

EnnustajiaEnnustajia

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

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

FOOTBALANCE-pohjalliset  -20%
(Medical, Sport)

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

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

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

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

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

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

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

Työfysioterapeutti • Kuntohoitaja • Personal Trainer

Näin otat pienet koululaiset 
huomioon liikenteessä!

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

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

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

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

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

Tarinankertojaksi Wir-
tasesta ei omien sanojensa 
mukaan ole.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lähde: yle.fi

Laulaja-säveltäjä Petri 
Laaksonen täytti elokuussa 
60 vuotta.  Petri haluaa juh-
listaa synttäreitään ja pitkää 
laulajan- ja musiikinteki-
jän uraansa syksyn mittaan 
Eläköön elämä - 60 vuotta 
Pohjantähden alla juhlakon-
serteilla eri puolilla maata.

Suurelle yleisölle tun-
temattoman nuoren sävel-
nikkarin ura sai aikoinaan 
lentävän lähdön 80-luvun 
puolivälissä hänen sävellet-
tyään voitokkaasti Suomen 
euroviisusävelmät Eläköön 
elämä (Sonja  Lumme) sekä 
Sata salamaa (Virve Rosti). 
Sittemmin Laaksosen kynäs-
tä on syntynyt myös Anna 
Erikssonin euroviisuhitti Oot 
voimani mun, sekä lukuisa 
määrä muita lauluja maam-
me eturivin artisteille.

Viimein vuonna 1994 
koitti oman ensilevyn aika, 
ja klassikkosävelmällään 
Täällä Pohjantähden alla hän 
lauloi itsensä  suomalaisten 
sydämiin. Petri Laaksosen 
artistiprofiili onkin poikke-
uksellisen laaja, sisältäen 
iskelmiä, teatterimusiikkia, 
monia joululauluja sekä 
rakastettuja hengellisen mu-
siikin lauluja mm. Tuomas-
messuun ja Mukulamessuun, 
klassikkorunoilijoidemme 
teksteihin säveltämiään lau-
lelmia unohtamatta.

Petri Laaksonen kokee 
olevansa ennen kaikkea li-
ve-esiintyjä. Välittömänä 
esiintyjänä ja sielukkaana 
tulkitsijana hänellä on poik-
keuksellinen kyky koskettaa 
kuulijoita melodisilla ja elä-
mänmakuisilla 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 Laak-
sosen tulkintoihin entistäkin 
vakuuttavampaa otetta ja 

syvyyttä. "Olen aina tiennyt 
mistä laulan, mutta nyt myös 
elän todeksi tuoreemmalla 
tavalla laulujen tarinaa niitä 
laulaessani", sanoo kuusi-
kymppinen artisti.

Juhlakonsertin ohjelmisto 
on tuhti kattaus Laaksosen 
monipuolisesta ja rakas-
tetusta tuotannosta "maan 
ja taivaan väliltä". Juhla-
vuoden kunniaksi ilmestyy 
syyskuussa myös monen 
vuoden tauon jälkeen uusi 
Timanttia-niminen levy, 

jonka lauluja Petri laulaa 
myös konserteissaan. Edel-
linen Laaksosen pitkäsoitto 
In Memoriam käsitteli kuo-
lemaa ja jäähyväisten ki-
peyttä laulajan menetettyään 
vuoden sisällä äitinsä ja 
veljensä. Nyt on aika laulaa 
elämästä! "Elämä, toivo rak-
kaus. Niistä on uuden levyn 
laulut tehty", kertoo Petri in-
noissaan uusista lauluistaan 
ja kutsuu kaikkia konserttiin 
juhlimaan elämää. Eläköön 
elämä!

Eläköön elämä  
- 60 vuotta pohjantähden alla

HALUTAAN
OSTAA

Halutaan ostaa autosi/
asuntovaunusi, ehkä 

katsastamaton ja 
viallinenkin käy.

Soita ja tarjoa kaikenlaisia!

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

Hollolan kunta järjestää va-
rautuminen ja väestönsuo-
jelu -tilaisuuden tiistaina 
29. marraskuuta 2022 kello 
17-19. Tilaisuus järjestetään 
Hollola-salissa osoitteessa 
Virastotie 3 (virastotalo). 
Tilaisuuteen on vapaa pääsy.

Illan ohjelmassa ovat ai-
heet ” Varautumisesta ylei-
sesti” ja ”Väestönsuojat”. 
Aiheita alustavat Päijät-Hä-
meen pelastuslaitokselta val-
miuspäällikkö Mika Neva-
lainen ja paloinsinööri Raila 
Viljamaa. Ennakkoilmoituk-

set pyydetään lähettämään 
ville.wahlroos@hollola.fi 
22.11.2022 klo 16 mennessä.

Mahdollisesta osallistuja-
määrän vähäisyydestä riip-
puen, kunta varaa mahdol-
lisuuden peruuttaa tilaisuus.

Tervetuloa!

Hollolassa järjestetään varautumis- ja 
väestönsuojelutilaisuus



Viikko 46 / 2022 – 3 –Lahden Seudun Uutiset

ERKKI NIEMINEN
KESKI-LAHDEN SEURAKUNTA

Rak.mest. VTM, KT

Kirkkovaltuusto Seurakuntaneuvosto

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

402

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

Syksyn mittaan Päijät-Hä-
meen hyvinvointialuejohtaja 
Petri Virolainen on ahkerasti 
kiertänyt alueen paikkakun-
nilla kertomassa yleisölle, 
mitä tämä uusi aluehallinto 
oikein tarkoittaa. Muutos 
toteutuu vuodenvaihteessa 
2022/2023. 

”Aluetta” on vaikea 
ymmärtää toimijaksi
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 olen-
to, se on vaikea ymmärtää. 
Alueella kukaan ei näe pää-
nuppia, 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 kaik-
kia mahdollisia velvoitteita, 
vastuita ja tehtäviä, jotka kuu-
luvat alueelle, sitä sekavam-
maksi 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 

palveluista 205 000 ihmisen 
elämässä. 

Nimet eivät ole  
helppoja
Marraskuussa 2022 alueen 
terveyspalveluita tuottaa 
Päijät-Hämeen hyvinvointi-
kuntayhtymä, jonka nimestä 
jätetään yleensä ”kunta” pois, 
siis Päijät- Hämeen hyvinvoin-
tiyhtymä. Jos minulta kysyt-
täisiin, sanoisin, että samasta 
asiasta ei saa käyttää hiukkaa-
kaan erilaisia nimiä. Nimet 
ovat muutenkin vaikeita. 

Alueella on vaikuttanut 
myös organisaatio nimel-
tä sairaanhoitopiiri. Se on 
perinteinen nimi erikoissai-
raanhoitoa ja laboratoriopal-
veluita tarjoavalle toimijalle. 
Ennen alueuudistusta monet 
poliitikot toivoivat muutok-
sen toteutuvan sairaanhoito-
piirien pohjalta. Selkeä, toi-
mivaksi osoittautunut malli 
oli valmiina. Päinvastoin 
siinä kävi. 

Päijät-Sote on tavallaan 
rinnakkainen nimike, jota 
on käytetty kuvaamaan hy-
vinvointiyhtymän palveluita 
sosiaali- ja terveydenhuol-
lossa. Kun nykyinen hy-
vinvointiyhtymä lasketaan 
haudan lepoon 31.12.2022, 
Päijät-Sote alkaa tarkoittaa 
hyvinvointialueen palveluita.

Hyvinvointialue on Päi-
jät-Hämeessä kaikista so-
siaali- ja terveydenhuol-
lon palveluista vastuullinen 
organisaatio. Palveluiden 
laajentuminen tapahtuu, kun 
pelastustoimi siirtyy alueelle. 

Alue kuin iso talo
”Alueen” ymmärtää vertaamalla rakennukseen

Alue kuin talo
Moninaisten organisaatioiden 
nimet ja erilaiset tehtävät eivät 
ole helppoja ymmärtää. Kaa-
vioillakaan ne eivät hahmotu. 
Tilanteen havainnollistami-
seksi voi olla sopiva keino 
jättää yksityiskohdat sivuun ja 
kuvitella koko alue kaikkineen 
yhdeksi isoksi taloksi. 

Talossa on isoja ja pie-
nempiä huonetiloja ja niissä 
harrastetaan monentyyppi-
siä hyviä hommia. Pomona 
toimii 31.12. saakka Hyvin-
vointiyhtymä. 

1.1.2023 talon alaker-
taan laitetaan tallit paloau-
toille ja ambulansseille. 
Nimetään talon kaikille toi-
mijoille uusi pomo, Hyvin-
vointialue. Siinä se. Ei ihan. 

Todellisuudessa talon toi-
mintoja järjestelemään tun-
keutui valmisteluryhmä jo 
kaksi vuotta sitten. 

Todellisuudessa yksi isoim-
mista toimintatiloista ei sijait-
se talossa, vaan harjulla erik-
seen, ja se johtaa itse itseään. 

Kovimmassa todellisuu-
dessa mahtava linnanherra 
nimeltä Valtio seuraa talon 
puuhia ja määrää sen tär-
keimmistä edellytyksistä. Jos 
talon käyttövarat loppuvat 
ikävästi, valtias sanoo että 
omapa on vikanne. 

Olisi kiva kuulla lukijoil-
ta, lisäsikö tämä esitykseni 
tietämystä vai pahensinko 
sekaannuksia. 

Jyrki Joensuu   
Aluevaltuuston 2. vpj

Hämeenkosken 
Keskuspankki

Pankkiholvin ovi painaa 900 kiloa. 
Holvissa on taidetta.  
Rahaa ei ryöstetä, koska sitä ei ole. 
Taideteoksia katsellaan ilmaiseksi.   
Rahaa otamme vastaan, 

- jos tykkäämme 
  asiakkaasta,

- joka ostaa 
  taideteoksen,

- kirjan tai kivaa 
  kirppiksestä.  

Avoinna
ke-to 12-18
pe-la 11-14

Keskustie 25, 
Hämeenkoski
040 - 96 11 580
jyrki.joensuu@jkjoensuu.fi

Johanneksen Porsaat

Michele Rabelani, Tuomas FlinkströmToim. Jyrki Joensuu

J&K Joensuu Oy

Johanneksen Porsaat               J&
K

 Joensuu O
y

Johanneksen Porsaat, toimittanut Jyrki Joensuu
Sikatilallinen Johannes Siikalahdenranta joutui lyhentämään maati-

lansa nimeä. Alkoi valtakuntaa myllertänyt prosessi, johon osallistui-

vat porsaiden ja kansalaisten lisäksi Jumala ja Saatana. 
Jyrki Joensuu: ”Suomen poliittiset ja kulttuuriset voimat suoltavat rea-

listista satiiria niin vahvasti, että fi ktiivinen tarina tuskin sille pärjää.”

Jyrki Joensuu, 1948, yleislääketieteen ja psykiatrian erikoislääkäri. 

Vanhuuseläkkeellä psykiatrian ylilääkärin virasta. Hoitaa potilaita, 

luennoi, kirjoittaa, politikoi ja ui järvessä, kun se ei ole jäässä. 
Lääkehoito 1982 ja 1984. Maailman ensimmäinen kirja, jossa yhden 

maan kaikki lääkkeet esiteltiin kansankielellä.
Occupational Cancer, video. Ensimmäisen palkinto 
maailmanlaajuisessa ohjelmakilpailussa, Sydney 1987.
Saab-Valmet Ergonomiapalkinto 1991.Otavan Joka kodin suuri lääkärikirja, Heikki Takalan kanssa. 

2000 ja 2001.
Janne Valkeeniemi, lääkäri, ihminen. 2018 J&K.
Teneriffan Kissat. Aleksi Joensuun kuvitus. 2020 J&K.
Nettilehti Synaptori, 2019 alkaen. J&K.Johanneksen Porsaat 2022. J&K. 
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Rengasmyynti
• UUDET
• KÄYTETYT
Asennukset
Rengashuolto

Keskikankaantie 4, HOLLOLA
Puh. 040 545 0312

KYSY TARJOUSKYSY TARJOUS
TALVIRENKAISTA!TALVIRENKAISTA!

www.tp-rengas.fi

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

Sokkelien korjaukset.

041 728 1817

Lah den mi ta li Saa ra Vau ra mol le
Lahden kaupunginhallitus on myöntänyt kultaisen Lahden mitalin FT, johtava ympäristöasiantuntija Saara Vauramolle

Lahden kaupungin entisen 
ympäristöjohtajan, Saa-
ra Vauramon panos sekä 
kaupungin viranhaltijana 
että Kestävä Lahti -säätiön 
ohjelmajohtajana on ollut 
poikkeuksellisen mittava 
Lahden kaupungin ympäris-
töpääkaupunkivuoden 2021 
onnistumisen kannalta.

Vauramo on useiden vuo-
sien määrätietoisella ympä-
ristötyöllään tehnyt Lahden 

nimeä tunnetuksi ympäris-
tötoiminnan edelläkävijä-
kaupunkina. Tälle työlle on 
annettu erityistä arvoa myös 
Lahden kaupungin ulkopuo-
lella sekä kotimaassa että 
kansainvälisesti. Vauramo on 
ollut pidetty ja arvostettu työ-
toveri ja yhteistyökumppani.

Vauramo on työllään 
merkittävästi edistänyt kes-
tävien ja innovatiivisten 
ratkaisujen kehittämistä 

Lahden kaupungin päämää-
rien saavuttamiseksi muun 
muassa hiilineutraalisuuden, 
energiatehokkuuden, kasvi-
huonepäästöjen vähentämi-
sen, kestävän kehityksen ja 
muuttuvien liikkumismuo-
tojen sekä kiertotalouden 
alalla.

Ympäristöpääkaupunki-
vuoden jälkeen Saara Vau-
ramo on jatkanut uraansa 
johtavana asiantuntijana kan-

sainvälisessä Ramboll -suun-
nittelu- ja konsultointiyri-
tyksessä luontopositiivisten 
ratkaisujen parissa.

Kultainen Lahden mitali 
myönnetään tunnustukseksi 
ansiokkaasta toiminnasta 
Lahden kaupungin hyväksi. 
Mitali on perinteisesti luovu-
tettu Lahden syntymäpäivänä 
1.11.

Lähde: lahti.fi

Nuoret joutuivat Suomessa 
sopeutumaan koronapan-
demian aikana poikkeuk-
sellisiin rajoituksiin, jotka 
estivät heitä harrastamasta, 
käymästä lähikoulua ja tapaa-
masta muita nuoria. Nuorten 
elämänpiiri rajautui kotiin 
ja lähimpiin ihmisiin. Koro-
na-aikana nuorten yksinäi-
syys lisääntyi sekä osallisuus 
ja psyykkinen hyvinvointi 
heikentyivät. 

Osallisuus heikentyi erityi-
sesti taloudellisen tilanteensa 
tai terveytensä erittäin hei-
koksi kokeneilla sekä suku-
puolivähemmistöön kuulu-
villa nuorilla. Korona-aika 
supisti nuorten osallistu-
misen, elämän hallittavuu-
den, merkityksellisyyden ja 
yhteenkuuluvuuden koke-
muksia. 

”Nuoruuteen kuuluu eri-
laisten asioiden kokeilemi-
nen ja kokeminen sekä eri-
laisten ihmisten tapaaminen. 
Koska rajoitukset veivät 
niihin pitkälti mahdollisuu-
det, korona-ajan rajoitukset 
tuntuivat nuorten elämässä 
paljon, mikä saattoi johtaa 
ahdistukseen ja masennuk-
seen”, kertoo johtava tutkija 
Anna-Maria Isola THL:stä.  

Tiedot selviävät Nuorten 
elinolot -vuosikirjasta 2022, 
joka kokoaa monitieteisesti 
tutkimustietoa lasten ja nuor-
ten korona-ajan kokemuksis-
ta ja vaikutuksista. 

Korona lisäsi korkea-
kouluopiskelijoiden 
ja nuorten naisten 
yksinäisyyttä
Yksinäisyyden kokemukset 
lisääntyivät korona-aikana 
erityisesti korkeakouluopin-
not vasta aloittaneilla. Koska 
opinnot alkoivat etäopiskelu-
na, näille nuorille ei päässyt 
muodostumaan hyvinvoinnin 
kannalta tärkeitä perinteisiä 
opiskelijayhteisöjä. 

”Korona -a ika  sysäs i 
vaikeisiin elämäntilantei-
siin osan niistäkin korkea-
kouluopiskelijoista ja työ-
elämään 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 koko-
naan”, toteaa THL:n erikois-
tutkija Marjatta Kekkonen.   

”Kaikille nuorille koro-
na-aika ei kuitenkaan ollut 
yhtä rankka, vaan osa nuo-
rista sai etäopiskelussa on-
nistumisen kokemuksia opin-
tosuoritusten tehostumisena, 
ajankäytön joustavuutena ja 
digitaalisten taitojen kehit-
tymisenä”, Kekkonen jatkaa.

Yksinäisyyden kokemuk-
set olivat viisi kertaa ylei-
sempiä korkeakouluopis-
kelijoilla, jotka kokivat 
itsensä muutoinkin psyykki-
sesti kuormittuneeksi. Nuoret 
naisopiskelijat kokivat yksi-
näisyyttä miehiä useammin. 
Myös seksuaali- ja sukupuo-
livähemmistöihin kuuluvien 
nuorten yksinäisyyden koke-
mukset lisääntyivät. 

Nuoret aikuiset joutuivat 
jatkuvasti punnitsemaan kei-
tä he voivat tavata korona-
turvallisesti, miten ja missä. 
Nuorten mahdollisuus itse 
säädellä yksinoloa häiriintyi. 

Vakava koronatauti 
harvinainen nuorilla
Heinäkuuhun 2022 mennessä 
alle 30-vuotiailla oli ollut 
lähes 450 000 terveydenhuol-
lossa varmennettua korona-
tartuntaa. Kuitenkin nuor-

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 -vuosikir-
jan on toimittanut Terveyden 
ja hyvinvoinnin laitos (THL) 
yhteistyössä Nuorisotutki-
musseuran sekä valtion nuo-
risoneuvoston kanssa. Joka 
toinen vuosi ilmestyvä vuosi-
kirja tuottaa tietoa nuoruuden 
ikävaiheesta kulloinkin ajan-
kohtaisen ilmiön näkökul-
masta. Vuosikirja koostuu 15 
empiirisestä tutkimuksesta 
sekä tilastokatsauksesta. Tut-
kimusaineistot ovat ainutlaa-
tuista dokumentaatiota lasten 
ja nuorten kokemuksista 
koronakriisin alkuvaiheesta.

Lähde: Marjatta Kekko-
nen, Mika Gissler, Päivi 
Känkänen, Anna-Maria 

Isola. Poikkeuksellinen nuo-
ruus korona-aikaan. Nuorten 

elinolot -vuosikirja 2022. 
Terveyden ja hyvinvoinnin-

laitos (THL). Teema 34/2022.  

Laaja tutkimusaineisto: Korona-ajan 
poikkeukselliset rajoitukset koettelivat nuoria 
– yksinäisyys lisääntyi ja osallisuus heikkeni
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Niinan niksitNiinan niksit Niina Ojansivu
Keittiöpäällikkö

Raparperijuustokakku

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

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

VARAA OMA 
MYYTIPAIKKASI

Ahtialantie 37, 15170 Lahti

www.lanttila.fi

Nyt on kevät-
siivouksen aika

Muista, meillä 
kauppa käy!

Hiustenleikkaus
13 - 17 €

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

To 18.00 Miesten ryhmä
Kauppakatu 2 A, LAHTI

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

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

Palvelevaa taimikauppaa Lahdessa, vuodesta 1967
Meiltä laadukkaat kesäkukat, 

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

Joukossa paljon erikoisuuksia 
ja harvinaisuuksia!

 

Päijät-Hämeen
Lokapalvelu Ky
puh. 0400 352 762

Lappilainen näkijä, parantaja

jo kolmannessa polvessa

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

0700-512411
Katariina

2,59€

 ★ Aito ★ Varma ★ Näkijä ★

2,34/min + pvm

Jenny
0700-51014

Myös luotettavat rakkaustulkinnat
2,59/min+pvm

Selvänäkijä
Stiina Sahari
0700-9-3009

2,95€/min.+pvm. pl50 hki 25

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

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

te. Paista 150 astetta tunti, ota 
jäähtymään tunniksi ennen 

kuin avaat irtopohjavuoan. 
laita jääkaappiin ja tarjoile 

seuraavana päivänä.

SISUSTUSSUUNNITTELU – Inge Uotila

inge.uotila@insinooritoimistopeltomaki.fi

kodit, vapaa-ajan asunnot 
 ja julkiset tilat

p. 040-3518991

eduskunta-avustaja
kaupunginvaltuutettu

- tervettä järkeä 
päätöksentekoon

Maarit 
Tuomi 

444

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

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

RoundRobin-peleissä näh-

Keilailu-uutinen

Niko Oksaselle voitto 
IV Lahden Autolasikeskus Openista

Jesse Kallio, Niko Oksanen ja Jouni Helminen.

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

pisteen sarjan. 

Teksti: Niina Leskinen
Kuva: Pekka Mitikka

EnnustajiaEnnustajia

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

 
Vihdintie 4, 00350 Helsinki 
p.09- 2418498. www.tuomontupa.fi 
 
 
 

SELLUVILLAA
lisäeristeeksi ja uudisrakennukseen yläpohjiin,

lattioihin ja seiniin alk 39 / m3

minimipuhallus 20 m3  950 e
Kysy tarjous puhallettuna puh. 040 3210 682

sellueristys@gmail.com
KOTITALOUSVÄHENNYS

Pikkulasten rokotuskattavuus on Suomessa hyvä  
– rokottamattomuus edelleen hyvin harvinaista
Lasten rokotusohjelmaan 
kuuluvien rokotteiden roko-
tuskattavuus on Suomessa 
edelleen hyvä. Lisäksi lasten 
rokottamattomuus on hyvin 
harvinaista. Tiedot käyvät 
ilmi valtakunnallisesta roko-
tusrekisteristä.

Vuonna 2019 syntyneistä 
lapsista 97 prosenttia on saa-
nut kurkkumädältä, jäykkä-
kouristukselta, hinkuyskäl-
tä, poliolta ja Hib-taudeilta 
suojaavan viitosrokotuksen. 
Luku on hieman matalampi 
kuin vuonna 2018 synty-
neiden ikäluokassa, mutta 
syy löytyy todennäköisesti 
tiedonsiirrosta. 

”Tiedonsiirron puutteita on 
ollut aiempaa enemmän sel-
laisilla alueilla, joissa syntyy 
paljon lapsia. Nämä puutteet 
madaltavat myös koko maan 
kattavuuslukua. Hyvin mo-
nessa 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 saa-
nut pneumokokkirokotteen. 
Parhaimmat kattavuudet ovat 
Etelä- ja Pohjois-Savon sekä 
Kymenlaakson sairaanhoi-
topiireissä. Kaikista Suo-
men 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 vuo-
si sen jälkeen, kun rokote 
tuli osaksi rokotusohjelmaa 
vuonna 2017. Vuonna 2019 
syntyneistä lapsista noin 86 
prosenttia on saanut vesirok-
korokotteen. 

MPR-rokotusten kattavuus 
pyrittävä pitämään korkeana

Tuhkarokolta, sikotaudilta 
ja vihurirokolta suojaavan 
MPR-rokotteen ensimmäisen 
annoksen on rokotusrekis-
terin mukaan saanut noin 
95 prosenttia vuonna 2019 
syntyneistä.  

”Koko maan tasolla tar-
kasteltuna MPR-rokotus-
kattavuus on pysynyt 95 
prosentin tuntumassa pit-
kään. 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 vaikut-
tavat epidemiariskiin. Vai-
kutusta on myös sillä, mil-
laisesta alueesta on kyse ja 
kuinka suurella osalla alueen 
aikuisväestöstä on joko ro-

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

Rokottamattomuus 
on edelleen  
harvinaista
Rokottamattomuus on Suo-
messa hyvin harvinaista. 
Lapsi katsotaan rokottamat-
tomaksi, jos hän ei ole saanut 
yhtään rotavirus-, pneumo-
kokki-, MPR- ja viitos- tai 
nelosrokotetta. 

Rokottamattomien las-
ten osuudet ovat pysyneet 
vakaina jo useita vuosia. 
Vain noin prosentti lapsista 
ei ole saanut kansalliseen 
rokotusohjelmaan kuuluvia 
perusrokotuksia lainkaan 
kolmeen ikävuoteen mennes-
sä. Kahdeksaan ikävuoteen 
mennessä ilman perusroko-
tuksia jää vain 0,7 prosenttia.  

Työ tiedonsiirron  
parantamiseksi jatkuu
Tiedot rokotuskattavuuksista 
perustuvat valtakunnallisen 
rokotusrekisterin ajantasai-
siin tietoihin, jotka saadaan 
potilastietojärjestelmistä.  
Rokotusten kirjaamiseen 
ja erityisesti tiedonsiirtoon 
liittyvien ongelmien vuoksi 
todelliset rokotuskattavuudet 
ovat todennäköisesti rokotus-
rekisterin lukuja korkeampia. 

”Tiivistämällä yhteistyötä 
rokotuksia toteuttavien taho-
jen, tietojärjestelmätoimitta-
jien, potilastietojärjestelmi-
en 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

Vaivaton ja nopea 
autopesu Lahdessa!

YÖPESUT JOPA -50% 
MA-SU KLO 22-06

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.

Täydellinen pesuohjelma. 
Paras kiilto autollesi
Kesto n. 12 min

KIILTO 29,90

Tehopesu pinttyneeseen
likaan ja kuraan.
Kesto n. 10 min

TEHO 23,90

Suojapinnoite autollesi.
Suojaava erikoispinnoite.
Kesto n. 12 min

SUOJA
26,90

Pikapesu toistuvaan
autonpesuun.
Kesto n. 7 min

NOPEA 15,90
Harjatonta puhtautta
autollesi
Kesto n. 10 min

HARJATON 17,90

Autopesu Hennala
Hennalankatu 309, 15700 Lahti

Ostamme autosi, vaunut, asuntoautot,
kaikenkuntoiset käy, myös katsastamattomat.

puh. 045 237 8562
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Tilausajoa pikkubusseilla
ilmastoiduilla 1+16h busseilla

puh 0400 352 215

Bussipalvelu M. Nieminen Oy

Puh. (03) 715 2800, 040-585 7431
LAAKSOTIE 55, HEINOLA

*AUTOJEN KORJAUKSET JA HUOLLOT
*PYÖRÄSUUNTAUKSET

TUO AUTOSI 
MEILLE HUOLTOON!

*PPG-MAALIT
*RENKAAT
*FORD-VARAOSAT
*OBD-MITTAUKSET

HINAUKSET

Autohuolto Janne A Tmi
VÄÄKSY (toimialueena Päijät-Häme)

www.autohuoltojanne.fi

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

Rengasmyynti ja -vaihdot 
asiakkaan luona!

p. 0400 467 595 24 h joka päivä!

SeuralaispalveluaSeuralaispalvelua

ÄLÄ OLE YKSIN!
SEURAA TARJOLLA!

LIVE 0700-4116001,92 min+pvm. ST EROTIC PL169 TRE 10

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

Seksi & parisuhde
Luotet tavaa apua seksi- ja 

parisuhdeasioissa.
2,21€ min+pvm

KAHDEN 
KESKEN
KAHDEN 
KESKEN

0700-416 0600700-416 060

❤

st erc PL 169 TRE 10  2€/min

Suomalaisten into mök-
keilyyn ei ole hiipumassa, 
päinvastoin. Yli puolet suo-
malaisista mökkeilee Oma-
kotiliiton teettämän kyselyn 
mukaan, ja jopa joka neljäs 
aikoo viettää tulevaisuudes-
sa enemmän aikaa mökillä. 
Nuorilla 18−34-vuotiailla ja 
kaupungissa asuvilla innok-
kuus on vielä suurempaa, 
sillä heistä lähes joka kolmas 
näkee viettävänsä tulevai-
suudessa nykyistä enemmän 
aikaa mökillä.

 Luonnossa oleminen on 
suurin syy mökkeilyn viehä-
tykselle (86 % vastaajista), 
mutta moni kaipaa mökille 
myös hektisen arjen vasta-
painoksi (82 %). Etenkin 
nuoret, 18−34-vuotiaat, ja 
naiset kaipaavat mökkeilyn 
tuomaa vastapainoa arjen 
kiireille. Mökkiaskareista, 
kuten kasvisten viljelystä, 
puutöistä ja maalaamisesta, 
pitää yli puolet vastaajista.

Mökkeilyä pidetään tär-
keänä myös ilmastonmuu-
toksen vuoksi, sillä sen 
nähdään tarjoavan hyvän 
vaihtoehdon ulkomaanmat-
koille ja pienentävän omaa 
hiilijalanjälkeä (62 % vastaa-
jista). Etenkin nuoret näkevät 
lähimatkailun hyödyt, sillä 
heistä 69 % uskoo ulkomaan-
matkojen korvaamisen mök-
kimatkailulla pienentävän 
hiilijalanjälkeä.

Naiset ovat valmiimpia 

Suomalaiset kaipaavat entistä enemmän 
mökille − Nuoret yhtä innokkaita 
mökkeilijöitä kuin vanhemmatkin

Pyöräretki koko perheen 
kesken kauniissa kevätsääs-
sä onnistuu parhaiten, kun 
ennen retkeä ja retken aikana 
huomioidaan liikenneturval-
lisuus. Varusteet kuntoon, 
sääntöjen kertaus ja sopiva 
reitin valinta tekee päivästä 
kivan kaikille. Liikennetur-
van ohjeilla annat lapsille 
hyvän esimerkin turvallisesta 
liikennekäyttäytymisestä.

 Pyöräily lasten kanssa 
on hyvin erilaista kuin it-
senäisesti polkeminen esi-
merkiksi töihin. Aikuiset 
saattavat yliarvioida lasten 
taidot, mutta toisaalta myös 
aliarvioida jaksamisen. Kun 
liikkeelle lähtee koko perhe, 
kannattaa reitti valita pie-
nimmän pyöräilijän taitojen 
ja energian mukaan. En-
nen lähtöä on hyvä tarkistaa 
kaikkien pyörät ja varusteet. 
Pyöräily on mukavampaa 
ja turvallisempaa, kun ren-
kaissa on tarpeeksi ilmaa, 
jarrut toimintakunnossa ja 
soittokello vireessä. Hyvä on 
myös käydä läpi ennakkoon 
reitin varrella olevat mahdol-
liset hankalat tien ylitykset 
sekä muut haastavat paikat. 
Pyöräilijän liikennesääntöjä 
unohtamatta!

Aikuisista mallia

Lapsi seuraa isompien esi-
merkkiä, joten aikuisten tulisi 
tarkkailla myös omaa liiken-
nekäyttäytymistään lasten 
kanssa pyöräillessä. Mitä 
enemmän aikuinen lipsuu 
turvallisesta kulkemisesta, 
sitä varmemmin sen tekee 

myös lapsi.
Muista itse noudattaa niitä 

ohjeita, mitä annat lapsellesi, 
ja mitä haluat hänen noudat-
tavan, kun on aika pyöräillä 
itsenäisesti.

Ohjeet turvalliseen 
pyöräilyyn

Liikkuessasi lapsen kanssa, 
laita matkapuhelin vaikka 
reppuun ja äänettömälle, jotta 
se ei häiritse omaa kulkemis-
tasi. Tämä on toki hyvä tapa 
aina pyöräillessä. Näin pystyt 
keskittymään muuhun liiken-
teeseen ja reittiin ja lapsikin 
näkee, ettei matkapuhelimen 
käyttö ja pyöräily kuulu 
yhteen.

Aikuisen tulee huolehtia 
sekä omista että lapsen tur-
vavarusteista.

- Pyöräilykypärän käyttä-
mistä ei tarvitse perustella 
lapselle, jos itsekin painaa 
sen päähänsä, muistuttaa 
Liikenneturvan yhteyspääl-
likkö Leena Piippa. - Samoin 
suuntamerkin antaminen 
ja tien ylittäminen pyörää 
taluttaen antaa lapselle hy-
vää esimerkkiä turvallisesta 
liikkumisesta, Piippa jatkaa.

Pysy lapsesi lähellä, kun 
pyöräilette yhdessä. Aja rau-
hallisesti, hidasta tai jopa 
pysähdy tarvittaessa. Jos 
lapsi ajaa pitkällä edelläsi 
ja sinulla on hänelle asiaa, 
pyydä lasta pysähtymään 
ensin. Lapsilla on taipumus 
kääntyä katsomaan taak-
sepäin, jolloin myös pyörä 
kääntyy, ajo muuttuu pouk-
koilevaksi ja kaatumisen 

Turvallinen pyöräily lasten kanssa

Pyöräretki on turvallinen ja mukava koko perheelle kun 
ennakoi kaikkien ajotaidot ja jaksamisen.. 
Kuva: Liikenneturva

Suomalaiset uskovat viettävänsä tulevaisuudessa yhä enemmän aikaa mökillä. 
Kuva: Henna-Kaisa Sivonen. 

muuttamaan matkailutottu-
muksiaan ilmastonmuutok-
sen vuoksi. Naisvastaajista 
puolet, miehistä vain reilu 
kolmannes aikoo suosia lä-
himatkailua ilmastonmuu-
toksen takia.

”Mökkeily on erinomai-
nen vaihtoehto nyt, kun ul-
komaanmatkoja on vaikea 
tehdä ja vapaa-ajan vietto 
on muuttanut luonnettaan. 
Mökkeily on usein järjestetty 
ympäristö hyvin huomioiden, 
koska kustannuksia pyritään 
hillitsemään vähällä energi-
ankäytöllä ja omavaraisuu-
della”, sanoo Tapio Tervo, 
Vapaa-ajan Asukkaiden Lii-
ton puheenjohtaja.

Mökkiläiset ovat monella 
paikkakunnalla tärkeä lisä 

vakituisten asukkaiden rin-
nalla, sillä he takaavat pal-
veluita ja tukevat paikallisia 
yrittäjiä. Omakotiliitto kan-
nustaakin kuntia kehittämään 
mökkeilymahdollisuuksia, 
sillä kyselyn mukaan ky-
syntää on. Vastaajista lähes 
kolmasosa harkitsee mökin 
hankkimista, ja joka viides 
olettaa saavansa mökin pe-
rinnöksi. Erityisesti nuoria 
kiinnostaa mökin hankinta, 
sillä 18−34-vuotiasta 42 % 
aikoo hankkia tai harkitsee 
hankkivansa mökin. Lisäksi 
24 % kertoo saavansa mökin 
perinnöksi.

Vuokramökkeily on var-
teenotettava vaihtoehto, eikä 
mökkiä ole pakko omistaa. 
Vuokramökeillä mökkeilee 

15 % vastaajista.
”Mökkeily muuttuu yhä 

enemmän kausiasumisek-
si, ja sen merkitys kuntien 
elinvoimaisuuden säilyttä-
jänä korostuu entisestään. 
Mökkiläisten näkemykset 
kunnan kehittämiseksi kan-
nattaa ehdottomasti hyödyn-
tää ja mökkiläisten ja kunnan 
kanssakäymiseen panostaa”, 
kannustaa Omakotiliiton 
puheenjohtaja Ari Rehnfors.

”Vapaa-ajan asukkaiden 
yhdistykset auttavat kuntaa 
tekemään parempia päätöksiä 
ja pitämään huolta kunnan 
vetovoimasta mökkikuntana. 
Yhdistyksessä mökkiläiset 
verkostoituvat keskenään ja 
järjestävät tärkeitä keskus-
telu- ja yleisötapahtumia”, 
sanoo Rehnfors.

tai yhteentörmäyksen riski 
kasvaa. Ajotaitoa kannattaa 
harjoitella omassa pihassa tai 
muussa turvallisessa ympä-
ristössä ennen liikenteeseen 
siirtymistä.

Taukoja tarpeen mukaan

Lasten kanssa pyöräilyn tu-
lisi olla kaikille hauskaa, 
mukavaa ja turvallista, jotta 
pyöräily jää tavaksi. En-
simmäisiä pyöräretkiä per-
heen kesken ei kannata pitää 
urheilusuorituksena vaan 
leppoisana ajanvietteenä. 
Juomatauot, maisemankat-
somistauot, evästauot, lepo-
tauot ja kaikki mahdolliset 
tauot ovat osa pyöräretkeä. 
Samalla tulee paremmin ha-
vainnoitua ympärillä olevaa 

liikennettä sekä mietittyä 
seuraavaa tienpätkää. Tau-
kojen aikana kannattaakin 
muistutella turvallisesta liik-
kumisesta ja ohjeistaa, miten 
tulee toimia tulevissa mutkis-
sa ja risteyksissä.

Kertaa sääntötuntemus

Kertaa lapsen kanssa turval-
lisen pyöräilyn periaatteet 
ennen retkeä. Pienemmille 
lapsille ei kannata puhua 
monimutkaisista säännöistä 
vaan muistuttaa rauhallisen 
pyöräilyn merkityksestä. 
Alakouluikäisen kanssa pyö-
räilyn sääntöjä voi kerra-
ta esimerkiksi Filla&Rilla 
-oppimisympäristön avulla. 
Se on ilmainen eikä siihen 
tarvitse rekisteröityä.

FORD

* AUTOJEN KORJAUKSET 
JA HUOLLOT

* PYÖRÄSUUNTAUKSET

* PPG-MAALIT/  
TARVIKKEET

* ILMASTOINTIHUOLLOT

* FORD-VARAOSAT

* PCOB.MOOTTORIT

* OBD-MITTAUKSET

* RENGASMYYNTI JA 
-ASENNUKSET

Ostetaan
kaikenkuntoisia

TRAKTOREITA

Noudetaan
käteismaksulla

p. 040 507 6406
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PALVELUHAKEMISTO

Öljysäiliöiden huoltoa

Automyyntiä

AUTOMYYNTI IMONE
n. 40 kpl hyväkuntoisia edullisia henkilöautoja

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

Polttoöljyä

Ilmalämpöpumppujen huoltoa

169

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

Ostetaan asuntoauto

Seuralaispalvelua

ÄLÄ OLE YKSIN!
SEURAA TARJOLLA!

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

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

Seksi & parisuhde
Luotet tavaa apua seksi- ja 

parisuhdeasioissa.
2,21€ min+pvm

KAHDEN 
KESKEN
KAHDEN 
KESKEN

0700-416 0600700-416 060

❤

st erc PL 169 TRE 10  2€/min

Kaihtimia

puh. 03 782 7783

Metsänhoito & kotipalvelu

NIITTYLÄ

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

* siivoukset, kodinhoito
* puutarhatyöt
* mökkitalkkarintyöt
* metsänhoitopalvelut

Metsänhoitoa&
kotipalvelua

LAADUKASTA SIIRTONURMEA LAMMILTA!

www.lamminsiirtonurmi.fi • info@lamminsiirtonurmi.fi

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

Uutiset 

17

Perunkirjoitukset, testamentit ja
edunvalvontavaltakirjat ammattitaidolla

Perunkirjoitus
Varpu  Välimaa  Oy

puh. 045 343 1888
Rauhankatu 17 B,  15110  Lahti

varpu.valimaa@perunkirjoitukset.fi

Hyödynnä 
kotitalousvähennys.

NYT PORAKAIVOPUHDISTUKSET 
TALVIETU HINTAAN

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

* Puhdistukset ja huollot
* Porakaivopumppujen myynti

LAMMINRANTA
PORAKAIVOJEN HUOLTOLIIKE

Asiakaspalvelusivuillamme voit hoitaa asioita juuri silloin, 
kun sinulle sopii:

Asiakaspalvelusivumme löydät verkkopalvelumme 
oikeasta yläreunasta Asiakas-valikon alta.

ASIAKASPALVELUPISTEEMME 
OVAT TOISTAISEKSI SULJETTUINA 
Noudatamme maan hallituksen ohjeistusta. 

Palvelemme normaalisti verkkopalvelussa ja puhelimitse.

ASIAKASPALVELUA ILMAN JONOJA 24/7 OTA YHTEYTTÄ

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

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

▶ Kuluttajailmoitukset
▶  Jakelupalautteet
▶  Juttuvinkit

▶  Noutopisteet
▶  Yhteystiedot

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

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

MYÖS RENKAIDEN
KAUSISÄILYTYS

Seutu4

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

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

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

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

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

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

4H-YHDISTYSTEN ja nuor-

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

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

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

kalliseen K-Supermarkettiin.
– Olen saanut rohkeut-

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

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

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

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

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

”Nuorena 
hankittu 

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

”Halusin kesä-
töihin, jotta 

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

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

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

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

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

heihin kärsivällisesti.
Ymmärrä kokemattomam-

paa kuljettajaa
Kohdatessaan ajo-opissa 

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

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

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

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

Älä yllätä opetusajoneuvoa

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

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

Kokenut kuljettaja, 
näytä mallia

Näytä harjoittelevalle kul-
jettajalle hyvää esimerkkiä 
omalla toiminnallasi. Har-
joitteleva kuljettaja omaksuu 
asenteita muuta liikennettä 
kohtaan tarkkailemalla sekä 
opettajan että muiden tiel-
lä liikkujien reaktioita ja 
toimintaa. Käyttäytymällä 
huonosti nuoria tai harjoitte-
levia kuljettajia kohtaan ko-
keneempi kuljettaja näyttää 
kehnoa mallia siitä, miten 
liikenteessä virheen tekeviin 
tai nuoriin on hyväksyttävää 
suhtautua.

”Toivoisin autoilijoilta 
koko kylä opettaa -henkeä. 
Myös muut autoilijat antavat 
liikenteessä harjoittelevalle 
asennekasvatusta”, Voutilai-
nen muistuttaa.

Muistatko itse, miltä tuntui 
harjoitella ajamaan muun 
liikenteen seassa?

Kohtaa harjoitteleva kuski 
ymmärtäväisesti
 

Valkoisella kolmiolla varustetun auton kuljettaja vasta harjoittelee turvallista liikkumista. Anna opetusajoneuvolle tilaa ja 
aikaa. Kuva: Liikenneturva/Nina Mönkkönen
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259 €
299 €
329 €
415 €

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

www.nastorengas.fi

 M-Lasi     Kun autosi tuulilasi
pitää uusia niin käänny puoleemme. 
Teemme sen nopeasti ja edullisesti. 
Soita 0400 836213 tai tule käymään.

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

Graniitin monet muodot, saha-, 
noppa- ja nupukivet, portin tolpat, 

reuna- ja muurikivet.

Perheniementie 451, 47450 Iitti
GSM 0400-809 095

IITIN GRANIITTI OY

Autohuolto Janne A Tmi
VÄÄKSY (toimialueena Päijät-Häme)

www.autohuoltojanne.fi

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

Rengasmyynti ja -vaihdot 
asiakkaan luona!

p. 0400 467 595 24 h joka päivä!

SeuralaispalveluaSeuralaispalvelua

ÄLÄ OLE YKSIN!
SEURAA TARJOLLA!

LIVE 0700-4116001,92 min+pvm. ST EROTIC PL169 TRE 10

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

Seksi & parisuhde
Luotet tavaa apua seksi- ja 

parisuhdeasioissa.
2,21€ min+pvm

KAHDEN 
KESKEN
KAHDEN 
KESKEN

0700-416 0600700-416 060

❤

st erc PL 169 TRE 10  2€/min

Etsimme isäntäperhettä elokuussa saapuvalle 
thaimaalaiselle vaihto-oppilastytölle. 
Onko teidän perheenne 
kiinnostunut kansainvälisyydestä?
Negatiivinen testi ja koulupaikka Lahdessa 
olemassa. 

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

Kyllä kannattaa! Nyt jos 
koskaan kaikki uurnille. 
Vain siten voimme vaikut-
taa kotikuntamme asioiden 
hoitoon. Me äänestäjät 
olemme kunnan omistajia. 
Antakaamme siis kansa-
laisten äänten kuulua! 

Kuulee sanottavan, että 
mikään ei muutu, äänes-
tää ketä tahansa. Näin ei 
missään tapauksessa ole. 
Esimerkiksi Lahden 545 
ehdokasta edustavat 15 eri 
valitsijayhdistystä, joil-
la kaikilla on toisistaan 
poikkeavia tavoitteita kau-
pungin asioiden hoitoon. 
Mikäli jokin tavoite saa 
riittävästi kannatusta, se 
myös toteutuu. Sama kos-
kee yksittäisten ehdokkai-
den ajamia asioita.

Äänestäjät ovat veron-
maksajina kunnan toimin-
tojen suurin rahoittaja. Sik-

si veronmaksajilla on valta 
ja oikeus määrätä, miten 
kunnassa toimitaan. Tämä 
tapahtuu kuitenkin ainoas-
taan valtuutettujen välityk-
sellä, joita valitaan kunnan 
väkiluvun mukaan, esim. 
Lahdessa 59. Sen vuoksi 
äänestäminen on erittäin 
tärkeää veronmaksajan 
valtaoikeuden toteuttajana.

Merkittävä tulo kunnalle 
on valtionosuusrahoitus, 
karkeasti puolet verotu-
losta. Sen tavoitteena on 
kuntien vastuulla olevien 
julkisten palvelujen saa-
tavuuden varmistaminen 
niin, että kansalaiset voivat 
saada tietyntasoiset perus-
palvelut. Se on yleiskat-
teellinen tuloerä, jota ei ole 
korvamerkitty mihinkään, 
vaan rahoitusta saava kunta 
päättää itse sen tarkoituk-
senmukaisesta käytöstä. 

Tässä tulee jälleen esiin 
äänestämisen tärkeä mer-
kitys. Valtuustoihin on 
saatava järkevyyttä valtion 
rahoja jaettaessa. Itse asias-
sa rahat ovat omia, koska 
verovelvolliset maksavat 
myös valtionveroa. 

Monet kunnat omistavat 
tuloa tuottavia yhtiöitä. 
Esimerkiksi Lahti Energia 
Oy tuottaa omistajalleen 
noin kahta veroprosenttia 
vastaavan osingon vuo-
sittain. Siitä huolimatta 
kaupungin johtoportaissa 
puhutaan vakavasti yhti-
ön myynnistä. Äänestäjät 
ratkaisevat tämänkin asian 
valtuutettujensa välityksel-
lä. ESS:n vaalikoneessa on 
tätä asiaa koskeva kysymys 
ehdokkaille.

Äänestäminen merkit-
see itse äänestäjälle vas-
tuullisuutta kotikuntaansa 

kohtaan ja välittämistä 
muistakin kuin itsestään 
sekä hienoa tunnetta siitä, 
että jotain arvokasta on 
tullut tehtyä. Äänestäjä on 
osa päätöksentekoa, joten 
hänellä on oikeus myös 
arvosteluun. Sen sijaan 
äänestämättä jättäjän ei 
ole reilua ruotia asioita, 
joihin ei ole yrittänytkään 
vaikuttaa.

Selväksi on käynyt, että 
äänestäminen kannattaa 
aina. Otetaan siis omistajan 
ote haltuun ja annetaan ääni 
kotikunnan parhaaksi.

Erkki Nieminen
Kaupunginvaltuutettu, sd                                                                                                       
Rakennusmestari,
sosiologi, tohtori

Kuntavaalit ovella, 
kannattaako äänestää?

Lasse Koskinen

Suomen eduskunnan apulais-
oikeusasiamies antoi Lahden 
sivistysjohtajalle huomautuk-
sen hänen yhdelle rehtorille 
antamastaan varoituksesta. 
Lahden kaupunki hankki 
ulkopuolisen lausunnon tästä 
varoituksesta, koska kaupun-
ki katsoi oikeusasiamiehen 
huomautuksen merkinneen 
työantajaoikeutensa kaven-
tamista. Ulkopuolelta ostettu 
lausunto tuki kaupungin nä-
kemystä.

Oikeuskansleri ja oike-
usasiamies ovat vuosina 
2015–2019 antaneet tehtyjen 
kanteluiden johdosta kunnal-
lisviranhaltijoille Suomessa 
yhteensä 17 huomautusta, 
joista kahdeksan on annettu 
Lahden kaupungille. Näin 
ollen lähes puolet näistä 
huomautuksista on tullut 
Lahdelle.

Lahden kaupungin kai-
kesta toiminnasta tehtiin 24 
valitusta vuosina 2015-2019. 
Niistä kahdeksan aiheutti 
huomautuksen Lahdelle, jo-
ten noin kolmasosa valituk-
sista johti huomautukseen 
saakka. Tätä määrää kaupun-
ginhallitus ei pidä erityisen 
suurena. Tähän kaupungin-
hallitus päätyi Lahden tarkas-
tuslautakunnalle antamassaan 
selityksessä.

Tarkastuslautakunta pitää 
Lahden kunnallisviranhal-
tijoiden saamia kahdeksaa 
huomautusta kuitenkin mer-
kittävänä määränä. Lautakun-
ta päätyy tarkastuskertomuk-
sessaan siihen, että Lahden 
hallinnossa on valitettavan 
paljon korjattavia puutteita. 

Lisäksi lautakunta katsoi 
tarpeettomaksi hankkia kal-
lista ulkopuolista lausuntoa 
sivistysjohtajan saamasta 

Lahden tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Reijo Oksa-
nen (vas.) luovuttaa tarkastuskertomuksen vuodelta 2020 
kaupunginvaltuuston puheenjohtajalle Hannu Rahkoselle 
ja kaupunginjohtaja Pekka Timoselle. 
Kuva: Lasse Koskinen.

Lahti on kerännyt 
oikeusviranomaisten huomautuksia

huomautuksesta, koska oi-
keusasiamiehen antamaan 
huomautukseen ei ole vali-
tusoikeutta. Lahdella on omia 
lakiasiantuntijoita, joiden 
tehtävänä on varmistaa kau-

pungin toimien laillisuuden. 

Lahden kaupungin tar-
kastuslautakunnan arvioin-
tikertomus 2020, julkaistu 
3.5.2021.
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Automyyntiä

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

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

Polttoöljyä

TALO / MÖKKI MAALTA
Ympärivuotiseen lomakäyttöön.

Sopivasta kauppa heti.

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

Kiinteistöt

Kaihtimia

puh. 03 782 7783

Pelti- ja tiilikattojen
pesut ja maalaukset

RAKENNUSAPU
MARTTINEN

www.rakennusapumarttinen.fi
Puh. 0400-948 260

Kattotöitä

LAADUKASTA SIIRTONURMEA LAMMILTA!

Siirtonurmea

Asennettuna ja tarvikkeenaj

  saumattomat 
sadevesijärjestelmät

  kattosillat
  tikkaat
  lumiesteet
KKKKKKKKKKouKouKouKou ttttttrut ttttuot OOOOOe Oy

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

Kattoturvallisuustuotteita

Ompelukonemyynti ja -huollot

LAATUKONEET EDULLISESTI
MYYNTI - HUOLTO - KORJAUS 

KAIKKI MERKIT

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

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

Öljysäiliöiden huoltoa

Huhtikuun herkkuja!

Kauppahalli www.lihavuorinen.fiLihaa - laatua - palvelua

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

Kylmäsavuporoa, nautaa ja hevosta. 
Nastolan kotijuustoa.

 Vetikon tilan laidunlihaa. 

11,90
/kg

Maalaiskananmunat
isot XL, Suomi

6,50
/kg

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

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

3,50
/kg

34,90
/kg

Poron lapakäristys
Lumiporo, Suomi

tuore, Suomi

pakaste, GB

Toukokuun tahdotuimmat!

10,90
/kg

29,90
/kg

Rakennus- ja 
saneerauspalvelut

Kylpyhuonelaatoitus- ja 
vesieristystyöt
Ilmainen kartoitus!

Hyödynnä kotitalousvähennys!

Puh. 040 171 3110 / Aho

OSTETAAN AUTOJA
vientiin, purkuun, romuun

nouto/käteiskauppa, tarjoa 
puh. 045 256 4052 | autosabot@gmail.com
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Öljysäiliöiden huoltoa

Automyyntiä

AUTOMYYNTI IMONE
n. 40 kpl hyväkuntoisia edullisia henkilöautoja

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

Polttoöljyä

Ilmalämpöpumppujen huoltoa

169

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

Ostetaan asuntoauto

Seuralaispalvelua

ÄLÄ OLE YKSIN!
SEURAA TARJOLLA!

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

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

Seksi & parisuhde
Luotet tavaa apua seksi- ja 

parisuhdeasioissa.
2,21€ min+pvm

KAHDEN 
KESKEN
KAHDEN 
KESKEN

0700-416 0600700-416 060

❤

st erc PL 169 TRE 10  2€/min

Kaihtimia

puh. 03 782 7783

Metsänhoito & kotipalvelu

NIITTYLÄ

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

* siivoukset, kodinhoito
* puutarhatyöt
* mökkitalkkarintyöt
* metsänhoitopalvelut

Metsänhoitoa&
kotipalvelua

LAADUKASTA SIIRTONURMEA LAMMILTA!

www.lamminsiirtonurmi.fi • info@lamminsiirtonurmi.fi
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Uutiset 
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Perunkirjoitukset, testamentit ja
edunvalvontavaltakirjat ammattitaidolla

Perunkirjoitus
Varpu  Välimaa  Oy

puh. 045 343 1888
Rauhankatu 17 B,  15110  Lahti

varpu.valimaa@perunkirjoitukset.fi

Hyödynnä 
kotitalousvähennys.

NYT PORAKAIVOPUHDISTUKSET 
TALVIETU HINTAAN

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

* Puhdistukset ja huollot
* Porakaivopumppujen myynti

LAMMINRANTA
PORAKAIVOJEN HUOLTOLIIKE

Asiakaspalvelusivuillamme voit hoitaa asioita juuri silloin, 
kun sinulle sopii:

Asiakaspalvelusivumme löydät verkkopalvelumme 
oikeasta yläreunasta Asiakas-valikon alta.

ASIAKASPALVELUPISTEEMME 
OVAT TOISTAISEKSI SULJETTUINA 
Noudatamme maan hallituksen ohjeistusta. 

Palvelemme normaalisti verkkopalvelussa ja puhelimitse.

ASIAKASPALVELUA ILMAN JONOJA 24/7 OTA YHTEYTTÄ

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

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

▶ Kuluttajailmoitukset
▶  Jakelupalautteet
▶  Juttuvinkit

▶  Noutopisteet
▶  Yhteystiedot

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

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

MYÖS RENKAIDEN
KAUSISÄILYTYS

Seutu4

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

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

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

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

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

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

4H-YHDISTYSTEN ja nuor-

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

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

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

kalliseen K-Supermarkettiin.
– Olen saanut rohkeut-

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

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

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

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

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

”Nuorena 
hankittu 

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

”Halusin kesä-
töihin, jotta 

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

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

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

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

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

heihin kärsivällisesti.
Ymmärrä kokemattomam-

paa kuljettajaa
Kohdatessaan ajo-opissa 

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

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

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

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

Älä yllätä opetusajoneuvoa

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

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

Kokenut kuljettaja, 
näytä mallia

Näytä harjoittelevalle kul-
jettajalle hyvää esimerkkiä 
omalla toiminnallasi. Har-
joitteleva kuljettaja omaksuu 
asenteita muuta liikennettä 
kohtaan tarkkailemalla sekä 
opettajan että muiden tiel-
lä liikkujien reaktioita ja 
toimintaa. Käyttäytymällä 
huonosti nuoria tai harjoitte-
levia kuljettajia kohtaan ko-
keneempi kuljettaja näyttää 
kehnoa mallia siitä, miten 
liikenteessä virheen tekeviin 
tai nuoriin on hyväksyttävää 
suhtautua.

”Toivoisin autoilijoilta 
koko kylä opettaa -henkeä. 
Myös muut autoilijat antavat 
liikenteessä harjoittelevalle 
asennekasvatusta”, Voutilai-
nen muistuttaa.

Muistatko itse, miltä tuntui 
harjoitella ajamaan muun 
liikenteen seassa?

Kohtaa harjoitteleva kuski 
ymmärtäväisesti
 

Valkoisella kolmiolla varustetun auton kuljettaja vasta harjoittelee turvallista liikkumista. Anna opetusajoneuvolle tilaa ja 
aikaa. Kuva: Liikenneturva/Nina Mönkkönen
 

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

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

 Ei jonotusaikaa.

Tiilitie 2, Nastola • P. (03) 7625 635 
www.nastorengas.fi

NASTO-RENGAS

205/55R16 659 €
205/60R16 659 €
215/65R16 699 €
215/55R17 865 €
225/50R17 895 €

Meillä Meillä 
myösmyös

RENGASRENGAS
HOTELLIHOTELLI

--

Liikenne Lakkapää on eri-
koistunut liikuntarajoitteis-
ten ihmisten kuljettamiseen. 
Yrityksen kahteen suurim-
paan linja-autoon mahtuu 17 
pyörätuolia yhtä aikaa. Sen 
lisäksi viiteen pikkubussiin 
on mahdollisuus tehdä tilaa 
yli 10 pyörätuolille. Yrityk-
sen linja-autot pystyvät kul-
jettamaan yli 30 pyörätuoli-
asiakasta suuren tapahtuman 
yhteydessä.

– Meillä on hiottu palvelu-
konsepti huippukuntoon eri-
tyisryhmien palveluja varten, 
markkinointipäällikkö Jarmo 
Talvitie viestittää.

Yritys otti uusimman tähän 
palvelukonseptiin kuuluvan 
linja-auton käyttöön syys-
kuun lopussa.

– Kymenlaakson ja Päi-
jät-Hämeen alueella meillä 
ei ole kilpailijoita.

Pyörätuolia käyttäviä asi-
akkaita varten auto on muun-
neltava ja siihen menee aikaa 
muutama tunti.

– Erityisryhmiä varten 
järjestetään pääsääntöisesti 
tuttu linja-autonkuljettaja, 
koska se herättää luottamusta 
asiakkaissa.

Liikenne Lakkapää ja Pa-
julahti ovat tehneet yhteis-
työtä usean vuoden ajan.

– Yhteistyömme on ollut 
joustavaa ja sitä on syven-
netty.

Tapahtumapäällikkö Laura 
Kittelä kertoo, että Pajulahti 
on Suomen virallinen para-
lympiaurheilijoiden valmen-
nuskeskus.

– Pajulahti suosii luotet-
tavia yhteistyökumppaneita 
aina. On ollut ilo huomata, 
kuinka Liikenne Lakkapää 
joustaa aina mahdollisuuk-
sien mukaan, koska asiak-
kaillemme ilmenee yllättäviä 
kuljetustarpeita esimerkiksi

kesken tapahtumien.
Pajulahti on saanut kan-

sainvälisiltä lajiliitoilta pa-
lautetta siitä, että paralym-
piaurheilijoiden kuljetukset 
on hoidettu aina asianmu-
kaisesti.

– Asiakkaamme vaativat 
erityiskohtelua ja sen vuoksi

linja-autonkuljettajalla 
täytyy olla pelisilmää eri-
koistilanteita varten. Lähes 
jokainen paralympiaurheilija 
tarvitsee linja-autonkuljetta-
jalta henkilökohtaista apua.

Liikenne Lakkapään uusien kalustohankintojen jälkeen 
yritys voi kuljettaa yli 30 pyörätuoliasiakasta kerrallaan. 
Henkilöstöpäällikkö Nina Lakkapää ja markkinointipäällikkö 
Jarmo Talvitie testaavat, kuinka uusi laite toimii.

Liikenne Lakkapään linja-autoissa 
huomioidaan myös pyörätuoliasiakkaat

Kynttilävartio-mielenosoitus

Seurakuntavaalien ennak-
koäänestys on päättynyt.  
Näyttää siltä, että äänestäjiä 
on todella hukassa entiseen 
tapaan. Äänestysinto vai-
kuttaa yhtä laimealta kuin 
ennenkin. Miksi näin on? 
Tunteeko äänestäjä itsekin 
olevansa hukassa? Ketä ää-
nestäisin?  Mitä tavoitteita 
kätkeytyy valitsijayhdistys-
ten kauniiden nimien taakse?

Vaikeaselkoisuus selittyy 
paljolti siitä, että ryhmittymiä 
on muodostettu erilaisilla 
perusteilla, poliittisilla ja 
kirkkopoliittisilla.  16 vuoden 
kirkkovaltuustokokemukseni 
perusteella puoluepoliittiset 
arvot eivät näy mitenkään 
seurakunnan toiminnassa. 
Tämän ovat äskettäisissä 
vaalikeskusteluissa toden-
neet poliitisten ryhmittymien 
edustajat itsekin.  Vaaleissa 
valittavat luottamushenkilöt 
joutuvat ottamaan kantaa 
seurakuntien ja kirkon ke-
hittämisen suuntaviivoihin.  
Mahdolliset erimielisyydet 
ilmenevät yleensä akselilla 
arvokonservatiivi – liberaali. 
Lahtelaisilla puoluepohjai-
silla ehdokaslistoilla on mo-
lempia.  Tämä käy selvimmin 
ilmi suhtautumisessa kirkon 
kipeään kysymykseen, samaa 
sukupuolta olevien avioliit-
toon vihkimiseen.  Lahdessa 
poliittisten ryhmien listoilla 
on pääasiassa tasa-arvoi-
sen avioliiton kannattajia, 
mutta myös vaihtelevasti 
vastustajia. Tämä sinänsä 
pieni sivuasia on joillekin 
arka henkilökohtainen on-
gelma, joillekin taas Raa-
matun tulkintaan liittyvä iso 
periaatteellinen asia.  Vaik-
ka äänestäjä on tarkistanut 
vaalikoneesta, että oman 
ehdokkaan kanta on sopiva, 
voi tahtomattaan äänellään 
auttaa läpi vastakkaisella 
kannalla olevan.  Vaalijär-
jestelmä on sama kuin val-
tiollisissa ja kunnallisissa 
vaaleissa.  Ensin lasketaan 
valitsijayhdityksen paikka-
määrä kokonaisäänimäärän 
perusteella, sitten valitaan 
edustajat henkilökohtaisten 
äänimäärien perusteella.

Tämän vuoksi turvallinen 
ratkaisu on äänestää valitsi-

jayhdistystä, jolla on selvä 
ohjelma.  

Tulkaa kaikki -liike ajaa 
valtakunnallisen ohjelmansa 
mukaisesti yhdenvertaisuut-
ta, kuten samaa sukupuolta 
olevien vihkimistä ja nais-
puolisten pappien syrjimisen 
lopettamista sekä avointa 
päätöksentekoa, kestävää 
kehitystä, heikossa asemassa 
olevien tukemista kotimaassa 
ja maailmalla sekä kunnioit-
tavaa keskustelua kirkossa. 
Haluamme, että seurakunta 
löytäisi uusia tapoja tuoda 
sanomaansa tämän päivän 
ihmisille.  Vaalikonevas-
tausten perusteella lahtelaiset 
ehdokkaamme painottavat 
muita enemmän ympäristöä 
ja ilmastoa, toiseksi eniten 
heikompiosaisten auttamista 
ja oikeudenmukaisuuden 
edistämistä. Muissa asioissa 
painotuksemme eivät mer-
kittävästi poikkea muista 
ryhmittymistä.

Selvennykseksi on todet-
tava, että luottamuselimissä 
asiat pääsääntöisesti käsitel-
lään hyvässä yhteisymmär-
ryksessä seurakunnan parasta 
ajatellen. Isot asiat, kuten 
avioliittokysymys, pääte-
tään kirkon parlamentissa, 
kirkolliskokouksessa.  Ei ole 
tarpeeksi painotettu sitä, että 
seurakuntavaalit ovat myös 
kirkolliskokouksen vaalit.  
Nyt valittavat kirkkovaltuus-
ton ja seurakuntaneuvostojen 
jäsenet valitsevat kirkollisko-
kouksen maallikkoedustajat.

Vielä ehtii äänestää:  var-
sinaisena vaalipäivänä sun-
nuntaina 20.11. klo 11-20 
oman seurakunnan kirkossa.  
Valkoisella vaalilipulla ää-
nestetään Lahden seurakun-
tayhtymän yhteiseen kirk-
kovaltuustoon ja oranssilla 
lipulla oman seurakunnan 
seurakuntaneuvostoon. Näis-
sä vaaleissa jokainen vaikut-
taa vahvasti, koska äänestäjiä 
on niukasti.

Antero Helanterä
Salpausselän seurakunta

Tulkaa kaikki -liikkeen 
ehdokas  

seurakuntavaaleissa

Onko äänestäjä 
hukassa  
seurakunta- 
vaaleissa?
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Lappilainen näkijä, parantaja

jo kolmannessa polvessa

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

0700-512411
Katariina

2,59€

 ★ Aito ★ Varma ★ Näkijä ★

2,34/min + pvm

Jenny
0700-51014

Myös luotettavat rakkaustulkinnat
2,59/min+pvm

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

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

24H jne.! Maitokannuja, hillo- ja maustepurkkeja, voipyttyjä…! Seinälautasia: Kalevala, 
Tomula, Alariesto, Von Wright, Heljä Liukko-Sundström, Vuosilautasia, Joululautasia, 

Romanttinen puutarha ym.  

IITTALAN LASEJA: 
Kekkerit, Niva, Festivo, Asklak, Kalinka, Pisaranrengas, Jäänsärkijä, Helminauha, Vellamo, 

Tsaikka ( kulta, lila), Kastehelmi, i-lasi, Pioni, Apila, Herttua ym.  

PALJON VANHAA- JA KERÄILYTAVARAA: 
Huonekaluja, Valaisimia, lampunkupuja, valaisinkristalleja, aterimia, avaimia, 

naulakoita, ryijyjä, Riihimäen lasin maljakoita ja laseja, lasipurkkeja, Savitorppa, koulun 
opetustauluja, emaliastioita, patoja, peltikahvipurkkeja, kuparipannuja, mortteleita, 

Lomonosovin eläimiä.  Ja paljon muuta! 

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

Ompelutarvikkeita:  Nappeja, vetoketjuja, nauhoja, pitsejä, kankaita ym. 
KAIKKI LOPUT KANKAAT 2 EUROA / METRI! 

Puuaskartelutarvikkeita:  Palloja, helmiä, pyöriä, tappeja ym. 

SAVIAHON MYYMÄLÄ HYVINKÄÄLLÄ
Hämeenkatu 37, p. 019-469 324 
Avoinna: ark. 10 – 17, la 10 – 14 

VANHAN TAVARAN KAUPPA 

OSTAMME KUOLINPESIÄ JA MUUTTOIRTAINTA! Valaisimia 

Arabian kahvikuppeja 

Lomonosovin eläimiä 

Arabian seinälautasia

Arabian astioita 

Riihimäen lasia

Selvänäkijä
Stiina Sahari
0700-9-3009

2,95€/min.+pvm. pl50 hki 25

Autohuolto Janne A Tmi
VÄÄKSY (toimialueena Päijät-Häme)

www.autohuoltojanne.fi

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

Rengasmyynti ja -vaihdot 
asiakkaan luona!

p. 0400 467 595 24 h joka päivä!

VUOKRATAAN
Nivelpuominostin

Pieni ja näppärä, 
12metrinen

Hinta 99€/vuorokausi 
tai vuokraa vaikka 

koko viikoksi 
hintaan 495€/vko 

(hinnat sis. alv 24%).

Lisähintaan saatavilla:
-kuljetus kotipihaan

-työmies

Varaukset ja lisätiedot 
numerosta

050 575 0770 

TIEDUSTELUT JA RYHMÄVARAUKSET:
044 239 9759 TAI

URAJARVENKARTANO@GMAIL.COM

Historiaa, kulttuuria ja
elämyksiä Suomen

vanhimmassa
kartanomuseossa!

 
www.urajarvenkartano.fi

 

Urajärven kartano

Kartanokahvila
K A H V I L A  H U G O  J A  L I L L Y

U R A J Ä R V E N  K A R T A N O N  Y S T Ä V Ä T  R Y

A-oikeuksin varustettu
kahvila ruoka-, majoitus ja

juhlapalveluineen!
 

www.kahvilahugojalilly.fi

TIEDUSTELUT JA RYHMÄVARAUKSET:
0400 777 717/044 977 4487

TAI KAHVILA@PHNET.FI

13.-14.6. LA-SU KLO 11-17
19.6.-9.8. JOKA PÄIVÄ KLO 11-17

15.8.-27.9. LA-SU KLO 11-17

KARTANONTIE 77
17150, URAJÄRVI

ASIKKALA

Äänestyspäätös: Lahti ei 
kannata sotekeskus -yhtei-
syrityksen perustamista.

Kaupunginhallitus päät-
ti kaikki asiat esityslistan 
mukaisesti lukuun ottamatta 
seuraavaa:

§ 178 Omistajaohjeet Lah-
den yhtymäkokousedustajille 
7.8.2020 yhtymäkokoukseen

Kaupunginhallitus päätti, 
että Lahti ei kannata sotekes-
kus -yhteisyrityksen perus-
tamista hyvinvointiyhtymän 
hallituksen esityksen mu-
kaisesti, vaan palvelu tulee 

ottaa suunnitelmallisesti ja 
portaittain julkisen tuottajan 
hoidettavaksi.

Kaupunginhallitus jou-
tui äänestämään päätök-
sestään ja hyväksyi jäsen 
Pekka Komun (sdp) tekemän 
muutosesityksen äänin 7-4. 
Muutosehdotuksen puolesta 
äänestivät Hildén, Komu, 
Basboga, Laakso (sdp), Falk 
(kd), Mäntylä (vihr.) ja Lehto 
(ps). Pohjaehdotuksen kan-
nalla olivat Koskelo (kesk.), 
Putula, Vahter ja Rostedt 
(kok.).

Hyvinvointiyhtymän hal-
litus on yksimielisesti esit-
tänyt yhtymäkokoukselle 
sotekeskus-yhteisyrityksen
kumppaniksi Mehiläistä. Yh-
tymäkokous käsittelee asiaa 
kokouksessaan 7. elokuuta.

Yhteisyritys tuottaisi en-
sivaiheessa Lahden, Iitin ja 
Kärkölän sotekeskuspalve-
lut. Hyvinvointiyhtymän mu-
kaan yhteisyrityksen tavoit-
teena on, että palvelukanavat 
monipuolistuvat ja asiakkaat 
saavat käyttöön nykyaikaiset 
ja kattavat digitaaliset ter-
veyspalvelut.

Lahden kaupunginhallitus 
3.8.2020

www.lahdenseudunuutiset.fi 
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Päijät-Hämeen hyvinvointialue: 
Palveluseteleillä valinnan- 
vapautta asiakkaille
Yksityisten sosiaali- ja ter-
veydenhuollon palveluiden 
hankinnassa voidaan käyttää 
niin sanottuja palvelusetelei-
tä. Hyvinvointialue hyväksyy 
ja pitää yllä listaa yksityisistä 
palveluntuottajista, joiden 
palvelujen maksamiseen 
asiakas voi käyttää hänelle 
myönnettyä palveluseteliä. 
Aluehallitus hyväksyi tänään 
kokouksessaan Päijät-Hä-
meen hyvinvointialueella 
käytettävät palvelusetelit, 
niiden arvot, palvelusetelei-
den sisällöt ja säännöt.

Palveluseteleiden käyttöä 
ohjaa palvelusetelilaki. Hy-
vinvointialue päättää, kuinka 
paljon ja missä palveluissa 
palveluseteleitä käytetään. 
Asiakas voi päättää, haluaa-
ko käyttää palveluseteliä vai 
järjestääkö hyvinvointialue 
hänen palvelunsa jollakin 
muulla tavalla. Palveluse-
teleiden käyttö lisää asi-
akkaiden valinnanvapautta 
ja pientenkin paikallisten 

yritysten mahdollisuuksia 
tuottaa palveluita hyvinvoin-
tialueelle.

Päijät-Hämeessä käytetään 
runsaasti palveluseteleitä 
esimerkiksi vammaisten hen-
kilöiden asumispalveluiden, 
kuntoutuksen, ikääntyneiden 
palveluasumisen ja henkilö-
kohtaisen avun hankintaan.

Ikääntyneiden  
palveluihin  
yhteisöllisen asumisen 
ratkaisuja
Yhtä aikaa hyvinvointialuei-
den järjestämisvastuun al-
kamisen kanssa 1.1.2023 
tulee voimaan myös suuri 
osa iäkkäiden ihmisten pal-
velujen uudistuksen toisen 
vaiheen lainsäädännöstä. 
Uudistuksen tässä vaiheessa 
keskitytään parantamaan 
erityisesti kotiin annettavia 
palveluja ja asumispalveluja.

Uudistuksessa nykyisen 
palveluasumisen korvaa 

uudenlainen yhteisöllinen 
asuminen. Muiksi asumis-
palvelun muodoiksi jäävät 
edelleen ympärivuorokau-
tinen palveluasuminen sekä 
tilapäinen ja tuettu asuminen. 
Yhteisölliseen asumiseen 
kuuluu asiakkaan tarpeiden 
mukaan määritelty asuminen 
ja tukea sosiaaliseen kanssa-
käymiseen.

Aluehallitus päätti käyn-
nistää yhteisöllisen asumisen 
kilpailutuksen Päijät-Hä-
meen hyvinvointialueelle. 
Hankinnalla halutaan edistää 
asiakkaan valinnanvapaut-
ta, kehittää palvelun laatua 
asiakastarpeita vastaavaksi, 
tukea monituottajuusmal-
lia, tehdä mahdolliseksi uu-
sien yritysten joustava pää-
sy markkinoille sekä saada 
aikaan hyvinvointialueen 
taloudellista kantokykyä tu-
keva palvelumalli.

Lähde: paijat-sote.fi

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

Suomen suurimpiin kuu-
luva rakennusten ja teolli-
suuslai-tosten purkuun sekä 
asbesti-töihin erikoistunut 
Purkupiha on kehittänyt jo 
vuosia teho-kasta rakennus-
osien uudelleenkäyttöä. Se 
arvioi purkukohteen aina 
uudelleenkäytön näkökul-
masta ennen kuin aloittaa 
varsinai-sen purkamisen. 

Markkinointi- ja liike-
toiminnan kehitys-johtaja 
Kati Tuominen iloitsee 
menestyk-sen Vuoden Pur-
kuhanke -kisassa kertovan, 
että yrityksessä on tehty 
oikeita asioita. 

”Voitto on osoitus siitä, 
että meidän ke-hitystoimin-
tamme alkaa pikkuhiljaa 
nä-kymään ja olemme me-
nossa oikeaan suuntaan.” 

Professori Leena Korkia-

la-Tanttu Aalto-yliopistosta 
kuului kilpailun tuomaris-
toon. Hän korostaa purkualan 
tärkeyttä kiertota-louden 
edistäjänä ja hiilidioksidi-
päästöjen vähentäjänä.

”Minua viehätti voittanees-
sa hankkeessa se, että siinä 
puretut rakennuksen osat 
vie-tiin toiseen kohteeseen ja 
rakennettiin uu-destaan. Pur-
kupihan hanke oli suosikkini 
siksi, että se oli ainut jossa 
näin tehtiin.”

Korkiala-Tanttua miellytti 
myös se, että Purkupiha oli 
kiinnittänyt huomiota ra-ken-
nusosien uudelleenkäyttöä 
edistävään suunnitteluun.

Purettuihin rakenteisiin lii-
tettiin RFID-tunnisteet, jois-
sa oli kuvaus materiaalista. 
Lisäksi halli laserskannattiin. 
Näistä syn-tyvää datapankkia 

arkkitehdit ja rakenne-suun-
nittelijat voivat hyödyntää 
jälleenra-kentamiseen liitty-
vissä suunnitelmissa. 

Lamminpään teollisuus-
kiinteistöistä pu-retti in 
ehjänä ja ohjattiin uudel-
leenkäyt-töön mm. teräsra-
kenteet, liimapuupalkkeja ja 
seinäelementit. 

Purkupihan Kati Tuo-
minen kertoo yrityk-sessä 
syntyneen vuosikymmenien 
aikana tietämystä, mitä on 
järkevää purkaa ehjänä. Se 
otetaan huomioon jo purku-
kohteen esit-telyssä, ennen 
urakkalaskentaa.

”Jossain kohteessa mikään 
ei mene uu-delleen käytettä-
väksi, kun taas joku kaup-pa-
keskus voi olla sellaisenaan 
siirrettävissä lohkoina uudel-
le paikalle.” 

Purkupihalle tuplavoitto 
purkuhankekisassa

Purkupiha käytti Lamminpään purkuhankkeessa ensimmäistä kertaa purettavien rakennus-
ten laserskannausta purkuosien uudelleenkäytön suunnittelemiseksi.

uomen suurimpiin kuuluva 

rakennusten ja teollisuuslai-

tosten purkuun sekä asbesti-

töihin erikoistunut Purkupiha 

on kehittänyt jo vuosia teho-

kasta rakennusosien uudelleenkäyttöä. Se 

arvioi purkukohteen aina uudelleenkäytön 

näkökulmasta ennen kuin aloittaa varsinai-

sen purkamisen. 

Markkinointi- ja liiketoiminnan kehitys-

johtaja Kati Tuominen iloitsee menestyk-

sen Vuoden Purkuhanke -kisassa kertovan, 

että yrityksessä on tehty oikeita asioita. 

”Voitto on osoitus siitä, että meidän ke-

hitystoimintamme alkaa pikkuhiljaa nä-

kymään ja olemme menossa oikeaan 

suuntaan.” 

Purkuala edistää kiertotaloutta
Professori Leena Korkiala-Tanttu Aalto-

yliopistosta kuului kilpailun tuomaristoon. 

Hän korostaa purkualan tärkeyttä kiertota-

louden edistäjänä ja hiilidioksidipäästöjen 

vähentäjänä. 
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Purkukohde 
arvoidaan aina 

uudelleenkäytön 
näkökulmasta.”

Purkupiha sai tunnustusta ensi kertaa järjestetyssä Vuoden Purkuhanke -kisassa. 
Parhaana palkittiin sen toteuttama Tampereen Lamminpään purku-urakka. Yritys oli 

urakoitsijana myös kakkossijalle yltäneessä Laakson sairaalan purkuhankkeessa.

Purkupihalle tuplavoitto 
purkuhankekisassa

S

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

”Minua viehätti voittaneessa hankkeessa 

se, että siinä puretut rakennuksen osat vie-

tiin toiseen kohteeseen ja rakennettiin uu-

destaan. Purkupihan hanke oli suosikkini 

siksi, että se oli ainut jossa näin tehtiin.”

Korkiala-Tanttua miellytti myös se, että 

Purkupiha oli kiinnittänyt huomiota ra-

kennusosien uudelleenkäyttöä edistävään 

suunnitteluun.

Purettuihin rakenteisiin liitettiin RFID-

tunnisteet, joissa oli kuvaus materiaalista. 

Lisäksi halli laserskannattiin. Näistä syn-

tyvää datapankkia arkkitehdit ja rakenne-

suunnittelijat voivat hyödyntää jälleenra-

kentamiseen liittyvissä suunnitelmissa. 

Lamminpään teollisuuskiinteistöistä pu-

rettiin ehjänä ja ohjattiin uudelleenkäyt-

töön mm. teräsrakenteet, liimapuupalkkeja 

ja seinäelementit. 

Purkupihan Kati Tuominen kertoo yrityk-

sessä syntyneen vuosikymmenien aikana 

tietämystä, mitä on järkevää purkaa ehjänä. 

Se otetaan huomioon jo purkukohteen esit-

telyssä, ennen urakkalaskentaa.

”Jossain kohteessa mikään ei mene uu-

delleen käytettäväksi, kun taas joku kaup-

pakeskus voi olla sellaisenaan siirrettävissä 

lohkoina uudelle paikalle.” w
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p. 03 7822 414A.O. Vuorinen Oy
Lahden Kauppahallista!       TERVETULOA!

Kauppahalli www.lihavuorinen.fiLihaa - laatua - palvelua

Ilmakuivattua poroa
Kylmäsavunautaa, hevosta ja poroa

Tuoretta hevosen lihaa

Joulunodotukseen!

MUISTATHAN TEHDÄ
JOULUTILAUKSESI!

Hirven palapaisti
luuton
tuore
EU

Viljapossun juhlafile
makurasvalla
tuoresuolattu
Suomi

20,95
/kg

Hirvi-sikajauheliha
70%/30%
tuore
EU/Suomi

25,95
/kg

13,95
/kg

Poronkäristys
Suomi
pakaste

42,95
/kg

tilaus@lihavuorinen.fi

Verhoomo
Jyrki Nurmisto

Ammattitaidolla laatua vuodesta 1985

Puistolantie 2 – Heinola
0500 53 0043

jyrki.nurmisto@verhoomo.com

RIKOS. Vuonna 1960 syn-
tynyt 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 kii-
vas ja pitkävihainen. Psyko-
logisten arviointien mukaan 
hänellä oli heikko itsetunto ja 
kova pätemisen tarve. 

Larha aloitti työn taksin-
kuljettajana ja teki pikkuri-
koksia. Pian hän ystävystyi 
kokeneemman rikollisen, 
Hannu Ratian kanssa. Kak-
sikon räjähteitä käytettiin 
ilmeisesti Helsingin verovi-
rastoon kohdistuneissa pom-
mi-iskuissa vuosina 1991 ja 
1992. Pommit oli tilannut 
tunnettu rikollinen. Jälkim-
mäisen räjähteen oli rakenta-
nut Ilpo Larha. Maaliskuussa 
1992 hän osallistui Helsingis-
sä kultasepän liikkeen ryös-
töön pakoauton kuljettajana.

Helsingin Jollaksessa 24. 
huhtikuun vastaisena yönä 
vuonna 1992, nukkui puu-
talossaan talon omistaja, 
77-vuotias Wilhelm Högsten. 
Hän oli perheyrityksen omis-
taja ja tehtaan johtaja. Hän oli 
jo jättänyt johtamisen toiselle 
pojalleen. Yritys ajautui kon-

kurssiin tilapäisen kassakrii-
sin vuoksi, mutta yhtiön varat 
olivat 70 miljoonaa markkaa 
velkoja suuremmat. Wilhelm 
Högsten oli varakas. 

Talon alakerrassa nukkui 
nainen, joka oli Högstenin 
kotiavustaja ja taloudenhoi-
taja. Högsten oli liikunta-
rajoitteinen ja tarvitsi apua 
päivittäin. Yön taittuessa taloa 
lähestyi auto, jossa istui kaksi 
miestä. Heillä oli mukanaan 
kaksi asetta, köysi ja mur-
totyökaluja. 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 palotikkai-
ta toiseen kerrokseen, avasi 
parvekkeen oven ja rikkoi 
sisäoven lasin. Hän työnsi 
pistoolin ikkuna-aukosta ja 
ampui neljä laukausta sän-
gyssä makaavaa Wilhelm 
Högsteniä kohti. Kolme luo-
deista osui. Larha oli kat-
kaissut puhelimen johdon, 
joten taloudenhoitaja juoksi 
lähimpään naapuriin hälyt-
tämään apua. Sairasauton 
henkilökunta totesi Wilhelm 
Högstenin kuolleeksi. 

Poliisi päätteli pian, että 
kysymyksessä oli tilausmur-

ha, joka oli tehty lähes am-
mattimaisesti. Kolme päivää 
myöhemmin poliisi kuuluste-
li Högstenin nuorinta poikaa. 
Isä oli antanut pojan osamak-
suvelkoihin noin miljoona 
markkaa, mutta ilmoittanut 
että ei maksaisi enää uusia 
laskuja. Poliisi vangitsi pojan 
8. toukokuuta 1992.

Syyttäjänä toimi tunnetuk-
si tullut Ritva Santavuori. 
Pidätettyä uhrin poikaa syy-
tettiin yllytyksestä murhaan. 
Aluksi hän väitti palkan-
neensa palkkamurhaajiksi 
kaksi venäläistä Viipurista 
60 000 markalla. Lopulta hän 
paljasti isänsä surmaajaksi 
Ilpo Larhan. Poliisiryhmä 
sai pidätettyä Larhan vaa-
rallisessa tilanteessa. Larha 
sai elinkautistuomion, ja 
suunnitteli pakoa Helsingin 
lääninvankilasta. Selvittä-
mättä jäi, miten hän sai aseen 
vankilaan. Ilmeisesti se oli 
heitetty muurin yli vankilan 
pihalle. 

Ilpo Larha siivosi sellejä, 
ja hänellä oli pistooli siivous-
pyyhkeen alla kädessään. 
Aseella uhaten hän pakotti 
kaksi vartijaa selliin ja lu-
kitsi oven. Kolmannen var-
tijan 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 pa-
koretki, joka lopulta päättyi 
Lahden Metsäpellon kau-
punginosaan, jossa alkoi 
kerrostalohuoneiston pitkä 
piiritys monine vaiheineen. 
Tilanne päättyi lopuksi yksin 
huoneistoon jääneen Ilpo 
Larhan itsemurhaan. Tapah-
tuma oli valtakunnallinen 
uutinen, jota seurattiin tunti 
tunnilta. 

Milla Ollikainen on toimit-
taja ja kirjailija. Harri Gustafs-
berg on filosofian tohtori ja 
tietokirjailija. Hän työskenteli 
20 vuotta poliisin Karhuryh-
mässä, eli piirityksiä ja muita 
erityistapahtumia hoitaneessa 
poliisiosastossa. Hän oli nuo-
rena 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.

Lasse Koskinen

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

Metsäpellon piiritys  
oli valtakunnan uutinen
Ilpo Larhan tapaus jäi maan rikoshistoriaan

Mainosta sinäkin tässä!
www.lahdenseudunuutiset.fi
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KAIKUUKO
KOTONASI?

Avuksi akustiset sisäkatot, 
kasettikatot, alumiiniset 

sälekatot, paneelikatot tai 
alaslaskettu katto

The best acoustic 
interior design

Timo Pankko, 044 349 1021, ptjsisuste@gmail.com
www.alaslaskettukatto.fi

PYYDÄ MEILTÄ TARJOUS!
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PALVELUHAKEMISTOPALVELUHAKEMISTO

Automyyntiä

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

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

PolttoöljyäIlmalämpöpumppujen huoltoa

169

TALO / MÖKKI MAALTA
Ympärivuotiseen lomakäyttöön.

Sopivasta kauppa heti.

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

KiinteistötKaihtimia

puh. 03 782 7783

Selvänäkijä
Stiina Sahari
0700-9-3009

2,95€/min.+pvm. pl50 hki 25

Ennustajia

Pelti- ja tiilikattojen
pesut ja maalaukset

RAKENNUSAPU
MARTTINEN

www.rakennusapumarttinen.fi
Puh. 0400-948 260

Kattotöitä

LAADUKASTA SIIRTONURMEA LAMMILTA!

Siirtonurmea

Asennettuna ja tarvikkeenaj

  saumattomat 
sadevesijärjestelmät

  kattosillat
  tikkaat
  lumiesteet
KKKKKKKKKKouKouKouKou ttttttrut ttttuot OOOOOe Oy

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

Kattoturvallisuustuotteita

OSINA – KOOTTUNA – ASENNETTUNA
JOPA VIIKOSSA

Keittiöunelmia vuodesta 2005

KOMEROT
LIUKUOVET

KODINKONEET
WC-KALUSTEET

EDULLINEN RAHOITUS

UNELMAKEITTIÖT KESÄMÖKISTÄ KIVILINNAAN!

VARAA SUUNNITTELUAIKA NYT!
Huhtikuun herkkuja!

Kauppahalli www.lihavuorinen.fiLihaa - laatua - palvelua

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

Kylmäsavuporoa, nautaa ja hevosta. 
Nastolan kotijuustoa.

 Vetikon tilan laidunlihaa. 

11,90
/kg

Maalaiskananmunat
isot XL, Suomi

6,50
/kg

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

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

3,50
/kg

34,90
/kg

Poron lapakäristys
Lumiporo, Suomi

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

Lahden Tanssiopisto juhlii 
tänä vuonna 40 -vuotista 
taivaltaan. Tanssiopisto on 
Päijät-Hämeen suurin tans-
sin taiteen perusopetuksen 
oppilaitos, jossa voi harrastaa 
myös sirkusta.

Juhlavuotena tullaan kol-
messa eri näytöksessä näke-
mään myös otteita menneiltä 

vuosilta niin videoina kuin 
myös livenä nähtävinä teok-
sina. Kevään viimeisessä 
näytöksessä toukokuussa 
tullaan myös näkemään juh-
lavuoden kunniaksi tuotettu 
teos.

Syysnäytös esitetään Lah-
den Kaupunginteatterin 
Juhani -näyttämöllä ma 

21.11.22 klo 18.00. La-
valla nähdään laaja otos 
Tanssiopiston eri-ikäisten 
tanssi- ja sirkusharrastajien 
teoksia. Näytös myytiin 
lähes loppuun kolmessa 
päivässä. Lippuja voi tie-
dustella Tanssiopiston toi-
mistolta, Kauppakeskus 
Valosta.

Lahden Tanssiopiston 40v. 
juhlavuoden ensimmäinen 
näytös nähdään Lahden 
Kaupunginteatterissa
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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. 

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

Kesäkurpitsa 
suklaakakku
6 dl vehnäjauhoja
4 dl sokeria
1,5 dl tummaa 
kaakaojauhetta
2 dl öljyä tai sulatettua 
margariinia
2 tl ruokasoodaa
1 tl suolaa
1 tl leivinjauhetta
2 tl vaniljasokeria
2 kananmunaa
5 dl kesäkurpitsaa  
raasteena kuorineen

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.

Lahden konservatorion trum-
petinsoiton lehtori Seppo 
Pohjoisaho on ryhtynyt toi-
miin nuorten trumpetinsoit-
toa harrastavien määrän el-
vyttämiseksi. Hän sai viime 
keväänä idean harjoittaa 
omalle trumpettiluokalleen 
pysyvän oman ohjelmiston. 
Sopivan teoksen löydyttyä, 
ja puoli vuotta myöhemmin 
homma on nyt läjässä: yh-
teinen esiintymisasu, ensim-
mäinen onnistunut esiintymi-
nen takana, useita keikkoja 
edessä, ja suu hymyssä.

Tänä vuonna Trumpettiyh-
tye Mustan hevosen ohjel-
miston runkona on yhdys-
valtalaisen säveltäjän Eddie 
Lewisin 18-minuuttinen teos 
Americana Trumpet Suite. 
Teos on sävelletty seitsemälle 
trumpetille ja alunperin Mis-
sourin Hannibal LaGrange 
-yliopiston trumpettiyhtyeelle.

Tällä hetkellä siitä on esit-
tämisvalmiina 12 minuutin 
kokonaisuus, jota esitämme 
13 soittajan voimin. Nuorim-
mat yhtyeemme jäsenet ovat 
vain 10-vuotiaita.

Teoksen säveltäjä Eddie 
Lewis innostui esitystal-
lenteestammme niin, että 
hän lupasi laittaa esityk-
semme tallenteen ja tulevia 
tallenteita omille nettisivuil-
leen. Teoksen ensimmäinen 
osa esitettiin Kymi Brass 
-tapahtumassa Kouvolan 
kaupungintalolla 6.11.2022. 
Tallenteen voi katsoa tästä 
linkistä: https://youtu.be/
cyO8wpP2wtA

Mustaan hevoseen sisältyy 
myös musiikin perusope-
tuksen pedagoginen me-
netelmä:
Olennainen osa Musta he-
vonen -opetusmenetelmää 

on se, että koska alkeissa 
olevat esiintyvät samois-
sa konserteissa Trumpet-
tiyhtye Mustan hevosen 
kanssa, yhtyeen soittajien 
tulee hallita myös alkeissa 
olevien ohjelmisto. Mah-
dollisten poissaolojen koh-
dalla konserttiohjelmassa 
poissaolijoiden kappaleet 
soittaa konsertissa joku 
Mustan hevosen jäsenis-
tä, arvontamenettelyllä. 
Tällöin helposti hallittava 
alkeisohjelmisto kulkee si-
toutuneen oppilaan mukana 
haamuohjelmistona, jolle 
saattaa koittaa konserteissa 
jännittävä esiintymismah-
dollisuus.

Lisäksi tilataan pianosäes-
tyksellinen sävellys Musta 
hevonen - Dark horse, joka 
on teknisesti toteuttamis-
kelpoinen, mutta näyttävä 
teos aivan kaikille Mustan 

hevosen jäsenille. Teokseen 
sävelletään vaikeutettuja 
kohtia ja vaihtoehtoisia esi-
tystapoja, minkä ansiosta 
jokainen Dark horsen esitys 
on ainutlaatuinen. Teos soi-
tetaan jokaisessa trumpet-
tiluokan konsertissa ennen 
yhtyenumeroa, ja sen esittäjä 
arvotaan. Teoksen säveltää 
säveltäjä Erno Tiittanen.

Trumpettiyhtye Mustan he-
vosen runko-ohjelmana oleva 
laajamuotoinen teos vaihde-
taan joka vuosi kevään koit-
taessa. Näin oppilaat voidaan 
sitouttaa harjoitteluun myös 
kesän ajaksi. Ensi vuoden 
ohjelmistoon tilataan Trum-
pettiyhtye Mustalle hevoselle 
omistettu näyttävä sävellys 
juuri tähän tarkoitukseen.

Pohjoisaho visioi, että koh-
ta muissakin musiikkioppi-
laitoksissa pelataan Mustaa 
hevosta!

Musta hevonen - musiikin perusopetuksen  
innostava opetusmenetelmä syntyi Lahdessa

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

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

Sinustako meille 
ilmoitusmyyjä?

Lahden Seudun Uutiset
Lahden Seudun Uutiset 7/2021
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• Katon- ja piipunkorjaustyöt

• Piipun hatut ja pellitykset

• Rännit ja kattoturvatuotteet

• Mm. kerrostalojen painovoimaisen    

   ilmanvaihdon parannukset

Sadehatut asennettuna

Päijät-Hämeessä ja

lähiympäristössä

TARJOUSHINTAAN alkaen

Miika Niemikorpi

044 750 9441

miika@piippumestari.fi

Kivisojantie 18, 16600 Järvelä

www.piippumestari.fi

129€
Ovh. 180-250€

KYSY LISÄÄ

Kaikkien kotisi katolla
tehtävien töiden mestari

• Katon- ja piipunkorjaustyöt

• Piipun hatut ja pellitykset

• Rännit ja kattoturvatuotteet

• Kattoremontit/pellinvaihdot

• Ulkovuoraukset

Koronasta huolimatta ulkona 

tehtävät työt voidaan tehdä!

KAJALON SORAKAJALON SORA
– ORIMATTILA – NASTOLA – VILLÄHDE – LAHTI

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

PARHAAT KALLIO- JA KIVIMURSKEET 

PARHAAT SEULOTUT KIVIAINEKSET

...JA PARAS PALVELU

kajalonsora.fi    040 501 5771
Faunatar Lahti
Launeen Prisma 2. krs

Puh. 040-1630 630

Ark. 10-20, la 10-18
www.faunatar.

AAkkvvaarriioo--
hhaarrrraassttaajjaallllee!!Akvario-
harrastajalle!

Akvaariot ja akvaariopaketit

Akvaariokalat ja -kasvit

Kaikki tarvikkeet ja ruoat

Täyden palvelun hautaustoimisto Lahdessa

Toimisto avoinna ma-pe 9-16

Muina aikoina puhelimitse 0440 771122

Myös kotikäynnit

RÄYSTÄSKOURUA
NOUTOHINTAAN alk. 2€/m.

Palotikkaita alk. 75€/kpl

AINOASTAAN TIISTAISIN KLO 10-18

II-laatu räystäskourua alk. 1€/m.

Lumiesteitä, kattosiltoja ja edullisia alastuloja!

Hepolammintie 135, puh. 0400-452 187

Simolanmutka 1 (ABC Renkomäki) 

15680 Lahti

Avoinna arkisin 9-18 

ja lauantaisin 10-15

Iloista ja laadukasta 

apteekkipalvelua
Renkomäen

ABC -liikenneasemalla, 

lämpimästi tervetuloa! 

Meiltä saat lääkkeet myös 

kätevästi kotiin kuljetettuina 

tai parkkipaikalta noudettuina. 

Tilaukset puhelimitse 

p. 03-734 1188

ERKKI NIEMINEN

SENIORIVÄESTÖ
EI OLE JÄTE-ERÄ
- SE ON YHTEISKUNNAN 

TUKIJALKA

TOHTORI
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HHyyvvääää  kkeessääää
ttooiivvoottttaaaa

Hyvää kesää
toivottaa

erkki.nieminen@lh.lahti.fi

ERKKI NIEMINEN

SENIORIVÄESTÖ EI OLE JÄTE-ERÄ- SE ON YHTEISKUNNAN TUKIJALKA
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Konevuokraus Thelén Lasitie 17, 15820 Lahti - p. 044 999 0014konevuokrausthelen@gmail.com@konevuokrausthelen

Vuokrakoneet kevään pihatöihin ja remontteihin:Kaivinkone Kubota 2,5ton                         150€/päiväMaantiivistäjä 80/110kg                                  30€/päiväAkkunaulaimet viimeistely/runko  20€/päiväYli päivän vuokrauksissa alle 10km kuljetus veloituksetta.Kysy tarjous pidemmistä vuokra-ajoista.Noudot ja kuljetukset myös iltaisin ja viikonloppuisin.Katso muu tarjonta konevuokrausthelen.com
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www.hakevuori.fi

OSTAMME PUUTA- Nuoren metsän kunnostukset- Harvennukset
- Päätehakkuut

LISÄKSI SUORITAMME ERIKOISHAKKUITA - Teollisuuskohteet
- Pellonreunat 

- Tienvarret yms.

KYSY TARJOUS
Tuomo Oksanen

p. 044 077 8877 tuomo.oksanen@hakevuori.fi

Kokonaisvaltaiset
PUUNKAATO-

PALVELUT
Puiden kaato, karsintaja katkominen

Polttopuut 
tehokkaalla 

klapikoneella
Kantojen 

poistaminen
Haketuspalvelu

Risujen ja roskien 
pois vienti!

Monipuoliset muut
palvelumme:

KAIVUU-, MAAN-
RAKENNUS- 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

PATEMI OY
TÄYDEN PALVELUN

AUTOTALO KÄRKÖLÄSSÄ
KATSASTUSPALVELUT HUOLTOPALVELUT

ILMASTOINTIHUOLTO

AUTOPESUT

79 €
NOUTOPALVELU 19 €

alk. 49 €

      45 €
MYÖS AUTON SISÄPESUT

LIUOTIN- JA VAHAPESU
KÄSIN

TEEMME 
AUTOHUOLLOT

KAIKKIIN
AUTOMERKKEIHIN

HUOLLAMME
MYÖS

MATKAILUAUTOJA

ISO NOSTIN
KÄYTÖSSÄ

AVOINNA ARKISIN KLO 8 - 17

MATKAILU- JA HENKILÖAUTOJEN MAAHANTUONTI,MYYNTI JA VUOKRAUS. RÄÄTÄLÖITY PALVELU.

KOUKUNTIE 4  -  KÄRKÖLÄ  -  044 773 1053

Lue lehti netistä!
www.lahdenseudunuutiset.fi 

Palvelemme kesällä:
ma-pe 8.30 – 19
        la       9 – 16
        su    12 – 16
Juhannus:
suljettu pe-su 25.-27.6. remontin vuoksi           

Ammattitaitoista ja ystävällistä apteekkipalvelua 
Tervetuloa!

Verkkokauppamme palvelee 24/7 www.hollolanapteekki.fi
Myös kotiinkuljetus 
Hollolan alueella

Salpakangas, Prisma-keskusKansankatu 8, 15870 Hollolapuh. (03) 878 610
Verkkokauppa: www.hollolanapteekki.fi
Verkkokauppa: www.hollolanapteekki.fi

Keilailu-uutisia

Santtu Tahvanaisesta 
PBA:n Vuoden Tulokas
Lahden Bayta edustava Sant-
tu Tahvanainen, 25, on voit-
tanut PBA:n Vuoden Tulokas 
-palkinnon. Hän on neljäs 
ulkomaalainen, joka on voit-
tanut kyseisen palkinnon.

Tahvanainen sai 51,1 % 
PBA:n jäsenten ja toimitta-
jien äänistä. Kevin McCu-
ne sijoittui toiseksi 28,8 % 
ääniosuudella ja Brandon 

Runk kolmanneksi keräten 
15,7 % äänistä.

PBA Rookie of the Year 
-palkinto on nimetty legen-
daarisen PBA:n kiertueen 
kilpailunjohtajan Harry 
“Goose” Goldenin mukaan, 
joka valittiin vuonna 1983 
Hall of Fameen.

Teksti: Niina Leskinen 
Kuva: PBA

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

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

24H jne.! Maitokannuja, hillo- ja maustepurkkeja, voipyttyjä…! Seinälautasia: Kalevala, 
Tomula, Alariesto, Von Wright, Heljä Liukko-Sundström, Vuosilautasia, Joululautasia, 

Romanttinen puutarha ym.  

IITTALAN LASEJA: 
Kekkerit, Niva, Festivo, Asklak, Kalinka, Pisaranrengas, Jäänsärkijä, Helminauha, Vellamo, 

Tsaikka ( kulta, lila), Kastehelmi, i-lasi, Pioni, Apila, Herttua ym.  

PALJON VANHAA- JA KERÄILYTAVARAA: 
Huonekaluja, Valaisimia, lampunkupuja, valaisinkristalleja, aterimia, avaimia, 

naulakoita, ryijyjä, Riihimäen lasin maljakoita ja laseja, lasipurkkeja, Savitorppa, koulun 
opetustauluja, emaliastioita, patoja, peltikahvipurkkeja, kuparipannuja, mortteleita, 

Lomonosovin eläimiä.  Ja paljon muuta! 

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

Ompelutarvikkeita:  Nappeja, vetoketjuja, nauhoja, pitsejä, kankaita ym. 
KAIKKI LOPUT KANKAAT 2 EUROA / METRI! 

Puuaskartelutarvikkeita:  Palloja, helmiä, pyöriä, tappeja ym. 

SAVIAHON MYYMÄLÄ HYVINKÄÄLLÄ
Hämeenkatu 37, p. 019-469 324 
Avoinna: ark. 10 – 17, la 10 – 14 

VANHAN TAVARAN KAUPPA 

OSTAMME KUOLINPESIÄ JA MUUTTOIRTAINTA! Valaisimia 

Arabian kahvikuppeja 

Lomonosovin eläimiä 

Arabian seinälautasia

Arabian astioita 

Riihimäen lasia

Lappilainen näkijä, parantaja

jo kolmannessa polvessa

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

0700-512411
Katariina

2,59€

 ★ Aito ★ Varma ★ Näkijä ★

2,34/min + pvm

Jenny
0700-51014

Myös luotettavat rakkaustulkinnat
2,59/min+pvm

Selvänäkijä
Stiina Sahari
0700-9-3009

2,95€/min.+pvm. pl50 hki 25

Hollolan sunnuntairastien 
yhteydessä järjestetään 20.9 
Salpausselkä Geopark -suun-
nistus. Tapahtuman järjes-
tävät yhteistyössä Hollolan 
Urheilijat, Hollolan Hirvi, 
Salpausselkä Geopark näky-
väksi -hanke ja Salpausselkä 
Geopark -yksikkö sekä Hol-
lolan kunta. Tapahtuman 
keskuspaikkana on Hollolan 
Hirven piha-alue.

Geopark -suunnistus on 
yleisölle avoin kuntosuun-
nistustapahtuma, johon ei 
ole pääsymaksua. Tarjolla on 
normaalien sunnuntairastien 
tapaan kolme eri mittaista 
reittiä, joista lyhin soveltuu 
hyvin myös aloitteleville 
suunnistajille. Erikoisuutena 
on, että rastit on sijoiteltu 
geologisesti mielenkiintoi-
siin kohteisiin ja alueeseen 
liittyvää geologiaa tuodaan 
tapahtumassa esille myös 
muuten. 

Rasteista moni piilee kii-
peilypaikkanakin tunnetun 
Havukallion rinteillä. Geo-
logisesti alue on kiinnostava, 
koska se kuuluu maankama-

ran kymmeniä kilometrejä 
pitkään, pohjois-eteläsuun-
taiseen ruhjevyöhykkeeseen. 
Havukallion 25 metriä kor-
kea jyrkänne edustaa ruh-
jevyöhykkeen pystysuoraa 
pintaa, jonka noin 12 000 
vuotta sitten alueelta vetäyty-
nyt mannerjäätikkö on hionut 
muotoonsa.

Perinteitä ja pitkän linjan 
kehitystyötä

Hollolan Hirven isännälle 
Ilkka Sipilälle, jonka ideasta 
tapahtuma sai alkunsa, lä-
hialueen suunnistusmaastot 
ja tapahtumat ovat tulleet 
tutuksi vuosien varrella. Hän 
sanoo olevansa elämyssuun-
nistaja, joka etsii ja löytää 
rasteilta joka kerta muutakin 
kuin leimat. Ilkka haluaa 
myös jakaa elämyksiä muille, 
siksi hän on jo useampana 
vuonna isännöinyt kunto-
rasteja perinteikkäällä koti-
tilallaan. Tällä kertaa rastit 
suunnitellaan Salpausselkä 
Geopark -teeman ympärille.

-Olen ollut Salpausselkä 

Geopark -verkoston toimin-
nassa mukana jo muutaman 
vuoden ja odotan suurella 
mielenkiinnolla mahdolli-
sen UNESCOn statuksen 
vaikutuksia alueemme mat-
kailuun, Ilkka Sipilä kertoo. 
-Itselleni on jo löytynyt uusia 
yhteistyöyrityksiä tätä kautta. 
Pitkällä tähtäimellä näen 
Salpausselkä Geopark -yh-
teistyössä suurta potentiaalia, 
hän päättää.

Asikkalan, Heinolan, Hol-
lolan, Lahden, Padasjoen ja 
Sysmän alueesta koostuvaa 
Salpausselkä Geopark -aluet-
ta kehitetään Lahti Regionin 
Salpausselkä Geopark -yk-
sikön johdolla täyttämään 
UNESCO Global Geopark 
-kriteerit. LAB-ammatti-
korkeakoulun ja Geologian 
tutkimuskeskuksen yhtei-
nen Salpausselkä Geopark 
näkyväksi -hanke keskittyy 
aluetta koskevan geologi-
sen ja kulttuurihistoriallisen 
tiedon tarinallistamiseen, 
popularisointiin sekä tiedon 
levittämiseen ja viestintään. 
Hanketta rahoittaa Maaseu-

Hollolan sunnuntairasteilla tutustutaan 
Salpausselkä Geopark -alueen geologiaan

Lahden pääkirjaston musii-
kin genrevinkkaukset jat-
kuvat taas syksyllä nostal-
gisempana kuin koskaan. 
Syksyn ensimmäisessä gen-
revinkkauksessa tiistaina 
15.9. klo 17-18 matkataan 
ajassa taaksepäin vuoteen 
1966, jolloin Suomen muis-
torikkain levy-yhtiö Love 
Records perustettiin. Vuo-
sina 1966-1979 vaikuttanut 
levy-yhtiö muistetaan ennak-
koluulottomista ja kunnian-
himoisista tuotannoista sekä 
maan lahjakkaimmista artis-
teista ja muusikoista. Genre-
vinkkauksessa käydään läpi 
Love Recordsin historiaa 
ja kuunnellaan kappaleita 
yhtiön merkittävimmiltä ar-
tisteilta ja bändeiltä.

Lahden  pääk i r j a s ton 
30-vuotisjuhlavuoden kun-
niaksi pääsemme myös kur-
kistamaan, mitä Suomi kuun-
teli vuonna 1990. Vuoden 
1990 musiikkiin liittyvässä 
vinkkauksessa torstaina 1.10. 
klo 17-18 kuullaan listahit-
tien lisäksi uraansa aloitte-

levien artistien musiikkia, 
muistellaan musiikki-ilmi-
öitä sekä unohdettuja helmiä 
kolmenkymmenen vuoden 
takaa.

Syksyn viimeisessä gen-
revinkkauksessa tiistaina 
24.11. klo 17-18 seura-
taan brittipopin jalanjälkiä 
1990-luvulle. Brittipopin 
kukoistuskausi oli lyhyt mut-
ta sitäkin muistettavampi. 
Melodinen ja konstailematon 
kitararock sulatti brittien 
sydämen, ja brittipopbuu-
mi rantautui myös muualle 
maailmaan. Brittipop ilmiönä 
oli kuitenkin lyhytikäinen ja 
genre imettiin nopeasti kui-
viin. Esimerkeissä kuullaan 
muistetuimpia kappaleita 
mutta myös tuntemattomam-
pia sävellyksiä.

Syksyllä 2020 musiikin 
genrevinkkaukset järjeste-
tään Monitoimitilassa. Paik-
koja on rajoitetusti. Huo-
mioimme turvavälit, jotta 
voit osallistua turvallisesti 
tapahtumaamme. 

Nostalgiaa huokuvia 
teemoja musiikin 
genrevinkkauksessa 

Rautateiden Lahti -näyttely 
kirjastossa syyskuussa
Lahden pääkirjaston aulassa 
avautui syyskuun 1. päivä 
Rautateiden Lahti -näyttely. 
Aulan sermeissä esitellään 
Lahden rautateitä, rautatie-
kulttuuria ja rautatieharras-
tamisen eri muotoja.

Lisäksi vitriineissä on esil-
lä Esko Nikkasen ja Sauli 
Hirvosen rakentamia pie-
noisrautateitä. Nikkanen 
on keskittynyt paikallisiin 
rakennuksiin ja miljöihin, 
Hirvonen ulkolaisiin dioraa-
moihin.

Näyttely kestää syyskuun 
loppuun asti ja se toteutetaan 
yhteistyössä Lahden rautatie-
harrastajat Topparoikka ry:n, 

Lahti-Seura ry:n ja tulipyörä.
fi:n kanssa.

Rautateiden Lahti -näyt-
tely Pääkirjaston aulassa 
1.-30.9.

Näyttelyn julisteet/tekstit: 
Sauli Hirvonen

Työryhmä: Esko Nikka-
nen (pienoisrautatiet), Jonne 
Seppänen (Heinolan rata 
-kooste), Mari Lakka, Tomi 
Hämäläinen ja Eeva Raja-
harju.

Valokuvat: Lahden kau-
punginmuseon kuva-arkisto, 
Lahden kaupunkiympäristö, 
Sauli Hirvonen ja Ilona Rei-
niharju.

Hollolan Hirven laatusertifioidun savusaunan terassilta voi nauttia myös Salpausselkä 
Geoparkin kauniista maalaismaisemista. Kuva Päivi Tommola.

turahasto.

Kuvausrastin kautta 
sertifioidun 
savusaunan löylyihin

Geopark -suunnistuksessa 
myös matkan varrella ja maa-
lissa riittää elämyksiä, sillä 
tapahtuman erikoisuuksiin 
kuuluvat kuvaus- ja juo-
marastit sekä maalialueella 
lämpiävä Etelä-Suomen en-
simmäinen laatusertifioitu 
savusauna. Suunnistajien 
kesken arvotaan tapahtuman 
teemaan liittyviä palkintoja. 
Tapahtuma on ilmainen, 
Salpausselkä Geopark näky-
väksi -hanke ja Hollolan kun-
ta kustantavat osallistujien 
kartat. Maastoon pääsee klo 
15-18. Tarkemmat tapahtu-
matiedot ja ajo-ohjeet löydät 
ennen tapahtumaa Hollolan 
Urheilijoiden www -sivuilta.

Hollolan Havukalliolla etsitään rasteja upeiden näköalojen kera. Kuva Päivi Tommola.

Varma näkijä

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

1,98 €/min.+pvm, roy, PL 52, Tre

Iiris

Mainosta sinäkin tässä!
www.lahdenseudunuutiset.fi

Maanantaina 14.11. Lahden 
Keilahallissa oli vuorossa 
Bayn Syysrysäyksen finaali. 
Loppukilpailuun selviytyi al-
kukilpailun kahden jakson 28 
parasta keilaajaa, jotka kei-
lasivat 7 sarjaa amerikkalai-
sittain. Kilpailu pysyi alusta 
asti melko tasaisena ja vasta 
viimeisessä sarjassa selvisi 
voittaja, joka tällä kerralla 
oli TPS:n Jesse Kallio pistein 

1551. Toisen sijan nappasi 
Starmenin Kari Onnila, jää-
den Kalliosta vain 12 pisteen 
päähän (1539). Kolmannek-
si kiri upealla viimeisellä 
279 pisteen sarjallaan Valtti 
B.E.T.:n Niko Liukkonen. 
Onnilan ja Liukkosen ero oli 
lopussa vain 2 pistettä (1537).

Teksti ja kuva: 
Niina Leskinen

Kalliolle voitto  
Bayn Syysrysäyksestä

Kari Onnila, Jesse Kallio ja Niko Liukkonen
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Tarjous voimassa 30.11. asti.

12€

TALVIPESU TALVIPESU 

≤ PALVELUHAKEMISTO
OMPELUKONEMYYNTI JA -HUOLLOT
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PALVELUHAKEMISTOPALVELUHAKEMISTO

Automyyntiä

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

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

Polttoöljyä

TALO / MÖKKI MAALTA
Ympärivuotiseen lomakäyttöön.

Sopivasta kauppa heti.

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

Kiinteistöt

Kaihtimia

puh. 03 782 7783

Pelti- ja tiilikattojen
pesut ja maalaukset

RAKENNUSAPU
MARTTINEN

www.rakennusapumarttinen.fi
Puh. 0400-948 260

Kattotöitä

LAADUKASTA SIIRTONURMEA LAMMILTA!

Siirtonurmea

Asennettuna ja tarvikkeenaj

  saumattomat 
sadevesijärjestelmät

  kattosillat
  tikkaat
  lumiesteet
KKKKKKKKKKouKouKouKou ttttttrut ttttuot OOOOOe Oy

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

Kattoturvallisuustuotteita

Ompelukonemyynti ja -huollot

LAATUKONEET EDULLISESTI
MYYNTI - HUOLTO - KORJAUS 

KAIKKI MERKIT

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

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

Öljysäiliöiden huoltoa

Huhtikuun herkkuja!

Kauppahalli www.lihavuorinen.fiLihaa - laatua - palvelua

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

Kylmäsavuporoa, nautaa ja hevosta. 
Nastolan kotijuustoa.

 Vetikon tilan laidunlihaa. 

11,90
/kg

Maalaiskananmunat
isot XL, Suomi

6,50
/kg

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

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

3,50
/kg

34,90
/kg

Poron lapakäristys
Lumiporo, Suomi

tuore, Suomi

pakaste, GB

Toukokuun tahdotuimmat!

10,90
/kg

29,90
/kg

Rakennus- ja 
saneerauspalvelut

Kylpyhuonelaatoitus- ja 
vesieristystyöt
Ilmainen kartoitus!

Hyödynnä kotitalousvähennys!

Puh. 040 171 3110 / Aho
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Kyntömiehentie 18, Orimattila
(Peltolan alue)

joka päivä 0440 111 889
verstas avoinna ma, ti, ke 10-17

Reipas palvelu,
tarvittaessa nouto ja palautus.

Takuutyö.

Kellohuolto ja -korjaamo
KELLO-HARA

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

Yrittäjä, haluatko avuksesi pienen
ja ammattitaitoisen tilitoimiston?

Kaarikatu 1, 15100 Lahti
0400 765832 | info@accounting4you.fi

Tarjoamme kirjanpitoa
ja taloushallintopalveluja

aina ajantasaisesti!

Jyrkänmäentie 4, 15880 Hollola

(bensa- ja dieselautot)
Jarrujenkorjaukset, rengastyöt

Teboil Saksala
Vanhanradankatu 4, puh. 010 7788 120
Avoinna ma-pe 6-20, la 8-17
www.saksalanteboil.fi

(norm. 24 eur)
Tarjous voimassa kesäkuun 

loppuun asti.
12€

TEHOPESU

Tervetuloa pesettämään uudella autonpesukoneellamme

Vanhanradankatu 4, puh. 010 7788 120
Avoinna: ma-pe 5.30 - 18, la 8-14
www.saksalanteboil.fi

Verhoomo Jyrki Nurmisto
0500 530 043

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

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

Askon sohvatehdas laajensi 
Lahdessa. Lisätilaa syntyi 
3500 neliötä. Tilaa yrityk-
sellä on nyt 15 5500 neliötä. 
Yhtiö työllistää 75 vakituista 
työntekijää ja kymmenkunta 
sesonkitekijää. Tehdaspääl-
likkö Jyrki Vuorio sanoo 
koronan kiihdyttäneen ky-
syntää. Tehdas on palkannut 
useita uusia työntekijöitä. 

- Suomessa on eletty viime 

vuosina melkoista sisutus-
buumia ja tuotantomme toi-
mii lähes äärirajoilla. Suurin 
sisustusinto varmasti laantuu 
hieman koronan helpottaessa, 
mutta uskon silti, että ko-
timaisilla laatutuotteilla on 
jatkossakin kysyntää Työl-
listämme Suomessa myös 
monia alihankkijoita. Tuo-
tannostamme valmistuu tällä 
hetkellä päivittäin noin 150 

sohvaa, Vuorio kertoo. 

Askon sohvatehdas on 
aloittanut myös sänkyjen val-
mistuksen. Yritys koemark-
kinoi niitä ensin kolmessa 
myymälässään ja vähitellen 
myynti on aloitettu sen kai-
kissa myymälöissä. 

- Sohvakauppa hiljenee pe-
rinteisesti keväällä ja kääntyy 
kasvuun taas loppukesällä. 

Sänkyjä ja patjoja sen sijaan 
myydään paljon myös kevääl-
lä, Vuorio summaa.

Askon sohvatehdas on 
yritysnimeltään Insofa Oy, 
joka on osa Indoor Group 
Oy:tä. Yrityksen hallituksen 
puheenjohtaja on Kari Kolu 
ja toimitusjohtaja Marko 
Liimatainen.

Askon sohvatehdas laajeni Lahdessa
Työpaikkoja tuli muutama lisää

Lasse Koskinen

Lahden Kariniemen harjun 
laella toimi aiemmin pa-
viljonkiravintola, laululava 
ja juhlakenttä. Rakennus 
purettiin 1960-luvun alussa. 
Kenttä on jäljellä harjun laella 
edelleen. Alue toimi juhlien 
järjestämispaikkana kesäisin. 
Yksi säilyneistä valokuvista 
esittää juhlakenttää ja pavil-
jonkiravintolaa elokuussa 
1947, jolloin siellä järjestet-
tiin Lahden Osuuskaupan 
40-vuotisjuhlat. Juhlakentällä 
oli silloin satojen henkilöiden 
juhlakatsomo.

Kansalaisaloitteissa Ka-
riniemen kentälle on ehdotet-
tu uutta kesäravintolaa ja sen 
yhteyteen erillistä taide- ja kä-

sityönäyttelyjen tilaa. Edessä 
oleva kenttä voitaisiin varus-
taa osin lasten leikkipuistoksi. 
Kaupunginvaltuustoaloitteen 
pohjalta ovat syntymässä 
puiset kuntoportaat Lahden 
satamasta Kariniemen laelle, 
joten yhteys satamaan syntyy 
niiden avulla. 

Aloitteissa toivotaan
myös laululavan jälleenra-
kentamista, jotta Kariniemen 
laella voitaisiin järjestää mu-
siikkiesityksiä ja yhteislau-
lutilaisuuksia. Entiselle juh-
lakentälle johtavat edelleen 
kahdet harmaagraniittiset 
portaat.

Toiset niistä on puhdistettu, 
mutta toiset ovat osin edel-
leen sammaleen kattamat. 

Portaikkoja käytetään erilai-
seen askelkuntoiluun.

Kariniemen rinteessä toi-
mii edesmenneen taiteilijan 
Olavi Lanun 15:sta kook-
kaasta teoksesta koottu La-
nu-puisto. Puiston toteut-
tamisesta käytiin aikanaan 
kovaa kädenvääntöä Lahden 
kaupunginvaltuustossa ja 
lehtien palstoilla. Puiston 
kannattajat toivoivat ja us-
koivat Lanu-puistosta tu-
levan Suomessa tunnettu 
matkailunähtävyys. Siihen 
puisto ei ole yltänyt. Taide-
puiston toteuttaminen maksoi 
870 000 silloista markkaa. 
Lanu-puisto rakennettiin vuo-
sina 1989-1992.

Lanun taidetyöt olivat 

jäädä metsittyneen mäen 
peittoon, mutta puistossa 
on tehty ehostustöitä. Niistä 
on tullut Kariniemen mäkeä 
ulkoiluväylänä käyttäviltä 
kirpeää palautetta. 

Alue on edelleen ryteik-
köinen kaadettuine ja kaa-
tuneine puineen. Kariniemi 
on luontokohteena suojeltu. 
Arvostelijoiden mukaan ri-
sukasat eivät kuulu kaupun-
kipuistoon. Arvostelijoiden 
mielestä pystyyn jätetyt ja 
katkaistut lahopuut riittävät 
linnuille ja toukille. Risukasat 
antavat hoitamattoman kuvan 
puistosta. Kariniemen mäki 
on suosittu liikuntapaikka ja 
kävelykohde.

Kuva: Lasse Koskinen.

Ryteiköille kirpeää palautetta liikkujilta ja ulkoilijoilta

Lahden Kariniemen laelle 
toivotaan kesäravintolaa

TILITOIMISTO
SALEJÄRVI KY

Puotikatu 7,
15700 Lahti

050 599 3283
www.salejarvi.fi

TILITOIMISTOJA

Palveleva paikallinen 
monimerkkiautohuolto Launeella 
Cittarin ja Prisman välissä

Ajokatu 65 Lahti
Avoinna 7.30–16.30
Puh. 050 549 9377
vadenautohuolto.com

• määräaikaishuollot
• korjaukset
• Vianmääritykset

• ilmastointihuollot
• renkaat ja vanteet
• nelipyöräsuuntaukset

AUTOHUOLTOJA

HIERONTAA

TUOMON HIERONTAPALVELU
∙  Urheiluhierontaa  ∙  Klassinen hieronta

∙  Kuumakivihieronta
P. 050 435 8370

tuomon.hierontapalvelu@gmail.com
Vuoripojank. 18 · www.hierojalahti.com
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Kattojen 
maalaukset / pesut

Vesikourujen 
uusimiset,

kattoturvatuotteet 
asennettuna

Tilaa meiltä ilmainen 
arviointi kohteellesi!

SADEVESI- JA 
SALAOJAREMONTIT

www.0502205.fi

Meiltä saat joustavan rahoituksen edullisella korolla!

26.03.2012 – 11 –

Hautaustoimistoja

Autonosturipalveluja

PARHAAT PALVELUT AMMATTITAIDOLLA

Ompelukoneita/-huoltoa

Hammasteknikkoja

Järjestyksen valvontaa

Äitiysneuvola

Keskuskatu 8, 15870 Hollola
puh. ja fax 03-780 2701

Kaikki alan 
palvelut

ammattitaidolla

Avoinna 
ma-pe 9-19
la-su 9-18

ma-pe 9-18
la-su 9-17

Kaihtimia

Isännöinti-
toimistoja

Takseja

Kalustemaalaamoja

Sähkötöitä
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P. 734 4449
0400 769 632

HUOLTO KORJAUS
KAIKKI MERKIT

www.pfaff.com

��������������

�������������
Ammattilaatua
vain Pfaf  lta

RAUHANKADUN JA 
VAPARIN KULMARAUHANK. 18

Ikkunoita


	������������

Lääkäreitä

Veneistä pienkoneisiin

Hierontaa

Maalaustöitä

Painonpudotusta

Pankkipalvelut

www.lamminop.fi

Kun on aika kasvaa
Ota yhteyttä meihin.

Lammin Osuuspankki on turvallisen kasvun paikka.

Aleksanterinkatu 7, Lahti, puh. 010 548 6020

Taloustutkim
us

O
y

/
Kansallinen

asiakaspalvelupalautetutk imus 2001-2007 ja 2009

Rengasliikkeitä

Autokouluja

Aleksanterinkatu 37
P. 782 7017

www.scandiarent.fi
lahti@scandiarent.fi

Autovuokraamoja

Putkiurakointia

Autoilijoita

Ansiokatu 6, 15610 Lahti
Puh (03) 782 2477
www.konesuni.fi 
lahti@konesuni.fi 

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

Polttoöljyä/Dieseliä

Puunkaatoa ja 
raivausta

869

Remontteja

Kärkkäisen
kauppakeskus

puh. 020 789 3570
Av. ma-pe 9-19 - la 9-16

Apteekkeja

Lämmöneristeet

UUSI EKOLOGINEN
LEVYERISTE!

www.ekovilla.com, p. (05) 750 7500

Nyt rautakaupoissa kautta maan.
Kysy myös puhallettavana.

HTK Oy
Energiatehokkaat puu-/alumiinirakenteiset

ikkunat korjaus- ja uudisrakentamiseen.
Myös kesämökkeihin!

Heinolan Työkeskus Oy

Ikkunoita ja ovia

FORD varaosat ja huollot

Laaksotie 55
Heinola

Puh. (03) 715 2800, 040 585 7431

FORD varaosat ja huollot

Laaksotie 55
Heinola

Puh. (03) 715 2800, 040 585 7431

Puh. (03) 715 2800, 040-585 7431
LAAKSOTIE 55, HEINOLA

*AUTOJEN KORJAUKSET JA HUOLLOT
*PYÖRÄSUUNTAUKSET

TUO AUTOSI 
MEILLE HUOLTOON!

*PPG-MAALIT
*RENKAAT
*FORD-VARAOSAT
*OBD-MITTAUKSET

HINAUKSET

 Matit ja Maijat 

Tanssittaa syyslukukaudella 2020
Harjoitukset Hollolan Uimahallin Monitoimisalissa, 

Terveystie 8

Lasten ja nuorten ryhmät
Maanantaisin *Taaperoiset n. 2-3 v. 

*Pikkuruiset n. 4-7 v.
Ma ja to *Midit n. 8-13 v. *Juniorit 14 v.-

*Harha nuoret aikuiset, 
sovitusti viikonloppuina

FolkJam - RIEMUKAS 
TANSSILIIKUNTAMUOTO

torstaisin klo 18.15-19.15

TULE HAUSKAAN, LUOVAAN 
JA LIIKUNNALLISEEN HARRASTUKSEEN

Matit ja Maijat ry
*www.matitjamaijat.fi 
*info@matitjamaijat.fi

*040 588 0058 
*facebook.com/matitjamaijat/

Päijät-
Hämeen 

Automaalaus
Mestarinkatu 24, Lahti

Puh. 050 5511 330

Henkilö- ja 
pakettiautojen 

kolarityöt, 
muovikorjaukset, 
peltioikaisut ja 

maalauksetA.O.Vuorinen Oy
Kauppahalli p. 03-782 2414

- Kylmäsavuporoa, nautaa ja hevosta
- Monttuvalmiita rosvopaisteja
- Nastolan kotijuustoa

LOPPUKESÄN HERKKUJA!

Vanhan-
ajan
suomi-
makkara
Hakala
Suomi

10,90
/kg

Viljapossun 
kassler
myös pihveinä
tuore, Suomi

8,90
/kg

Possun
savupotka
hernesoppaan
tuore
Suomi

6,90
/kg

7,90
/kg

Possun 
babyribs
myös 
maustettuna
Suomi

11,90
/kg

Hyvä 
sikanauta-
jauheliha
70%/30%
rasvaa alle 15% 
tuore, Suomi

8,90
/kg

Hevosen
kulma-
paisti
tuore, Suomi

6,50
/kg

Possun
juhlafile
makurasvalla
tuoresuolattu
Suomi

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

8,90
/kg

19,90
/kg

Kivikylän
maalais-
palvi
myös siivuina
Suomi

TAIDEMUSEO. Lahden 
uusi taidemuseo Malva 
on saanut valtakunnallista 
julkisuutta viimeaikaisil-
la näyttelyillään. Museo 
sijaitsee kaupungissa Päi-
jänteen kadulla, Ristinkir-
kon takana. Alkuperäisissä 
havainnekuvissa Malvaksi 
nimetty museo näkyy näyt-
tävin valomainoksin kadun 
kumpaankin päähän. Tämä 
näkyvyys jäi toteutumatta. 
Kadun päästä katsoen Mal-
vaa ei näy missään. Näkyy 
vain vanha tiilinen tehdas-
rakennus. Vieraspaikkakun-
talaisen on tämän näkymän 
perusteella vaikea löytää 
Lahden taidemuseota.

Lahden museon mukaan 
kadun päihin näkyvät va-
lomainokset on jätetty to-
teuttamatta, ”koska silloin 
pitää kaikkien talossa toi-
mivien saada mainoksensa 
näkyviin”, toteaa museo. 
Lahti maksaa kuukaudessa 
vuokraa Malvan toimitiloista 
vajaat 60 000 euroa. Mu-
seolle asetettiin vuotuiseksi 
kävijämääräksi noin 100 000 
henkilöä.

Sokkeloinen matka
Malvan muukin viitoitus on 
saanut tuikeaa arvostelua 
myös siksi, että museon ko-
kous- ja neuvottelutilaan on 
vaikea päästä. Tilaan johtava 
ulko-ovi on suljettu ja sen 
teksti kehottaa käyttämään 
museon pääovea. Sen jälkeen 
tulija on opasteita vailla. 
Tilassa toimivan kokousjär-
jestäjän on järjestettävä opas 
sisääntulo-ovelle ja kysel-
tävä sisään tulijoilta, onko 
tämä mahdollisesti tulossa 
kokoustilaan. 

Alakerran kokoushuonee-
seen mennään taidehallin 

Lahden taidemuseokeskus Malva ei näy Päijänteen kadun päästä katsoen. Se on punai-
sessa tiilirakennuksessa. Kuva: Lasse Koskinen.

Malva ei näy kotikadullaan
Opastus jäi toteutumatta

yhden hallin läpi, ja sen 
jälkeen pitää osata myös las-
keutua portaita kellaritilaan, 
jossa kokoushuone sijaitsee. 
Viitoitukset puuttuvat tämän 
matkan varrelta. Ilman hen-
kilökohtaista opasta saapujan 
on lähes mahdotonta löytää 

kokoustilaan. Lisäksi se, että 
tilaan mennään taidehallin 
läpi, ei ole onnistunut ratkai-
su. Malvan osaaminen ei näy 
opasteissa.

Lasse Koskinen

OSTETAAN 
kaikenkuntoisia 

Toyota-merkkisiä 
henkilö-/ pakettiautoja, 
myös muita merkkejä 

voi tarjota.
P. 040 6211 344
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Kristiina 
Knuutila,
kiinteistö- 
sihteeri

Sirpa 
Laine,
kirjanpitäjä

Tiina
Vatanen, 
vuokravälitys
p. 050 476 2911

Eeva 
Hagberg,
kirjanpitäjä

Jessica
Eskelinen,
asiakas-
palvelu

Antti 
Karkkonen 
IAT
isännöitsijä

Harri 
Vinkka,
IAT, IEAT
isännöitsijä

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

Tuomas 
Kulhua, tj 
YKV, LKV,  
LVV, IAT, 
kaupanvahvistaja
p. 044 762 4090

Petter 
Kulhua, 
LKV, LVV
p. 041 441 1961

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

NKN-Yhtiöissä olemme keskittäneet osaamisemme
Päijät-Hämeen ympäristössä maatilojen, omakotitalojen, asunto-osakkeiden, teollisuus- ja liike-
tilojen sekä vapaa-ajan asuntojen välitykseen, vuokraukseen ja arviokirjojen laatimiseen.

Lahdessa, Nastolassa, Asikkalassa ja Kouvolassa olemme vastanneet kiinteistö- ja asunto-osake- 
yhtiöiden isännöinnistä vuodesta 1985. Lisäksi hoidamme puolestanne kaikki notariaattipalvelut, 
perunkirjoitukset ja testamentit. 

KIINTEISTÖNVÄLITYS | KAUPANVAHVISTUS | VUOKRAVÄLITYS | ARVIOKIRJAT | ISÄNNÖINTI

Lekatie 1, 
 Nastola

 NKN-Yhtiöt

 nkn_yhtiot

Puh. (03) 873 910

www.nkn-yhtiot.fi

e-mail: toimisto@nkn-yhtiot.fi

etunimi.sukunimi@nkn-yhtiot.fi

www.etuovi.com 
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Nastola, Nastola kk.  73,0 m2 
3h+k+s+autok. Luonnon keskellä, ulkoilu-
maastojen, kauppojen ja koulujen lähellä 
oleva avoimella pohjalla toteutettu valoisa 
yhden tason v. 2008 rakennettu rivita-
lokoti kahdella makuuhuoneella. EL=E.  
Vh. 138.000 €. Aurinkolantie 7 B 2. 16366164

Nastola, Rakokivi 104,0 m2 
4h+k+khh+kph+s+var.+at. Hyvä ja 
valoisa kolmen makuuhuoneen yksita-
soinen v. -86 rakennettu talo luonnonti-
laisella kulmatontilla. Katto ja ikkunare-
montti tehtynä. Heti vapaa. Ei lain edel-
lyttämää energiatodistusta. Vh. 128.000 €.  
Leikkitie 5.  70025528

Nastola, Nastola kk 291,0 m2 
Isot ikkunat kadun suuntaan, paikoitus-
tilat huoneiston edessä, erillinen varasto 
ja lastauslaituri kruunaavat tämän tilavan 
katutason liike/myymälätilan. Bussipysäkit 
ja lähikauppa vieressä! EL=D. Vh. 87.300 €. 
Kukkastie 24 lh 1 ja lh 2.  70026445

Nastola, Nastonharju 30,5 m2
1h+kk+p. Nätti ja siisti täydellisellä poh-
jalla varustettu hissitalon ylimmän ker-
roksen yksiö lasitetulla eteläparvek-
keella. Remontoitu kylpyhuone, jossa 
iso tila pesukoneelle! Linja-autopysäkit 
lähellä. Heti vapaa. Vuokra 390,00 €/kk.  
Kausantie 26 A 16.  16537825

Nastola, Nastola kk 96,5 m2
4h+k+s+p+autot. Kaksikerroksisen rivita-
lon ylemmän kerroksen yksitasoinen, kodi-
kas ja hyväpohjainen rivitaloneliö. Tämän 
kodin varusteluun kuuluu myös sauna, 
parveke ja autotalli. EL=E. Vh. 144.000 €. 
Immiläntie 11 as. 8.  70026524

Nastola, Nastonharju 55,0 m2
Katutason liike-/toimistotila. Isoilla ikku-
noilla, korkealla huonekorkeudella ja 
omalla sisäänkäynnillä asuinkerrosta-
lon pohjakerroksessa. Varustelussa myös 
wc ja keittonurkkaus. Edullinen vaihto-
ehto vuokratilalle. EL=D.  Vh. 16.500 €.  
Kausantie 34 L1.   70021435 

Nastola, Nastola kk 54,0 m2
2h+k+p. Parvekkeellinen ylimmän kerrok-
sen nätti ja remontoitu kulmakaksio jossa 
myös vaatehuone. Siisti paketti, jonka kyl-
pyhuone myös remontoitu ja pesukoneval-
mius löytyy. Heti vapaa. Vuokra 530,00 €/
kk. Aurantie 9 as. 19.  16228169

Nastola, Rakokivi, Liikekeskus 411,5 m2 
Sijoittajalle tai jatkojalostajalle pitkäaikai-
sen vuokralaisen ”asuttama” suuri liiketila 
katutasossa Nastolan Rakokiven liikekes-
kuksessa. Vuokratuotto tällä hetkellä n. 8,2 
%. Myydään vuokrattuna. Ei lain ed. e-tod. 
Vh. 160.000 €. Muurarintie 4 lh 8.  7965615

MYYTÄVÄNÄ LIIKEHUONEISTOJA:

MYYTÄVÄNÄ RIVITALOHUONEISTOJA: MYYTÄVÄNÄ OMAKOTITALO: VUOKRATTAVANA KERROSTALOHUONEISTOJA:

RIVITALOUUSTUOTANTOA LAHDEN NASTOLAN RAKOKIVEEN:

ENNAKKOMARKKINOINNISSA tulevaa Raken-
nusliike Olavi Järvinen Oy:n rivitalouustuo-
tantoa Lahden Nastolan Rakokiveen, hyvien 
urheilu- ja ulkoilumahdollisuuksien äärelle sekä 
lähelle liikekeskuksen palveluja! 
Tämä tuleva RS-kohde on kahdeksan huoneiston yhteen 
tasoon rakennettava rivitalo vuokratontilla. Materiaaliva-
linnat ja muutokset ovat mahdollisia rakennusvaiheessa. 
Huoneistokohtaiset autopaikat tulevat erilliseen autoka-
tokseen. Hv.- arvio n. 3,20 €/m2/kk (sis. kaukolämpökulut), 
rv.-arvio n. 7,20 €/m2/kk. Talon rakentaminen aloitetaan 
keväällä v. 2022 ja arvioitu valmistumisaika on syksyllä  
v. 2022. Kohteen osoite: Uimarintie 5, 15550 Nastola.

Huoneistoja tulee 8 kpl seuraavasti:
A 1 4h+k+s = 83,5 m2 mh. 89.225 €– vh. 227.000 € VARATTU
A 2 3h+k+s = 72,5 m2 mh. 83.375 €– vh. 203.000 € 
A 3 3h+k+s = 72,5 m2 mh. 83.375 €– vh. 203.000 € VARATTU
A 4 2h+k+s = 60,5 m2 mh. 73.175 €– vh. 173.000 € 
A 5 2h+k+s = 60,5 m2 mh. 73.175 €– vh. 173.000 € VARATTU
A 6 3h+k+s = 72,5 m2 mh. 83.375 €– vh. 203.000 € VARATTU
A 7 3h+k+s = 72,5 m2 mh. 83.375 €– vh. 203.000 € VARATTU
A 8 4h+k+s = 93,5 m2 mh. 91.725 €– vh. 246.000 € VARATTU
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LAHDEN KAUPUNKISEUDUN JA PÄIJÄT-HÄMEEN ASIANTUNTEMUSTA JA OSAAMISTA JO 38 VUOTTA

NKN-Yhtiöissä olemme keskittäneet osaamisemme 

Päijät-Hämeen ympäristössä maatilojen, omakotitalojen, asunto-osakkeiden, teollisuus- ja liike-
tilojen sekä vapaa-ajan asuntojen välitykseen, vuokraukseen ja arviokirjojen laatimiseen.

Lahdessa, Nastolassa, Asikkalassa ja Kouvolassa olemme vastanneet kiinteistö- ja asunto-osake- 
yhtiöiden isännöinnistä vuodesta 1985. Lisäksi hoidamme puolestanne kaikki notariaattipalvelut, 
perunkirjoitukset ja testamentit. 
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info@lahdentanssiopisto.com

Tanssiopiston juhlavuoteen sisältyy
kolme eri näytöstä

ma 21.11.22
la 18.3.23
pe 26.5.23

Tiedot tapahtumista ja tunneista osoitteesta
www.lahdentanssiopisto.fi

Kevätkausi alkaa ma 16.1.23.
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POLKUPYÖRIEN TALVISÄILYTYS

JÄRVISEN PYÖRÄ JA URHEILUN

PYÖRÄHOTELLI!

• HUOLLOT • KORJAUKSET • VARAOSAT

Huolto sisältää:
• Puhdistus
• Vanteiden suoristus
• Ketjujen ja vaijereiden 

tarkistus
• Toimintojen tarkistus
• Tarvittaessa osia ja 

renkaita vaihdetaan
• Kustannusarvio 
• Koeajo

Hinnasto:

Kausihuolto 
+ talvisäilytys

Talvisäilytys

129€

39€

RAUHANKATU 6  
P. 782 4629 
Ark. 9–18, la 9–14
www.jarvisenpyora.fi

SÄHKÖPYÖRÄTSÄHKÖPYÖRÄT

-10-10%%
(Ei fatbiket)

POLKUPYÖRÄVARASTON POLKUPYÖRÄVARASTON 
TYHJENNYS n. 300 kplTYHJENNYS n. 300 kpl

-20-20%%

KAIKKI MUUT PYÖRÄTKAIKKI MUUT PYÖRÄT


