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Tuomas Kulhua YKV, LKV, LVV, IAT
Toimitusjohtaja
Julkinen kaupanvahvistaja, kiinteistövälitys, arviokirjat.
Puh. 044 762 4090

Lekatie 1, Nastola | www.nkn-yhtiot.fi
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Viikko 16

• 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.
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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

Vesijärvi-kalenteri 2023
on myynnissä nyt!
Hanki vuoden tyylikkäin kalenteri ja 
pääset ihailemaan upeita paikallisia 
vesistömaisemia seinälläsi läpi vuoden. 
Kalenteri on myös mitä mainioin joulu-
lahjaidea! Myyntituotto käytetään 
Vesijärven ja muiden paikallisten 
järvien hyväksi.

19 € hintaista kalenteria myyvät:

• Sataman käsityökauppa Ulpukka
• Sokos Lahti
• Jalkarannan ja Ankkurin S-marketit
• Sykkeen, Launeen, Holman ja

Hollolan Prismat
• K-Supermarket Vääksy

Voit myös tilata kalenterin netistä vesijarvi.fi suoraan kotiisi! 
Verkkokaupan kautta voit myös mm. liittyä Vesijärven 
kummiksi.

facebook.com/vesijarvi @ilovevesijarvi
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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!

Hollolan kukka &
Hautauspalvelu

Joulunajan aukioloajat
24.12.    8-13
25.12.    suljettu
26.12.    9-17
27.12.    9-17

Olemme avoinna ma- pe 9-18, la-su 9-17

Hollolan Kukka 
ja Hautauspalvelu
Keskuskatu 8, 
15870 Hollola
03/7802701
www.hollolankukka.fi

Joulukukat meiltä!
Voit myös muistaa 

yksinäistä vanhusta kauttamme.
Toimitamme joulukukan 

myös kotiovelle. 
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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

• 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!

Lääkäriasema
ALFA

Kansankatu 7,
15870 Hollola

www.laakariasemaalfa.fi

Varaa aika 
040 751 3774

Laaja labrapaketti
B12-vitamiini/eturauhassyöpäkoe, kolesteroolit 

( KOL, HDL, LDL, Trigly ), sokeri, munuaiskoe, 
maksakoe, kilpirauhaskoe, kalium, natrium, pieni 

verenkuva ( Hb, Hkr, Eryt, MCV, MCH, MCHC ), 
valkosolut ja verihiutaleet. Yhteensä 18 eri koetta. 

Lääkäri arvioi koetulokset.

Hinta 95€ 

Tule
kokeisiin!kokk

KAJALON SORAKAJALON SORA
– ORIMATTILA – NASTOLA – VILLÄHDE – LAHTI

 Sorat ja murskeet  Laadukas puutarhamulta 
 Kaivinkonetyöt

Laadukkaat kiviainekset – Täsmälliset toimitukset

kajalonsora.fi    040 501 5771

-KIVIAINEKSET

ORIMATTILA - NASTOLA - VILLÄHDE - LAHTI - HOLLOLA

ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale

- 5 0 % - 6 0 %- 4 0 %

WWW.DINOX.FI
hollola

friday
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h
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m

diblack10

- 1 0 %

TUOTTEET

9.-27.11.

normaalihintaiset

lisäksi

kaikki 

KOODILLA:

- 7 0 %

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

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

www.hollolanrengasjaautokorjaamo.fi

- Renkaat ja vanteet
- Rengastyöt

- Renkaiden kausisäilytys
- Auton huollot ja korjaukset

- Ilmastointihuollot
Huomio

äijät / miehet, että
kirpputorillamme on

myös ns. ”äijien” osasto
johon ei tule hameita,

eikä huulipunia
myyntiin....

Varaa oma pöytäsi.

Osoite: Keijutie 31 (Vanha Puuilo)
Navigaattoriin osoite:

Mustamäenkatu 95, 15700 Lahti
info.uusiokeskus@gmail.com

p. 050 408 8760

KEIJUKIRPPIS
on avattu

Paljon odotettu

Tervetuloa!!

Pöytävarauksia otetaan vastaan

paikanpäällä klo 10-15.00Tiedustele joulumyyjäisten paikkavarauksia! 

Avoinna: ma-pe 10-19, la-su 10-15

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

RRaakkkkaauuddeessttaa

eellääiimmiiiinn!!
RRaakkkkaauuddeessttaa

eellääiimmiiiinn!!
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Varaa aika 040 751 3774

Laaja 
labrapaketti

B12-vitamiini/eturauhassyöpäkoe, 
kolesteroolit (KOL, HDL, LDL, Trigly), 

sokeri, munuaiskoe, maksakoe, 
kilpirauhaskoe, kalium, natrium, pieni 
verenkuva (Hb, Hkr, Eryt, MCV, MCH, 

MCHC), valkosolut ja verihiutaleet.

95€Yhteensä 18 eri koetta. 
Lääkäri arvioi koetulokset.

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

Akvario-
harrastajalle!

Akvario-
harrastajalle!

Akvaariot ja akvaariopaketit
Akvaariokalat ja -kasvit
Kaikki tarvikkeet ja ruoat

• 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

• Sorat ja murskeet • Laadukas puutarhamulta 
• Kaivinkonetyöt

Laadukkaat kiviainekset – Täsmälliset toimitukset

kajalonsora.fi    040 501 5771

-KIVIAINEKSET

ORIMATTILA - NASTOLA - VILLÄHDE - LAHTI - HOLLOLA

Suur äk ryllä noudettunasäkeissä ja per är

Tilaukset: www a.fi.vihant

Multaa - kuorikatett siaa - kiviainek

tai puh. 044 762 9717 (klo 9-15) 

B-henkilöautokurssi 899€
sis. (EAS) 4 teoriatuntia verkossa, jos ei ole aikaisempaa ajo-

korttia. 10 ajotuntia oikealla henkilöautolla.
(RTK) riskikoulutuksen 4 teoriatuntia verkossa ja 3 ajotuntia 

oikealla henkilöautolla + 1 ajotunti simulaattorilla.
Sähköisen oppimateriaalin sekä auton käytön 1 ajokokeessa.

Rahoitusmahdollisuus 74,95€/kk 
12 kk maksuajalla ilman korkoja ja kuluja.

Opetuslupakurssi 299€
sis. (EAS) 4 teoriatuntia verkossa, 
jos ei ole aikaisempaa ajokorttia.

(RTK) riskikoulutuksen 3 ajotuntia oikealla henkilöautolla
+ 1 ajotunti simulaattorilla.

DIANAN 
AUTOKOULU
Syystarjous

DIANAN AUTOKOULU
Rauhankatu 7
15110 Lahti

p. 040 1313 050
www.diananautokoulu.fi
asiakaspalvelu@diananautokoulu.fi

Tarjoukset ovat voimassa 1.9.-15.9.2020
Toimistomme on avoinna maanantaisin klo 14-18

Meillä ajat 

kaikki ajotuntisi 

aidolla henkilö-

autolla!

Ajotunnit myös automaattivaihteisella autolla.

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

VARAA OMA 
MYYTIPAIKKASI

Ahtialantie 37, 15170 Lahti

www.lanttila.fiHuomio
äijät / miehet, että

kirpputorillamme on
myös ns. ”äijien” osasto
johon ei tule hameita,

eikä huulipunia
myyntiin....

Varaa oma pöytäsi.

Osoite: Keijutie 31 (Vanha Puuilo)
Navigaattoriin osoite:

Mustamäenkatu 95, 15700 Lahti
info.uusiokeskus@gmail.com

p. 050 408 8760

KEIJUKIRPPIS
on avattu

Paljon odotettu

Tervetuloa!!

Pöytävarauksia otetaan vastaan

paikanpäällä klo 10-15.00Avoinna: ma-pe 10-19, 

la-su 10-15

Lahjakortti jouluksi!

Perinteiset joulutervehdykset  
julkaistaan vkolla 51 lehdessämme

Varaa joulutervehdyspaikkasi viimeistään 11.12.2021!

Tiedustelut 
Niina Leskinen p. 041 5499 878 

Jorma Jokela p. 040 037 1996

- Fystek helpottaa 
  arjessa selviytymistä
- Apuvälinepalvelu
- Fysioterapiapalvelut
- Kotipalvelut
- Senioriskootterit

APUVÄLINEPALVELU
www.fystek.fi

Yhteystiedot:
Apuvälineet
Fysioterapia

Jan 040 842 6015
Liisa 044 239 5554

Ministeri Ville Skinnari
tavattavissa Lahdessa

Mariankadun Sinuhessa
5.12. klo. 16-17

ja Lahden torilla
markkinapäivänä klo. 10-11

Kahvit Sinuhessa tarjoaa
Etelä-Lahden Demarit.

FC Kuusysin perinteiset

JOULUMARKKINAT
Lahden Messukeskus

10.-11.12.2022

klo 9 - 17

VAPAA SISÄÄNPÄÄSY!

www.fckuusysi.fi/joulumarkkinat

Liikenteenohjausmaksu:
5 € (käteismaksu)/auto

Tapahtumaa tukemassa:
KOKO Lahti Oy/Lahden Messut
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Postiosoite: Riihelänkatu 15, 15810 LAHTI

Toimitusjohtaja/päätoimittaja: 
Raimo Jokinen 
puh. 0400 816 340
raimo.jokinen@jns-mediajakelut.com

toimitus@jns-mediajakelut.com
 
Laskutus 
niina.ojansivu@jns-mediajakelut.com
Raimo Jokinen +358 40 081 6340

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

Painopaikka: Lehtisepät Oy
Painos: 25 000 kpl

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

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

Lahden Seudun Uutiset

≤

Runonurkka

Oi, onnellinen, joka herättää
niitä voimia hyviä voisi!

Oi, ihmiset toisianne ymmärtäkää,
niin ette niin kovat oisi!

Miks emme me kaikki yhtyä vois?
Ja yksi jos murtuis, muut tukena ois.
Oi, ihmiset toisianne suvaitkaa!

Niin suuri, suuri on maa.

Eino Leino

Jorma Jokela, ilmoitusmyyjä
Puh. 040 0371 996
jojo.jokela@gmail.com

Paula Kontio, ilmoitusmyyjä 
045 77348 753
kontio.paula@gmail.com
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ISSN 2490-1113 (verkkojulkaisu)

HALUTAAN
OSTAA

Halutaan ostaa autosi/
asuntovaunusi, ehkä 

katsastamaton ja 
viallinenkin käy.

Soita ja tarjoa kaikenlaisia!

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

Perunkirjoitukset ammattitaidolla  
ja kirjanpitäjän tarkkuudella

Perunkirjoitus 
Varpu Välimaa Oy
- perunkirjoitukset - testamentit

- edunvalvontavaltakirjat

Janne: 044 560 0004 
janne.valimaa@perunkirjoitukset.fi

Varpu: 045 343 1888
varpu.valimaa@perunkirjoitukset.fi

Rauhankatu 17 B, 15110 Lahti 
www.perunkirjoitukset.fi
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Lahden keskusta-alueelta 
johdetaan hulevesiä 
puhdistettavaksi Länsi-Hennalaan
Lahden kaupungin kes-
kusta-alueelta Vesijärveen 
kohdistuvan hulevesikuor-
mituksen vähentämiseksi 
osa siellä muodostuvista 
hule- eli sade- ja sulamisve-
sistä siirretään käsiteltäviksi 
noin 3 km päähän Hennalan 
kaupunginosaan. Puhdistetut 
hulevedet johdetaan edelleen 
laimennusvesiksi Porvoonjo-
keen. Siirto on mahdollinen 
olemassa olevaa varaviemä-
riyhteyttä hyödyntämällä, 
ja se aloitettiin 7.10.2020. 
Lahden kaupunki on saanut 
valtionavustusta sekä hule-
vesien siirron toteuttamiseen 
että Hennalassa sijaitsevan 
hulevesien käsittelyjärjestel-
män rakentamiseen.

Länsi-Hennalan alue on 
osa entistä Hennalan varus-
kuntaa, joka ennen lakkautta-
mistaan käytti rakentamaton-
ta aluetta harjoituskenttänä. 
Vuonna 2018 alueelle ra-
kennettiin hulevesien käsit-
telyjärjestelmä osana Uudet 
hulevesien hallinnan Smart 
& Clean ratkaisut – hanket-
ta. Järjestelmässä käsitel-
lään sekä Lahden keskus-
ta-alueelta johdettavia että 
kohteen oman luonnollisen 
valuma-alueen hulevesiä. 
Keskustan hulevedet ovat 
kuormittaneet Vesijärveä 
etenkin rehevöitymistä ai-

heuttavalla fosforilla sekä 
raskasmetalleilla, joiden te-
hokas poistaminen on nyt 
mahdollista Hennalan hule-
vesijärjestelmällä. Vastaa-
vanlaisen käsittelyjärjestel-
män perustaminen Lahden 
keskusta-alueelle ei käytän-
nössä olisi ollut mahdollista 
sen vaatiman tilan vuoksi.

Hennalan hulevesijärjes-
telmä koostuu kiintoaines-
ta poistavasta laskeutusal-
taasta, biosuodatuskentästä, 
kosteikkoaltaasta sekä niitä 
yhdistävästä uomastosta. 
Järjestelmän ytimen muo-
dostava biosuodatuskenttä 

on jaettu kolmeen toisistaan 
eristettyyn, erilaisella bio-
suodatusmateriaalilla varus-
tettuun ja erillissalaojitettuun 
lohkoon. Ennen järjestelmän 
rakentamista Helsingin yli-
opiston Lahden yksikössä 
tehtyjen laboratoriokokeiden 
perusteella biosuodatusma-
teriaaleilla saavutetaan yli 
90 % puhdistusteho keskei-
sille hulevesien sisältämille 
haitta-aineille. Järjestelmän 
toimintaa käytännössä tutki-
taan tulevina vuosina seuran-
tanäyttein.

Lähde: vesijärvi.fi

Hennalaan rakennettu hulevesien käsittelyjärjestelmä. 
(Kuva: Lahden kaupunki)

Perinteinen käsityöliike 
torin laidalla Lahdessa.

Neppinapista 
lahjakortit ja 
muut ihanat 

lahjaideat 
pukinkonttiin!

Avoinna MA-PE 9.30–17 LA 10–14  

Vapaudenkatu 2, Lahti    |    www.neppinappi.fi

Tervetuloa ostoksille!
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Kaipolan tehtaiden 
lopettaminen
Viime viikolla (34) torstaina tuli odotettu ja pelätty 
uutinen koskien Kaipolan paperitehtaan lopettamista.

Tiedottaja lateli uutisissa madonlukuja, kuinka 
kannattamatonta paperituotanto on Suomessa. Syinä 
korkeammat palkat ja kalliimmat lisäkulut kuin esim. 
Ruotsissa ja Saksassa. Näin ne ajat muuttuu. Työttömiä 
tulee kertaheitolla 450 henkilöä plus sivuvaikutukset, 
koska paikkakunnan ostovoima myös vähenee.

Tämä ulkoistaminen on alkanut jo 1970-80 luvulla, 
kun vaateteollisuus siirrettiin halpatuotantomaihin, 
siinä meni Keskun paitatehdas Ilmarisentieltä, jossa 
työskenteli yli sata henkilöä mm. silloinen tyttöystä-
väni. Luhtanen keskustasta, joka työllisti paljon tällä 
alueella asuvia. Lisäksi oli erikoisompelimoja, housu, 
hame ja farkku tuotantoa.

Upolla ja Askolla oli 3700 henkilöä töissä, nyt on 
Upotuotenimi enää jäljellä, ulkoistettiin sekin tehok-
kaasti.

Eläke putkeen tuupattiin ahkeria ihmisiä joiden ai-
noa synti oli ikä 55 vuotta. Ei siihen putkeen kukaan 
halunnut, mutta kun valtiovalta oli näin päättänyt niin 
oli toimittava. Esim. kun Upolla tarjottiin siivoojalle 
eläkeputkea, vastaus oli "en minä mihinkään lähde", 
niin hän heilutti harjaa vielä monta vuotta. Jo silloin 
oli nähtävissä mitä tästä seuraa.

Lopuksi huipennus uutisista. Kasvomaskien valmis-
taja ilmoitti että tuotanto on valmis käynnistymään, 
mutta ei saa neljää ammattitaitoista ompelijaa kun rajat 
ovat kiinni. Että silleen.

Raimo Jokinen

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

Lahti kartoittaa kaupunkilais-
ten mielipidettä taloudesta ja 
tulevaisuudesta.

Lahden kaupungin talou-
dessa on paineita löytää ta-
sapainotustoimenpiteitä yh-
teensä 59 miljoonalla eurolla. 
Talouden tasapainoa voidaan 
parantaa vähentämällä meno-
ja ja lisäämällä tuloja. Kun-
nallisveroprosentin korotus 
lisäisi verotulojen määrää. 
Kertaluonteisilla ratkaisuil-
la, esimerkiksi omaisuuden 
myymisellä, olisi mahdollista 
rahoittaa muun muassa kau-
pungin elinvoimaan liittyviä 
investointeja. 

Talouspaineiden taustalla 
on rakenteellinen ongelma 
koko Suomen kuntataloudes-
sa. Kuntien tulojen ja meno-
jen suhde on heikentynyt jo 

pitkään. Koronapandemia 
on kärjistänyt tilannetta enti-
sestään, sillä sen seurauksena 
kuntien tulot ovat nopeasti 
laskeneet.

Lahdessa tavoitteena on 
talousarvio, jossa ratkais-
taan säästötarpeet niin, että 
kaupunki säilyy elinvoimai-
sena ja kilpailukykyisenä. 
Elinvoimaisuutta tukevat in-
novatiivinen yritystoiminta, 
edelläkävijäasema ympäris-
tökaupunkina, monipuolinen 
opiskelutarjonta sekä kiin-
nostava liikunta-, kulttuuri- 
ja tapahtumatarjonta.

Kuntalaiskysely 
kaupungin taloudesta 
ja tulevaisuudesta 

Kuntalaiskyselyllä kartoi-

tetaan näkemyksiä siitä, 
miten kaupungin talouden 
tasapainotustoimenpiteitä 
tulisi kohdentaa. Samalla 
kartoitetaan mielipiteitä siitä, 
mitä kaupungin pitäisi tehdä 
elinvoiman vahvistamiseksi.

Kuntalaiskyselyyn voi vas-
tata Lahden kaupungin verk-
kosivuilla www.lahti.fi 1.9.–
7.9.2020. Verkkokyselyyn 
voi käydä vastaamassa myös 
Palvelutorilla. Vastaava ky-
sely on avoinna intrassa kau-
pungin henkilöstölle. Linkki 
kuntalaiskyselyyn: https://
link.webropolsurveys.com/S/
3DA47559D9ADC580

Lahden kaupungin 
talousarvion käsittely

Talouden tasapainottamisen 

käytännön vaihtoehdot tar-
kentuvat sitä mukaa, kun ta-
lousarvion laatiminen etenee. 
Lautakunnat ja jaostot ovat jo 
käsitelleet vastuualueidensa 
talousarvioita kokouksissaan.

Kaupunginjohtajan talous-
arvioesitys vuodelle 2021 
julkaistaan 6.10. ja kaupun-
ginhallitus käsittelee tulevan 
vuoden taloutta 26.–28.10. 
Syksyn käsittelykierrosten 
jälkeen kaupunginvaltuusto 
vahvistaa kaupungin vuoden 
2021 veroprosentit 9.11. 
ja päättää talousarviosta ja 
taloussuunnitelmasta 23.11.

Perinteisesti Lahden seu-
dun liikenne on järjestänyt 
kansainvälisenä Auton va-
paapäivänä 22. syyskuuta 
alennuskampanjan.

Viime vuonna Auton 
vapaapäivän osuessa sun-
nuntaille linja-auton kyytiin 
pääsi maksutta. Koronatilan-
teen vuoksi linja-autossakin 
suositellaan noudattamaan 
turvavälejä eikä LSL halua 
kannustaa asukkaita kokei-
lemaan bussimatkustamista 
vain yhtenä tiettynä päivänä, 
jolloin riskit vuorojen ruuh-
kautumiselle nousevat.

Tänä vuonna Auton va-
paapäivänä Lahden seudun 
liikenne järjestää aarrejahdin. 

Päivän aikana pysäkeiltä ja 
busseista voi löytää LSL:n 
yllätyskassin. Kassien sisäl-
tö vaihtelee ja niistä löytyy 
muun muassa LSL:n tuottei-
ta. Jakoon laitetaan myös 20 
kappaletta 50 euron arvoisia 
Lahden seudun liikenteen 
lahjakortteja. Aarrejahti kes-
kittyy Lahden alueelle, mutta 
kisaa kannattaa seurata myös 
seutukunnissa, sillä LSL lu-
paa huomioida muutkin kuin 
lahtelaiset matkustajat.

Lahden seudun liikenne 
haluaa aarrejahti-kampanjan 
avulla kannustaa kokeile-
maan linja-autolla matkus-
tamista itselleen parhaiten 
sopivana aikana. Ruuhkaisia 

vuoroja kannattaa koronan 
vuoksi vältellä, mutta lahja-
kortilla voi vaikkapa hankkia 
Waltti-matkakortin ja ladata 
sinne rahaa eli arvoa. Kortille 
ladattu raha ei vanhene eli 
se sopii hyvin satunnaiseen-
kin käyttöön. Bussimatkan 
maksaminen matkakortilla 
on edullisempaa kuin muilla 
maksutavoilla ja lisäksi kaik-
kein hygieenisin maksutapa 
ilman lähikontaktia kuljetta-
jan kanssa.

Mitäpä jos antaisit autolle-
si vapaapäivän ja kokeilisit 
tehdä viikonlopun ostosmat-
kan tai illan kirjastoreissun 
linja-autolla? Tai menisit 
kävellen töihin ja bussilla 

kotiin? Yhdenkin automat-
kan tekemättä jättäminen on 
ilmastoteko ja pienistä ko-
keiluista voi syntyä pysyviä 
käytäntöjä.

Kasseja piilotetaan tiistai-
na 22. syyskuuta klo 7-17 
välisenä aikana. Lahden seu-
dun liikenne vinkkaa kassien 
sijoituspaikoista sosiaalisen 
median kanavissaan Face-
bookissa ja Twitterissä sekä 
kampanjasivulla www.lsl.fi/
aarrejahti.

Auton vapaapäivän aar-
rejahti on osa Lahden Liik-
kujan Viikkoa. Muut ta-
pahtumat Liikkujan viikon 
Facebook-sivulta.

Lahden seudun liikenne järjestää kansain-
välisenä Auton vapaapäivänä aarrejahdin

Lahti avaa kuntalaiskyselyn
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Varaa aika 040 751 3774

Laaja 
labrapaketti

B12-vitamiini/eturauhassyöpäkoe, 
kolesteroolit (KOL, HDL, LDL, Trigly), 

sokeri, munuaiskoe, maksakoe, 
kilpirauhaskoe, kalium, natrium, pieni 
verenkuva (Hb, Hkr, Eryt, MCV, MCH, 

MCHC), valkosolut ja verihiutaleet.

95€Yhteensä 18 eri koetta. 
Lääkäri arvioi koetulokset.

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

Akvario-
harrastajalle!

Akvario-
harrastajalle!

Akvaariot ja akvaariopaketit
Akvaariokalat ja -kasvit
Kaikki tarvikkeet ja ruoat

• 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

• Sorat ja murskeet • Laadukas puutarhamulta 
• Kaivinkonetyöt

Laadukkaat kiviainekset – Täsmälliset toimitukset

kajalonsora.fi    040 501 5771

-KIVIAINEKSET

ORIMATTILA - NASTOLA - VILLÄHDE - LAHTI - HOLLOLA

Suur äk ryllä noudettunasäkeissä ja per är

Tilaukset: www a.fi.vihant

Multaa - kuorikatett siaa - kiviainek

tai puh. 044 762 9717 (klo 9-15) 

B-henkilöautokurssi 899€
sis. (EAS) 4 teoriatuntia verkossa, jos ei ole aikaisempaa ajo-

korttia. 10 ajotuntia oikealla henkilöautolla.
(RTK) riskikoulutuksen 4 teoriatuntia verkossa ja 3 ajotuntia 

oikealla henkilöautolla + 1 ajotunti simulaattorilla.
Sähköisen oppimateriaalin sekä auton käytön 1 ajokokeessa.

Rahoitusmahdollisuus 74,95€/kk 
12 kk maksuajalla ilman korkoja ja kuluja.

Opetuslupakurssi 299€
sis. (EAS) 4 teoriatuntia verkossa, 
jos ei ole aikaisempaa ajokorttia.

(RTK) riskikoulutuksen 3 ajotuntia oikealla henkilöautolla
+ 1 ajotunti simulaattorilla.

DIANAN 
AUTOKOULU
Syystarjous

DIANAN AUTOKOULU
Rauhankatu 7
15110 Lahti

p. 040 1313 050
www.diananautokoulu.fi
asiakaspalvelu@diananautokoulu.fi

Tarjoukset ovat voimassa 1.9.-15.9.2020
Toimistomme on avoinna maanantaisin klo 14-18

Meillä ajat 

kaikki ajotuntisi 

aidolla henkilö-

autolla!

Ajotunnit myös automaattivaihteisella autolla.

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

VARAA OMA 
MYYTIPAIKKASI

Ahtialantie 37, 15170 Lahti

www.lanttila.fiHuomio
äijät / miehet, että

kirpputorillamme on
myös ns. ”äijien” osasto
johon ei tule hameita,

eikä huulipunia
myyntiin....

Varaa oma pöytäsi.

Osoite: Keijutie 31 (Vanha Puuilo)
Navigaattoriin osoite:

Mustamäenkatu 95, 15700 Lahti
info.uusiokeskus@gmail.com

p. 050 408 8760

KEIJUKIRPPIS
on avattu

Paljon odotettu

Tervetuloa!!

Pöytävarauksia otetaan vastaan

paikanpäällä klo 10-15.00Avoinna: ma-pe 10-19, 

la-su 10-15

www.lahdenseudunuutiset.fi

OSTETAAN 
kaikenkuntoisia 

Toyota-merkkisiä 
henkilö-/ pakettiautoja, 
myös muita merkkejä 

voi tarjota.
P. 040 6211 344

On merkille pantavaa, 
miten meidän veronmak-
sajien rahoja käytetään 
Suomessa nykypäivänä.

Caruna on aikalailla jo 
loppuun kaluttu asia, paitsi 
että me suomalaiset mak-
samme siitäkin kaupasta 
aiheutuvia kuluja voimatta 
itse vaikuttaa asiaan miten-
kään edelleen.

Vaan sitten tähän Uni-
per hölmöilyyn, mihin ei 
sitten joka poika pysty-
kään ja vielä viidessätoista 
minuutissa, kuten asiaa 
selitellään. Kauppa nui-
jittiin aikoinaan pikaisesti 
päätökseen. Kiitos Mika 
Lintilänkin. Saksalainen 
E.ON oli havainnut että 
kohta on löysät housussa, 
jos ei keksitä jotain höhlää, 
joka ostaa siltä Uniperin. 
Se hölmö (Fortum) sitten 
löytyi Suomesta ja kun 
vielä laitettiin määräai-
ka kaupalle, niin ansa oli 
valmis. Mika Lintilä piti 
pikapalaverin kuullessaan 
kauppaaikeista varttia en-
nen kaupan julkistamista 
ja varoituksista huolimatta 
kaupat oli sovittu. (Tämä 
päätös tuli myöhemmin 
maksamaan arvioiden mu-
kaan suomalaisille veron-
maksajille n. 10 miljardia 
euroa.) Myöhemmin sitten 
selvisi se, että miksi oli 

aikoinaan niin kiire tehdä 
kaupat. Saksassa oli ha-
vaittu energianhintojen 
tuleva räjähdysmäinen 
kasvu. Siellä oli myös 
hyvin tiedossa sopimuk-
set jotka oli saksalaisten 
kuluttajien kanssa tehty. 
Alhaiset hinnat ja pitkät 
sopimukset siinä olivat se, 
mitä Fortum oli ostanut.

Energiahinnat sittemmin 
karkasivatkin käsistä, vaan 
saksalaiset kuluttajat naut-
tivat silti edelleen Uniperin 
pitkistä ja halvoista kiin-
teistä hinnoista. Lopulta 
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ti, se aiemmin mainittu n. 
10 miljardia euroa.

Jälkikäteen ilmestyi 
julkisuuteen Fortumin tj. 
Markus Rauramo, joka 
ilmoitti TV-lähetyksessä, 
että "otan täyden vastuun 
tästä kaupasta!?"

Hmm, pitää olla hänellä 
aikapaljon rahaa jos raa-
paisee jostain sen 10 mil-
jardia pöytään? Sitähän se 
henkilökohtainen vastuun-
kantaminen oikeasti olisi.

Nyt kuitenkin todelli-
suudessa vastuunkantajia 
ovat vaan kaikki suoma-
laiset veronmaksajat ja 

sähkönkuluttajat. Siinä sa-
malla tuli maksettua myös 
saksalaisten kuluttajien 
energiamaksuja aika isosti 
suomalaisten rahoilla.

Nokia Renkaat rakensi 
aikoinaan Venäjälle valta-
van autonrengastehtaan ja 
nyt kun ajat ovat muuttu-
neet ja Venäjä kansallistaa 
ulkomaisia tehtaita, päätti 
Nokian Renkaatkin lähteä 
lopulta pois venäjältä.

Mutta ei kelvannut yri-
tyksen kotimaa Suomi uu-
den tehtaan paikaksi, vaan 
paikaksi valittiin Romania, 
jossa epäinhimillinen ih-
miskauppa on edelleen 
osa arkea... kerjäläisiä ja 
kurjuutta, paritusta ja muu-
ta nykypäivänä epähyväk-
syttävää ihmisoikeudet 
halventavaa toimintaa.

Puhumattakaan min-
käänlaisesta tasa-arvosta 
miesten ja naisten välillä!

Sieltä löytyi paikka uu-
delle nokianrengastuotan-
nolle! Ovatkohan meidän 
politiikot luoneet liikaa 
byrokratiaa ja kaikenlaisia 
maksuja, niin ettei suomi 
enää kelpaa edes suoma-
laisille yrityksille, vaik-
ka täällä on oma kansa 
edelleenkin ahkeraa ja 
yritteliästä.

Raimo Jokinen

Kaupankäyntiä  
yhteiskunnan kustannuksella

Mainosta sinäkin tässä!
www.lahdenseudunuutiset.fi

Hollolan kirkonkylän kivikir-
kon kupeessa on järjestetty 
Marian joulutori vuodesta 
1992. Kirkko on omistet-
tu Pyhälle Marialle ja siitä 
tapahtumakin on ottanut ni-
mensä. Joulutorin ydin on 
läheinen 170-vuotias vanha 
kanttorila, jonka pihapiiriä 
taiteilija Asta Pulkkinen al-
koi sisarensa kanssa somis-
tamaan aina ennen joulua. 
Miljöö vanhoine aittoineen 
oli kuin satukirjoista ja se 
ihastutti kävijöitä.

Pulkkisen naivistisia jou-
lukortteja ja-koristeita sekä 
taidetta tultiin hakemaan 
kauempaakin. Hänen työn-
sä ovat tunnettuja Japania 
myöten ja hän on saanut Pro 
Hollola-mitalin 2012 näistä 
ansioistaan. Sisarensa Riitta 

Heikkinen teki joulutorille 
maukkaita leipomuksia sekä 
ylläpiti idyllisessä väentu-
vassa glögitupaa. Vähitellen 
mukaan tuli paikallisia käsi-
työläisiä ja leipureita. Monet 
kävijät tunsivat, että joulu 
alkaa sieltä sen tunnelman 
vuoksi. Vuosien saatossa 
Marian joulutori laajeni Van-
haan Kunnantupaan, kioskil-
le ja keskiaikaiseen kirkkoon. 
Juhlavuonna glögitupa ei ole 
enää mukana.

Vanhassa kanttorilassa on 
esillä mm. taidetta, lahjatava-
roita ja kuivakukkia. Joului-
sen pihapiirin aitasta löytyy 
keramiikkaa ja design-kyntti-
löitä. Ukrainalainen Nataliia 
Andriichuk on valmistanut 
veistoksellisia kynttilöitä 
sekä tuoksuvahoja.

Hollolan Vanhassa Kun-
nantuvassa sijaitsee Paakari 
tuoreine leivonnaisineen ja 
jouluisine herkkuineen. Kah-
vilassa on glögiä ja torttuja 
sekä muita kahvilan tuotteita. 
Hollolan Kotiseutuyhdistys on 
paikalla kotiseutukirjoineen ja 
koruineen. Uusin kotiseutukir-
ja ilmestyy joulun alla.

Kirkonkylän kioskilla hyö-
rii Hollolan kirkonseudun ky-
läyhdistys, joka on urakoinut 
saunavihtoja.

Hollolan vanhassa kivikir-
kossa lauletaan kauneimpia 
joululauluja lauantaina klo 
17 ja sunnuntaina nautitaan 
Hollolan Viihdekuoron kon-
sertista klo 18.

Marian joulutori-tapahtu-
ma avoinna 10.-11.12.2022 
klo 11-18.

Marian joulutori jo 30 vuotta
– Lahden talousalueen vanhimpia joulutapahtumia
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TULE HOITOON - NYT SUPEREDULLISESTI!
HIERONTASARJAKORTTI ���������������� -25% 
NYT 120€ (Normi 160€)
(KLASSINEN / MOBILISOIVA) Sis. 2,5 h HIERONTAA -voi jakaa osiin.

HIERONTA & KUIVAKUPPAUS  /   
HIERONTA & KUUMAKIVIHIERONTA  ����� -20% 
NYT VAIN 168€  3 x 1 h hoitosarja. (Normi 210€)

FYSIOTERAPIA ������������������������������������ -20%
4 + 5. HOITO KAUPAN PÄÄLLE!
HUOM! KELA-korvaus -> lääkärin lähete. Hoitoon myös ilman lähetettä.

PERSONAL TRAINING ����������������������� -30%
INTENSIIVI PAINONPUDOTUS - PUDOTA 2-6 kg/kk   

SUPEREDUT VAIN TÄLLÄ ILMOITUKSELLA 23�12�2021 ASTI!          

AMMATTILAINEN PALVELUKSESSASI! 
Tmi Jari Kotkansalo p. 041 507 7919
Työfysioterapeutti - Kuntohoitaja - Personal Trainer
PALVELUT, INFO, HINNAT: tmijarik.simplesite.com

HUOM! OSOITE MUUTTUNUT! UUSI TOIMIPAIKKA! 
HOTELLI TALLUKKA, Tallukantie 1, VÄÄKSY.
KUNTOKESKUS LOISTO, Keskuskatu 4, HOLLOLA.

UUSIA HOITOJA TULOSSA 1/2022 
- MYÖS LAHJAKORTTEJA SAATAVILLA!

Meillä käy hieronta- ja 
liikuntaraha:

Smartum
Epassi

EazyBreak
Edenred
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FOOTBALANCE-POHJALLISET  -20%
(MEDICAL, SPORT)

 

RYHMÄLIIKUNTA 16h/vko – UUTUUKSIA! Lavis, Zumba, Pump Up, Spinning, Hyvä Ryhti, TBC, 
Kiinteytys-Mix, Rasvanpoltto, Spinning, Step, Core Board & Kangoo Jumps - UUTUUDET!                                                                                         
RIVITANSSI 6X-kurssi (Line Dance) alkaa TI 13.9.22 Klo 18.15 ALKEET 45 19.00 PERUSTASO 45! 

TSEKKAA RYHMÄLIIKUNTA 15.8.22 ALK. --> TÄSSÄ: tmijarik.simplesite.com/451243542 
KESÄOHJELMA 14.8.22 asti: tmijarik.simplesite.com/451380942 
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Kiinteytys-Mix, Rasvanpoltto, Spinning, Step, Core Board & Kangoo Jumps - UUTUUDET!                                                                                         
RIVITANSSI 6X-kurssi (Line Dance) alkaa TI 13.9.22 Klo 18.15 ALKEET 45 19.00 PERUSTASO 45! 
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KESÄOHJELMA 14.8.22 asti: tmijarik.simplesite.com/451380942 
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UUSIA HOITOJA TARJOLLA

 

KUNTOSALI alk.27/28€/kk RYHMÄLIIKUNTA 38/40€/kk FITNESS** 51/58€/kk
**(sis.k-salin, ryhmäliikunnan & hierontatuolin käytön) 12kk-hinta/kk.                                             
EI LIITYMISMAKSUJA! TREENAA 4-24 JOKA PVÄ. UUSIA LAITTEITA 8KPL! 
Muista käyttää liikuntaraha & hyvinvointipassiedut (hieronta, fysioterapia):   
Smartum, E- passi, Eazybreak & Edenred!  31.12.22 mennessä!                                                                                                                                       

HOLLOLAN HALVIMMAT TREENIT 
– IHAN KAIKILLE! BLACK FRIDAY – SUPEREDUT!                                          

TULE HOITOON! - BLACK FRIDAY SUPEREDUT!

FYSIOTERAPIA ................................ -20%
4 + 5. HOITO KAUPAN PÄÄLLE!
HUOM! KELA-korvaus -> lääkärin lähete. Hoitoon myös ilman lähetettä.

FYSIOTERAPIA 
& FASKIAKÄSITTELY  -20%
(KÄSIN, RAUDOILLA)

KUNTOKESKUS LOISTO, KESKUSKATU 4, HOLLOLA. P.040-1402849 
SUPEREDUT VOIMASSA VAIN RAJOITETUN AJAN.       WWW.AERODIGGARIT.FI 
 SUPEREDUT,PALVELUT, HOITOTARJOUKSET!

BLACK FRIDAY- SUPEREDUT 106-119€ K-SALI / RYHMÄLIIKUNTA
KAUPAN PÄÄLLE  1KK XTRATREENIT, HIERONTA 30 & KEHONK.MITTAUS! 
KAUPAN PÄÄLLE  YKS.KUNTO-OHJELMA, HIERONTA 45 & KK-MITTAUS  
- SUPERETU 139€  FITNESS (yhdistelmä) 

PERSONAL TRAINING & INTENSIIVI PAINONPUDOTUS - PUDOTA 2-6kg/kk: ks.linkki alla. 
- 30% yksilö 294€ & -35% duo 273€ (normi 420€) 
RYHMÄLIIKUNTA 28.11 (14h/vko): tmijarik.simplesite.com

TARJOUKSET VOIMASSA VAIN RAJOITETUN AJAN!

Päijät-Hämeen hyvinvointialue: 
Valmisteluvaiheesta siirrytään  
pian hyvinvointialueen arkeen
Päijät-Hämeen hyvinvoin-
tialueen vastuu asukkaiden 
sosiaali- ja terveydenhuollon 
sekä pelastustoimen palve-
lujen järjestämisestä alkaa 
reilun kuukauden kuluttua.

Valmistelu on edennyt 
suunnitelmien mukaisesti, ja 
tällä hetkellä ajankohtaisia 
teemoja ovat vuoden 2023 
talousarvion ja -suunnitel-
man sekä hyvinvointialueen 
palvelustrategian valmiste-
lu. Aluevaltuusto käsittelee 
molempia kokonaisuuksia 
joulukuun kokouksessaan.

Päätöksenteon tueksi 
aluevaltuutetut kokoontui-
vat perjantaina 25. marras-
kuuta Valmistelusta vas-
tuuseen -seminaariin, jossa 
paneuduttiin erityisesti hy-
vinvointialueen talouteen, 
vuoden 2023 tavoitteisiin 
eri toimialoilla sekä oma-
valvontaan.

– Hyvinvointialueen rahoi-
tus tulee pääosin valtiolta, ja 
annetussa raamissa on py-
syttävä. Meidän on tarkkaan 
mietittävä, miten voimme 
rahoituksen puitteissa tarjota 
parhaat mahdolliset sote- 
ja pelastustoimen palvelut 
päijäthämäläisille, toteaa 
aluevaltuuston puheenjohtaja 
Mika Kari.

Ikääntyneiden osuus vä-
estöstä kasvaa jatkuvasti, 
palvelutarve kasvaa, ikään-

tyneiden palveluita koskevat 
lait ja asetukset tiukkenevat 
samalla, kun henkilöstöä 
on yhä vaikeampi saada. 
Esimerkiksi näiden haastei-
den vuoksi ikääntyneiden 
palveluihin on löydettävä 
uusia ratkaisuja, jotta päijät-
hämäläisille voidaan tarjota 
arvokas ikääntyminen ja 
laadukkaat palvelut.

– Päijät-Häme on jo mo-
nelta osin Suomen kärjes-
sä palveluiden laadussa ja 
tuottavuudessa. Tämä ei 
kuitenkaan riitä tulevaisuu-
dessa, totesi ikääntyneiden 
palveluiden ja kuntoutuksen 
toimialajohtaja Anu Olkko-
nen-Nikula.

Päijät-Hämeessä on me-
neillään useitakin ikääntynei-
den palveluiden kehittämis-
hankkeita, kuten joustavien 
palveluasumisen mallien 
kehittäminen. Lisää konk-
reettisia ideoita ja toiminta-
tapoja kuitenkin tarvitaan. 
Seminaarissa aluevaltuutetut 
pohtivat ratkaisuja päättäjien 
näkökulmasta - miten pie-
nillä ja suuremmilla toimilla 
tuettaisiin yhteisen tavoitteen 
saavuttamista.

Samaan tapaan käsiteltiin 
myös terveys- ja sairaan-
hoitopalveluiden, perhe- ja 
sosiaalipalvelujen sekä pe-
lastustoimen toimialojen 
vuoden 2023 keskeisiä ta-

voitteita ja keinoja niiden 
saavuttamiseksi.

Omavalvonnalla 
varmistetaan 
lakisääteisten 
ja laadukkaiden 
palveluiden 
toteutuminen
Päijät-Hämeen hyvinvointi-
alueen omavalvontapäällikkö 
Armi Hyry esitteli alueval-
tuutetuille omavalvonnan 
kokonaisuutta uuden hyvin-
vointialueen toiminnassa.

– Omavalvonnalla var-
mistetaan, että alueemme 
asukkaat saavat toimivia, 
oikea-aikaisia ja laadukkaita 
palveluita. Siinä on määritel-
ty prosessit, toimintamallit, 
ohjeet, roolit ja vastuut, joi-
den avulla tuohon päämää-
rään päästään. Omavalvonta 
on oikeastaan arjen toiminta-
kulttuuri, Hyry mainitsi.

Hyvinvointialueelle laa-
ditaan omavalvontaohjelma, 
jossa kuvataan se, miten 
hyvinvointialue huolehtii 
turvallisten ja laadukkaiden 
palveluiden järjestämises-
tä, asiakkaan oikeuksien 
toteutumisesta, palveluko-
konaisuuksien yhteensovit-
tamisesta ja yhdenmukaisesta 
palveluiden saatavuudesta.

Lähde: hollola.fi
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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

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

puh. 045 237 8562

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

--

Kaupunkiympäristölautakunnan kokouksen esityslistalla 23.11.22: Niemen satamaan tullaan toteuttamaan  
rantaraitti Teivaasta Mukkulaan. Samalla satama säilytetään lahtelaisten veneilijöiden kotisatamana.  
Vastaus valtuustoaloitteeseen Kariniemen puistoalueen kehittämisestä ja Teboilin vuokrasopimus.

Lah den Nie men sa ta mas ta  
viih tyi sä ko ti sa ta ma, Ka ri nie men 
puis toa ke hi te tään 

Vesijärven rantaan tullaan 
tulevina vuosina jatkamaan 
rantaraittia Mukkulaan saak-
ka. Raitti kulkee Niemen sa-
taman läpi ja on osa Niemen 
sataman alueelle valmisteltua 
yleissuunnitelmaa, jota on 
tehty yhdessä alueen kaava-
muutoksen kanssa. 

Niemen satama sijaitsee 
Vesijärven rannalla Lahden 
keskustan pohjoispuolel-
la.  Pohjoisosastaan alue 
rajautuu Mukkulan kartanon 
maille. Yleissuunnitelman 
tavoitteena on, että aluetta 
parannetaan vaiheittain usean 
vuoden aikana. 

Vanhat 
teollisuusalueet 
muuttuvat 
kiinnostaviksi 
tulevaisuuden 
asuinalueiksi  
Niemen sataman ympäristö 
muuttuu, kun UPM ja Polt-
timo ovat siirtämässä toi-
mintansa muualle Lahteen ja 
vanhat  teollisuusrakennukset 
puretaan asuntorakentamisen 
tieltä. Niemen venesatamasta 
halutaan kehittää yhtenäinen 
ja kutsuva alue, jossa voi 
veneillä, virkistyä ja ulkoilla

Sataman venepaikat on tar-
koitettu pääosin lahtelaisille 
veneilijöille. Satamassa on 
nyt noin 540 paikkaa moot-
tori- ja purjeveneille sekä 72 
paikkaa soutuveneille. Vie-
rasvenepaikkoja on yhteensä 
14. Siellä sijaitsevat myös 
mm. virkavenelaiturit, joiden 
kunnostus on ensimmäisiä 
tulevien vuosien rakennus-
kohteista.  

Niemen sataman pohjois-
osan veneiden talvitelakoin-
tialueet on suunniteltu niin, 
että eteläisempi alue Kahvi-
saaren pengertiehen asti on 
kesäkaudella autojen pysä-
köintikäytössä ja venepaik-
koina ainoastaan talvikau-
della. Pohjoisin alue säilyy 
ympäri vuoden säilytys- ja 
varastoalueena. Rantaraitin 
ja kulkuväylän aluetta ei 
voi käyttää veneiden säily-
tykseen. 

Yleissuunnitelman yhtey-
dessä on laadittu lähiym-
päristösuunnitelma, jossa 
on yksityiskohtaisemmin 
suunniteltu alueen ilmettä ja 
käytettäviä materiaaleja ja 
kalusteita.  

Sataman 
rakentaminen 
etenee vaiheittain – 
laiturien kunnostus 
toteutetaan jo vuoden 
2023 aikana 
Niemen sataman kunnos-
tus- ja muutostyöt etenevät 
vaiheittain. Ensimmäisen 
vaiheen rakennussuunnit-
telu joka koskee virkavene-, 
hoitokalastus- ja vierasve-
nelaitureiden alueita, on 
jo käynnissä ja muutokset 
toteutuvat vuoden 2023 
aikana. 

Rantaraitin rakentamista 
ja käyttöönottoa pyritään 
edistämään niin, että raitti 
saadaan käyttöön mahdol-
lisimman pian sen jälkeen, 
kun raitin rakentaminen on 
mahdollista Polttimon ja 
UPM:n alueiden kautta. Sa-
tama-alueen osalta raitti on 

tarkoitus saada käyttöön jo 
tätä aiemmin.  

Vesijärven rannalla oleva 
Niemen teollisuus- ja sa-
tama-alue elää voimakasta 
muutosvaihetta. Yliopisto 
ja ammattikorkeakoulu ovat 
tuoneet Niemeen 5000 opis-
kelijan kampuksen. 

Kariniemen 
puistoalueen 
kehittämistä 
jatketaan  
Lahden kaupungille tullees-
sa valtuustoaloitteessa on 
esitetty Kariniemen puiston 
ja taiteilijaprofessori Olavi 
Lanun veistokokonaisuu-
den ympäristön kehittämistä 
alueen luontoarvot ja mat-
kailullisen merkityksen esille 
tuomiseksi.  

Lahden kaupunki on huo-
lehtinut Pikku-Vesijärven 
puiston kehittämisestä ja 
kunnostamisesta ja osa puis-
ton yleissuunnitelman mu-
kaisista toimenpiteistä on jo 
toteutettu. Pikku-Vesijärven 
puiston kunnostuksen lisäksi 
Kariniemeen on rakenteil-
la uudet maisemaportaat, 
vanhojen graniittiportaiden 
peruskorjaus ja ajotien ja 
käytävien kunnostus, joista 
Kariniemen puistotien ja 
pääkäytävien kunnostus on 
jo toteutettu.  

Myös luontokohteiden 
opastauluille luotiin uusi 
ilme ja ensimmäiset uudet 
taulut asennettiin Kariniemen 
puistoon ja Pikku-Vesijärven 
alueelle keväällä 2021.  

Maisemaportaat rakenne-
taan valmiiksi vuoden 2022 

loppuun mennessä. Tämä 
parantaa huomattavasti puis-
ton saavutettavuutta. Kau-
punginmuseo on järjestänyt 
puistossa myös tapahtumia 
yhteistyössä lahtelaisten yh-
distysten kanssa.   

Lisäksi Lahden osallis-
tuvan budjetoinnin ns. os-
bu-rahoitusta voidaan käyttää 
puiston levähdyspaikkojen 
uusintaan ja lisäämiseen.   

Pikku-Vesijärven puis-
ton ja Kariniemen puiston 
kunnostamista edistetään 
vaiheittain syksyn 2022-2023 
aikana.  

Teboilin 
vuokrasopimus 
päättyy 
Lahden kaupunkiympäris-
tölaukunnalle esitetään, että 
kaupunki ei jatka Paavolas-
sa Citymarketin viereisellä 
pysäköintialueella olevan 
huoltoasema-alueen vuok-
raamista 31.12.2022 jälkeen 
Oy Teboil Ab:lle.  

Esityksenä on, että Oy Te-
boil Ab:n tulee lopettaa polt-
tonesteiden jakelutoiminta 
vuokra-alueella viimeistään 
kuluvan vuoden loppuun 
mennessä ja poistaa omai-
suutensa vuokra-alueelta 
ja siistiä vuokra-alue luo-
vutuskuntoon viimeistään 
31.3.2023.  

Vuokrasopimusta on mah-
dollista olla jatkamatta mm. 
Venäjän aloittaman Ukrainan 
hyökkäyssodan aiheuttamien 
muuttuneiden olosuhteiden 
takia.  

Lähde: lahti.fi

Mainosta sinäkin tässä!
www.lahdenseudunuutiset.fi
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Joulun rauhaa -konsertti 
Hollolan kirkossa ti 20.12. 
Saija Tuupanen ja Teemu Roivainen jouluiselle yhteiskiertueelle ensi kertaa

Kaksi tähtien lailla loistavaa 
laulajaa, viime vuoden Syk-
syn Sävel -kilpailun voittaja 
kuningatar Saija Tuupanen 
ja musiikkitaivaan moni-
taituri ja kuningas Teemu 
Roivainen tunnelmoivat 
lämminhenkisellä Joulun 
rauhaa -konserttikiertueella. 
Konsertti vierailee myös 
Hollolan kirkossa tiistaina 
20. joulukuuta. 

Kirkkokonserteissa kuul-
laan perinteisiä, meille niin 
rakkaita joululauluja, mutta 
myös muutamia uudempia 
lauluja sekä jouluisia mu-
siikkiyllätyksiä ja kauniita 
duettoja. Säestyksestä vastaa 
Teemun Energia-orkesteri 
juhlakokoonpanossaan. 

Saija Tuupanen odottaa jo 
tulevaa joulukiertuetta:

– Ihana jälleen lähteä kier-
tämään jouluisia kirkkoja. 
Joulunaika on tosi tärkeä, 
rakastan joulun tunnelmaa, 
ja on todella ihanaa jakaa 
nämä hetket teille rakkaan 
artistiystäväni Teemun kans-
sa.  Yhteisenä duettonamme 
kuullaan mm. perinteinen 
Varpunen jouluaamuna sekä 
Oi jouluyö.

– Itse olen valinnut konser-
tin kappaleikseni perinteistä 
ja uudempaa joulumusiikkia. 

Esitän mm. Mikko Mäkeläi-
sen tekemän Ääni taivaasta 
-laulun, joka on myös Joulu 
puhuu -levylläni. Lisäksi lau-
lan mm. Marian poika -lau-
lun sekä Sylvian joululaulun. 
Taivas sylissäin -kappaleen 
esitän myös, sitä on toivottu 
tosi paljon.

– Tule kokemaan kans-
samme tämä herkkä, kos-
kettava ja tunnemallinen 
joulukonsertti. Olisi ihana 
jakaa Sinulle tätä joulun 
tunnetta ja hyvää mieltä 
tällaisina aikoina. Nämä 
koskettavat musiikkihetket 
tuntuvat entistä tärkeämmil-
tä, kun maailmalla kuohuu, 
pohtii Saija.

Teemu Roivainen iloitsee 
kiertueesta, jossa hänen rin-
nallaan nähdään ensi kertaa 
Saija Tuupanen.

– Aivan mahtava päästä 
hyvän ystäväni Saija Tuu-
pasen kanssa kiertueelle. 
Yksittäisiä konsertteja olem-
me tehneet, ja ollut aina 
mielettömän mukavaa laulaa 
Saijan kanssa, ja tunnelma on 
ollut upea.

– Joulu on itselle vuoden 
tärkein aika sillä silloin saa 
rauhoittua perheen ja lä-
heisten kanssa. Mielestäni 
joulukiertue ja varsinkin 

kirkkokonsertit joulunaikaan 
ovat täydellinen tapa latautua 
joulun aitoon tunnelmaan. 
Musiikkivalinnossani kon-
sertissa kuullaan mm. oma 
joululauluni Pohjolan joulu 
sekä harrastunnelmainen 
Konsta Jylhän joululaulu.

Kuva: Mira Tiinanen

Joululauluissa on jännää tai-
kaa. Vaikka sää olisi kuinka 
harmaa ja maa lumeton, voi 
sielunsa silmin nähdä, miten 
lumi leijailee. Voi kuulla, 
miten enkel´kellot herkästi 
helkkyvät. Tuntea kuusen 
tuoksun, voi maistaa kielellä 
jouluiset maut. Tuntea, miten 
mieli rauhoittuu. Joululau-
lujen taika virittää aistit, 
herättää muistot ja tuo joulun 
valon tupaan. 

Hollolan Viihdekuoro 
aloitti elokuun lopulla syksyn 
toimintakauden ja joululau-
luja alettiin harjoitella pian 
syksyisten iltojen hämär-
tyessä. Salpakankaan koulun 
musiikkiluokassa kajahti aina 
tiistai-iltaisin niin juhlallinen 
Jouluyö, juhlayö kuin kan-

sainvälinen Jouluterveiset 
Pohjolasta. 

Laulajan onni on, että iha-
nien, vanhojen ja perinteisten 
joululaulujen sanat muistaa 
hyvin. Niin monta kertaa 
niitä on kouluissa, erilaisissa 
tilaisuuksissa ja kirkoissa 
laulanut ja kuullut. Jouluyö, 
juhlayö, Maa on niin kaunis, 
Arkihuolesi kaikki heitä, 
Enkeli taivaan…  Jotkut 
sanovat, että ilman näitä 
perinteisiä joululauluja jou-
lun valoa ei tule eikä mieli 
rauhoitu. Vanhojen ja perin-
teisten joululaulujen sanat ja 
sävelet tuovat joulun valon 
lähelle, mieleen, sydämeen 
ja tupaan. 

Jouluyön aika -konsertti 
11.12. klo 18.00 on Hollo-

lan Viihdekuoron oma jou-
lukonsertti, joka tuo joulun 
valon Hollolan vanhaan, 
tunnelmalliseen kivikirk-
koon. Kirkkokonserttiin on 
ohjelmamaksu 15 € (vapaa-
ehtoinen). Ohjelmistossa on 
kaikille tuttuja joululauluja, 
mukana myös yhteislauluja. 
Kuoroa johtaa ja säestää 
pianolla Marko Kemppi. 
Selloa soittaa Niklas Ha-
gmark.  

Anna joululaulujen taian 
koskettaa. Hollolan Viihde-
kuoro toivottaa kaikki terve-
tulleiksi joulukonsertteihin.

Kirjoittaja: Riitta Yrjänä, 
Hollolan Viihdekuoron 

tiedottaja

Hollolan Viihdekuoro  
tuo joulun valon tupaan!

Suomessa on n. 295 000 yri-
tystä joista 275 000 on alle 
10 hlöä työllistäviä yrityksiä. 
Näistä peräti 190 000 on 
vielä yksinyrittäjiä. Lisäksi 
on 74 000 maa-, metsä ja 
kalatalouden yritystä. Yh-
teensä nämä yritykset työl-
listävät 1,5 miljoona ihmistä 
ja tuottavat veroja, joilla 
maksetaan palveluita meille 
kaikille. Pienet ja keskisuuret 
yritykset ovat 2000 luvulla 
kasvaneet suhteellisesti eni-
ten työllistäjinä.

Yrittäjät ovat olleet poik-
keuksellisen vaikeassa ase-
massa useamman vuoden 
ulkoisten vaikutteiden takia. 
Koronapandemia ajoi mo-
nen yrityksen taloudellisesti 
ahtaalle ja juuri kun tunnelin 
päässä näkyi valoa, syttyi 
Ukrainassa sota.

Pienten ja keskisuurten 
yritysten kassa, sekä muut 
puskurit pahan päivän va-
ralle, ovat usein varsin pie-
niä. Häiriöt kasaantuvat 
nopeasti ongelmiksi. Pan-
demian aikana velkaantu-
neet yritykset tai kasvua 
rahoittaneet yritykset, ovat 
haasteissa lainojen korkojen 
voimakkaan nousun takia. 
Logistiikan, polttoaineiden 
ja energian räjähdysmäinen 
kustannusten kasvu maassa, 
jossa niiden osuus on suuri, 
vaikuttaa vahvasti kasva-
neiden kulujen taustalla. 
Monet yritykset eivät pysty 
siirtämään tuotantokustan-
nusten nousua asiakashin-
toihin mm. voimassa olevien 
sopimusten takia sekä raju 

inflaatio heikentää palvelu-
yritysten käyttöastetta.

Esimerkkinä yrityksistä 
käytetään usein erittäin hyvää 
tulosta tekeviä suuryrityksiä. 
Julkisessa keskustelussa eri-
laisia toimia ajetaan usein 
näillä esimerkeillä ymmär-
tämättä sitä, mitä se aiheut-
taa pienille ja keskisuurille 
yrityksille. 

Yrittäjä usein sitoo pitkään 
omia varoja ja omaisuut-
ta yritystoimintaan. Kestää 
usein vuosia ennen kuin 
yritys on siinä pisteessä, että 
se on voittoa tuottava ja mak-
saa yrittäjälle lähellekään 
suomalaisten keskipalkkaa 
olevaa tuloa. 

Yrittäjien riskit ja inves-
toinnit unohdetaan monesti 
verokeskustelussa ja sen 
sijaan keskustelu pyörii osin-
koverotuksessa, kun todelli-
suudessa kymmenet tuhannet 
yrittäjät miettivät miten selvi-
tä eteenpäin huomenna. 

Yhteiskunnan kohdatessa 
monia peräkkäisiä kriisejä, 
Yrittäjät ovat työntekijöiden 

hyvinvoinnin turvaajia mo-
nella tapaa. Hyvä työyhteisö, 
jossa työ ja muun elämän 
yhteensovittaminen toimivat, 
on parasta turvaa arkeen. Va-
kaa pienyritys takaa monen 
perheen arjen hyvinvoinnin.

Päättäjien on huolehdittava 
toimista, jotka mahdollista-
vat kaikenlaisen yrittämisen. 
Työllistämisen lainsäädäntöä 
tulee helpottaa, työntekijätar-
peiden ja koulutuksen aloi-
tuspaikkojen tulee kohdata 
paremmin sekä paikallista 
sopimista pitää tukea.

 Juuri julkaistussa tut-
kimuksessa todetaan, että 
Pk-yritysten investointi-into 
ja kyky on laskussa niin lyhy-
ellä kuin pitkällä aikavälillä. 

Tähän huolestuttavaan 
asiaan on pureuduttava heti. 
Vain terveet ja toimintaky-
kyiset yritykset voivat työl-
listää ja tuottaa hyvinvointia 
yhteiskuntaan. 

Teemu Kinnari
Yrittäjä Kinnarin Tila,  

eduskuntavaaliehdokas (kok)

Yritykset talouden moottorina

Lahjakortin saaja voi itse valita vaihtoehtojen  
joukosta itselle sen mieluisimman käyttökohteen.
 

Lahjakortit mm.: 
           •  Kahvila Kieloon 
 • Ravintola Koivuun 
 • ateriapalveluun 
 • perheuintiin 
 • Kansalaisopiston kurssimaksuihin

Ostaja voi valita lahjakortille laitettavan summan. 
Lahjakortin voi ostaa asiakaspalvelusta.

Pukinkonttiin 
lahjavinkki

Harjulankatu 7, Lahti  
harjulan.fi
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Ostetaan
kaikenkuntoisia

TRAKTOREITA

Noudetaan
käteismaksulla

p. 040 507 6406
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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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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
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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 
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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
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Sähkövähennyksestä apua 
korkeisiin sähkölaskuihin  
– käyttöön tammikuusta alkaen

Tammi–huhtikuussa 2023 kotitalousvähennystä voi saada poikkeuksellisesti myös sähköenergiasta. Verohallinto toivoo 
vähennyksen saajilta malttia: jos vähennyksen haluaa huomioida ensi vuonna omassa veroprosentissa, sähköenergian 
kulut voi ilmoittaa uutta verokorttia varten tammikuussa tai sen jälkeen.

Kotitalousvähennystä voi 
ensi vuonna saada poikkeuk-
sellisesti myös tammi–huh-
tikuussa kulutetun sähkö-
energian kuluista. Kyse on 
väliaikaisesta vähennyksestä, 
jolla halutaan auttaa korkeaa 
sähkön hintaa maksavia ko-
titalouksia.

Sähkövähennystä voi ha-
kea, jos sähköenergian kulut 
ovat tammi–huhtikuun aika-
na yhteensä yli 2 000 euroa. 
Sähkövähennyksen suuruus 
on 60 prosenttia 2 000 euroa 
ylittävältä osalta, kuitenkin 
korkeintaan 2 400 euroa 
vakituista asuntoa kohden.

Täyden vähennyksen saa, 
jos tammi-huhtikuun sähkö-
energialaskut ovat yhteensä 
6 000 euroa. Kotitalousvä-
hennyksessä on 100 euron 
omavastuu.

Arvio alkuvuoden 
sähkölaskuista 
verokortille 
aikaisintaan 
tammikuussa
Sähkövähennyksen voi joko 
ilmoittaa verokorttihakemuk-
sessa tammikuusta alkaen tai 
esitäytetylle veroilmoituksel-
le keväällä 2024. Verokorttia 
varten vähennyksen voi tehdä 
arvioimalla tammi-huhti-
kuussa toteutuvia sähköener-
giakuluja oman kulutuksen 
ja sähkösopimuksen hinnan 
perusteella.

– Jos sähkövähennyksen 
taloudellisen hyödyn haluaa 
käyttöön nopeasti, kannattaa 
tehdä OmaVerossa uusi ve-
rokortti heti alkuvuodesta, ja 
ilmoittaa verokorttihakemuk-
sessa arvio tammi–huhtikuun 
sähkökuluista. Kun on tehnyt 
uuden verokortin, vähen-
nys vaikuttaa siihen, kuinka 
paljon maksaa palkastaan 
veroja loppuvuonna, sanoo 
Verohallinnon johtava vero-
asiantuntija Sami Varonen.

Kun tammi–huhtikuun to-
delliset sähköenergian kulut 
ovat tiedossa, pitää tehdä 
uusi verokortti toteutuneil-
la sähköenergiakuluilla tai 
korjata tiedot viimeistään 

esitäytettyyn veroilmoituk-
seen keväällä 2024.

– Toteutuneet sähköener-
gian kulut kannattaa korjata 
verokortille heti, kun ne ovat 
tiedossa, jotta asia ei unohdu, 
Varonen sanoo.

Jos sähkövähennystiedot 
haluaa ilmoittaa yhdellä ker-
taa, uuden verokortin voi 
hakea toteutuneiden sähkö-
energiakulujen perusteella 
myös huhtikuun jälkeen.

Sähkövähennystä voi ha-
kea vakituisen asuinpaik-
kansa sähköenergian ku-
luista, jotka ovat syntyneet 
tammi–huhtikuun aikana. 
Joulukuun sähkölaskua ei 
siis voi lisätä vähennyksiin, 
vaikka laskun maksupäivä 
olisikin tammikuun puolella. 
Toisaalta huhtikuun laskun 
voi sisällyttää vähennyksiin, 
vaikka laskun maksupäivä 
olisi toukokuussa.

Vähennykseen liittyviä 
kuitteja ja tositteita pitää 
säilyttää kuusi vuotta vero-
vuoden päättymisestä.

Sähkövähennystä 
vain yhdestä 
asuinpaikasta
Sähkövähennystä voi saada 
korkeintaan 2 400 euroa yhtä 
vakituista asuntoa kohden, ja 
yksi henkilö voi saada säh-
kövähennystä vain yhdestä 
asuinpaikasta.

Useampi henkilö voi kui-
tenkin saada osansa saman 
asunnon sähkövähennykses-
tä, jos esimerkiksi kämppä-
kaverit maksavat sähkölas-
kun yhdessä. Puolisot voivat 
jakaa sähkövähennyksen 
keskenään haluamallaan ta-
valla, vaikka vain toinen 
puolisoista olisi maksanut 
laskun.

Jos henkilöllä ei ole tar-
peeksi veroja, joista säh-
kövähennys voidaan tehdä, 
Verohallinto vähentää au-
tomaattisesti vähentämättä 
jääneen määrän puolison 
veroista.

Jos maksettavia veroja ei 
ole niin paljon, että henkilö 
hyötyy sähkövähennyksestä, 

kannattaa hakea Kelan myön-
tämää sähkötukea. Sähkövä-
hennystä ei voi saada, jos on 
saanut sähkötukea.

Sähkövähennystä ei voi 
hakea sähköenergiakuluista 
siltä osin, kun ne kohdistuvat 
maatalous- tai elinkeinotoi-
mintaan tai ne vähennetään 
muualla tuloverotuksessa.

Vähennystä 
sähköenergiasta, ei 
sähkön siirrosta
Sähkövähennystä voi hakea 
sähköenergian arvonlisäve-
rollisesta hinnasta sekä säh-
köenergian perusmaksusta. 
Sen sijaan sähkönsiirrosta tai 
sähkönsiirron perusmaksusta 
vähennystä ei voi saada.

– Jos sähköenergian ostaa 
omalta paikalliselta säh-
köyhtiöltä, sähköenergia ja 
sähkön siirto voidaan laskut-
taa samalla laskulla. Silloin 
pitää vähennystä hakiessa 
katsoa, mikä osuus laskusta 
on sähköenergiasta ja sen 
perusmaksusta maksettua 
kulua, Varonen sanoo.

Ei vaikutusta  
muuhun kotitalous- 
vähennykseen
Sähkövähennyksen saaminen 
ei pienennä muun kotitalo-
usvähennyksen, esimerkiksi 
remontoinnista tai hoivatyös-
tä saatavan kotitalousvähen-
nyksen määrää.

– Jos henkilöllä on ensi 
vuoden alussa hyvin korkeat 
sähköenergian kulut ja hän 
teettää lisäksi enimmäis-
määränmäärän kotitalous-
vähennykseen oikeuttavaa 
remonttityötä, hän voi saada 
2 400 euroa sähkövähennystä 
ja 2 250 euroa kotitalous-
vähennystä remontista. 100 
euron omavastuu vähenne-
tään kuitenkin vain kerran, 
Varonen sanoo.

Kuten muukin kotitalous-
vähennys, sähkövähennys 
pienentää maksettavan veron 
määrää.  

Valtiovarainministeriön 
arvion mukaan sähkövä-

hennys koskee noin 252 
000 kotitaloutta ja vähentää 
verotuloja noin 265 miljoo-
nalla eurolla. Vuonna 2021 
kotitalousvähennystä myön-
nettiin kaikkiaan noin 420 
miljoonaa euroa.

Esimerkki 1:
Henkilö maksaa tammi-huh-
tikuussa 2023 kulutetusta 
sähköstä sähköenergialas-
kuja 4 000 eurolla. Hän saa 
vähentää 60 prosenttia 2 000 
euroa ylittävästä osasta eli 2 
000 eurosta. Näin ollen hänen 
vähennyksekseen tulee 60 
prosenttia 2 000 eurosta eli 1 
200 euroa, joka vähennetään 
verosta kotitalousvähennyk-
senä.

Jos henkilöllä ei ole ko-
titalousvähennystä muiden 
vähennyskelpoisten töiden 
perusteella, vähennetään 
1 200 eurosta 100 euron 
omavastuu. Vähennyksestä 
saatava hyöty on 1 100 euroa.

Esimerkki 2:
Kahden henkilön vakituisen 
asunnon sähköenergialas-
kut ovat tammi-huhtikuussa 
2023 yhteensä 4 000 euroa. 
Molemmat hakevat vähen-
nystä puoliksi maksamiensa 
kustannusten perusteella.

Sähkönkäyttöpaikkakoh-
tainen vähennyskelpoinen 
osuus on 2 000 euroa eli 
molemmille tulee kotitalo-
usvähennykseen oikeuttavia 
kustannuksia 1 000 euroa.

Kotitalousvähennyksenä 
vähennettävää vähennystä 
he saavat molemmat 60 
prosenttia 1 000 eurosta eli 
600 euroa. Kotitalousvä-
hennyksen omavastuu on 
henkilökohtainen eli tässä 
tapauksessa molemmilta 
vähennetään vielä 100 euron 
omavastuu, jos heillä ei ole 
muuta kotitalousvähennystä. 
Molemmat saavat näin ollen 
vähennystä 500 euroa.

Lähde: vero.fi

Kunnan peruspalvelujen 
valtionosuudesta annettu 
laki tulee voimaan 1.1.2023. 
Uusi valtionosuuslaki ja sen 
perusteella annettava valtio-
neuvoston asetus ovat osa so-
siaali- ja terveydenhuollon ja 
pelastustoimen uudistuksen 
lainsäädäntökokonaisuutta.

Kaupunginhallitus päät-
ti antaa lausuntonaan val-
tiovarainministeriölle, että 

asetusluonnos on pääosin 
kannatettava. Hyvinvoinnin 
ja terveyden edistämisen 
lisäosan määräytymispe-
rusteissa nähdään kuitenkin 
haasteita. Lisäksi takautu-
van palkkaharmonisaation 
kustannusvaikutukset tulee 
eliminoida kokonaan pois 
siirtolaskelmista.

Henkilöstön palkkahar-
monisointi on jo toteutettu 

nykyisin toimivissa, vapaa-
ehtoisesti perustetuissa so-
te-kuntayhtymissä etupainot-
teisesti verrattuna aloittaviin 
hyvinvointialueisiin. Lausun-
nossa todetaan, että eritah-
tisesti toteutettu palkkahar-
monisaatio ja sen vaikutus 
siirtolaskelmiin asettaa kun-
nat eriarvoiseen asemaan 
tulevaa valtionosuusrahoi-
tusta määritettäessä. Takau-

tuvan palkkaharmonisaation 
kustannusvaikutukset tulee 
eliminoida kokonaan pois 
siirtolaskelmista, jotta ne 
eivät vaikuta kuntien yhden-
vertaiseen kohteluun.

Kaupunginhallitus päätti 
asiat päätösehdotusten mu-
kaisesti.

Lähde: lahti.fi

Lah den kau pun gin lau sun to  
val tio va rain mi nis te riöl le
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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 / AhoFC Kuusysi ry:n joulumarkkinat
FC Kuusysi ry järjestää 
vuosittain joulumarkkina-
tapahtuman Lahden messu-
keskusessa. Vuoden 2022 
markkinat järjestetään jo 
peräti 39. kerran.

Lahden messukeskuksen 
sisätiloissa toimii normaalisti 
vuosittain 250-300 näytteil-
leasettajaa ja yleisöä tilai-
suudessa vierailee kymme-
niätuhansia.

Joulumarkkinat on lunas-
tanut paikkansa lahtelais-

ten ja lähialueen väestön 
joulumielen ja -tunnelman 
keskuksena.

Vuoden  2022  jou lu-
markkinat järjestetään 10.-
11.12.2022 Lahden messu-
keskuksessa.

Yleisölle maksuttomat jou-
lumarkkinat ovat avoinna 
kello 9-17 niin lauantaina 
kuin sunnuntaina.

Pysäköintimaksu 5€ (tuot-
to FC Kuusysin junioritoi-
mintaan).

Mus tan kal lion por tai den  
ra ken ta mi nen al kaa jou lu kuus sa
Ulkoportaat valmistuvat arviolta ensi toukokuussa

Mustankallion ulkoportaiden 
rakentaminen alkaa. Portaat 
tulevat Rautellinkadun ja 
Mustankalliontien välille 
Paavolan kaupunginosaan. 
Portailla parannetaan jalan-
kulkuyhteyksiä keskustan ja 
Mustankallionmäen välillä. 
Portaat on suunniteltu täy-
dentämään nykyisiä reittejä, 
eivätkä ne poista mitään 
nykyisitä reiteistä.

Työt kohteessa alkavat jou-
lukuun alussa ja valmistumi-
nen on arviolta ensi keväänä 
toukokuussa. Urakkaa pyri-
tään tänä vuonna tekemään 
niin pitkälle kuin mahdollista. 

Ensi keväänä töitä jatketaan 
sitten, kun säät sallivat.

Portaiden suunnittelu on 
lähtenyt tarpeesta toteuttaa 
talvikäyttöön sopiva reitti 
Rautellinkadun ja Mustan-
kalliontien välille. Nykyisten 
väylien talvikunnossapito ei 
ole mahdollista, sillä mäki 
on jyrkkä, eikä sitä voida 
kunnossapitää turvallisesti. 
Uudet portaat on suunniteltu 
niin, että ne pystytään pitä-
mään käytössä myös talvella: 
runko on puuta, ja porrasas-
kelmat teräsritilää.

Lähde: lahti.fi
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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
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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

Lah den Jou lu ky lä  
au keaa 10.12.
Lahden Joulukylä avaa porttinsa lauantaina 10.12. klo 10 ja on auki yhdeksän päivää 
sunnuntaihin 18.12. saakka. Luvassa on runsas ohjelma ja entistä enemmän myyntikojuja.

Joulukylän emäntä Inkeri 
Määttä kertoo, että esiinty-
mislavan ohjelmaa rakenne-
taan parhaillaan.

– Ohjelma tulee olemaan 
Joulukylän taattua laatua. 
Mukana on ammattilaisia ja 
harrastajaesiintyjiä sulassa 
sovussa. Esiintymään mah-
tuu vielä mukaan, ja ilmoit-
tautumisia otetaan vastaan.

Myyntimökkejä tulee tänä 
vuonna entistä enemmän, 
ja niitä on nyt yhteensä 26. 
Myyjiä on tulossa yli 30, 
joista noin puolet on uusia ja 
puolet tuttuja myyjiä.

– Lähes kaikki myyntiajat 
on nyt varattu, mutta yksit-
täisille päiville mahtuu vielä 
myymään, Määttä kertoo.

Myynnissä on esimerkiksi 
pukinkonttiin laitettavaa, 
mm. tarve- ja koriste-esi-
neitä, jouluisia herkkuja ja 
käsitöitä.

Ruokapalvelut 
laajenevat ja 
joulupukki 
tavattavissa
Joulukylän ruoka- ja juoma-
palvelut telttamuotoisessa 
ravintolassa tuottaa Sante Fé. 
Joulukylään on myönnetty 

anniskelupa. Ravintola tar-
joilee lämpimiä juomia kuten 
kaakaota, glögiä ja kahvia. 
Lisäksi myyntiin tulee jou-
luisia herkkuja, niin suolaista 
kuin makeaa.

Lisäksi Joulukylää so-
mistetaan Amadeu Vivek-
sen suunnittelemilla yli 20 
näyttävällä somiste-elemen-
tillä, jotka tehdään puusta 
ja kierrätysmateriaaleista. 
Elementeissä ovat teemoina 
muun muassa kuuset ja lyh-
dyt. Valosuunnittelija Timo 
Saarinen päivittää Joulukylän 
valaistusta astetta parem-
maksi.

Joulukylässä päivystää 
tietysti myös joulupukki, 
joka saa kohtaamispaikalleen 
uutta sisustusta.

Jäätoria ei tänä vuonna ole, 
joten sen tilalle suunnitellaan 
toiminnallista tekemistä.

Lahden seurakuntien 
kota aukeaa 
uudelleen, lapsille 
uutta tekemistä
Lahden seurakuntien kota on 
auki koko kylän ajan ja tar-
joaa kupin kuumaa glögiä ja 
mahdollisuuden kuulumisten 
vaihtoon seurakuntien työn-

tekijöiden kanssa.
– Poikkeusvuosien jälkeen 

seurakuntien tunnelmalliseen 
kotaan pääsee jälleen myös 
sisälle levähtämään ja läm-
mittelemään hetkeksi. Jou-
lukylä on meille mieluinen 
perinne yhdessä kaupungin 
kanssa ja luonteva tapa koh-
data ihmisiä ja tuoda joulun 
sanomaa, sanoo Lahden seu-
rakuntien yhteisö- ja tapah-
tumapappi Janne Konttinen.

Joulukylään on tänäkin 
vuonna piiloteltu tonttuovia, 
missä on lapsille toiminnal-
lisia tehtäviä. Tehtävien teon 
jälkeen voi noutaa Lahden 
seurakuntien mökistä pienen 
jouluyllätyksen. Lapsille on 
mökissä tällä kertaa myös 
leikittävää ja katseltavaa: 
talvinen kylämaisema, jossa 
kulkee juna. Junaradalla saa 
myös leikkiä.

Joulukylän pääjärjestäjät 
ovat Lahden kaupunki ja 
Lahden seurakuntayhtymä.

Jou lu ky län au kio loa jat ja 
oh jel ma
10.–17.12. klo 10–19
18.12. klo 10–18

Lähde: lahti.fi

Suomen itsenäisyyspäivää 
vietetään tasavallan presi-
dentti Sauli Niinistön ja puo-
liso Jenni Haukion isännöi-
män vastaanoton merkeissä 
tiistaina 6. joulukuuta 2022 
Presidentinlinnassa. Vas-
taanoton teemana on itseensä 
luottava Suomi.

”Suomi on vakaa maa tällä 
hetkellä niin epävakaassa 
maailman ajassa. Olemme 
aina selviytyneet haastavista 
ajoista itseemme luottaen 
ja toisiamme auttaen. Tänä 
vuonna haluamme muistaa 
heitä, jotka ovat tehneet työtä 
suomalaisen yhteiskunnan 
hyväksi ja omalla toimin-
nallaan edistäneet Suomen 

vahvuuksia”, tasavallan pre-
sidentti Sauli Niinistö sanoo.

Vastaanoton vierasmäärä 
on noin kolmanneksen pie-
nempi kuin aiempina vuo-
sina. Kutsuttuna on noin 1 
300 henkilöä eri puolilta 
Suomea. Vieraina on muun 
muassa terveydenhuollon 
ammattilaisia, kokonaistur-
vallisuudesta huolehtivia 
ihmisiä, vapaaehtoistyötä 
tekeviä sekä osaajia, jotka 
työskentelevät tulevaisuuden 
menestystekijöiden parissa. 
Vuonna 2021 itsenäisyys-
päivän vastaanotolle kutsu-
tut vieraat ovat kutsuttujen 
joukossa. Merkittävä osa 
vieraista on ensikertalaisia, 

perinteisesti virkansa puoles-
ta kutsuttuja on tänä vuonna 
vähemmän.

Itsenäisyyspäivän kunni-
avieraita, sotiemme veteraa-
neja ja lottia, presidenttipari 
on kutsunut omaan juhlati-
laisuuteen Presidentinlinnaan 
itsenäisyyspäivää edeltävällä 
viikolla.

Terveysturvallisuus ote-
taan huomioon normaalia 
pienemmän vierasmäärän 
lisäksi vastaanoton muissa 
järjestelyissä. Järjestelyistä 
tiedotetaan lisää lähempänä 
itsenäisyyspäivää.

Lähde: presidentti.fi

Itsenäisyyspäivänä kunnioitetaan 
itseensä luottavaa Suomea

Yhteinen 
Joululahja   
 KEITTIÖ ! 
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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
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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

Rengasmyynti
• UUDET
• KÄYTETYT
Asennukset
Rengashuolto

Keskikankaantie 4, HOLLOLA
Puh. 040 545 0312

KYSY TARJOUSKYSY TARJOUS
TALVIRENKAISTA!TALVIRENKAISTA!

www.tp-rengas.fi

Lau ri Mai ja la Lah den  
teat te rin joh ta jak si

Sivistysjohtaja Tiina Gran-
qvist kertoo, että Lahti saa 
teatterinjohtajakseen yhteis-
työtaitoisen teatterin johta-
misen ammattilaisen.

– Lauri Maijala on näke-
myksellinen taiteilija, jolla 
on monipuolinen kokemus 
teatterialan taiteellisesta ja 
hallinnollisesta johtamisesta. 
Lahdessa teatterinjohtajan 
tehtävään sisältyvät taloudel-
linen ja tuotannollinen sekä 
taiteellinen vastuu.

Granqvistin mukaan Mai-
jalalla on myös laaja ja mo-
nipuolinen kuva teatterin 
tulevaisuuden kehittymisnä-
kymistä ja kytkeytymisestä 
kaupungin kokonaisuuteen.

– Merkittävänä teatterinte-
kijänä hän pystyy visioimaan 
teatterille uutta taiteellista 
suuntaa.

Lauri Maijala on toiminut 
KOM-teatterin taiteellise-
na johtajana ja ohjaajana 
vuosina 2013–2018 ja jäl-
leen vuodesta 2021 alkaen. 
Vuosina 2018–2020 Mai-
jala toimi Helsingin kau-
punginteatterin ohjaajana. 
Maijala on tehnyt lukuisia 
teatteri- ja elokuvaohjauksia 
sekä rooleja näyttelijänä. 
Koulutukseltaan Maijala on 
teatteritaiteen maisteri Teat-

Lauri Maijala aloittaa 
Lahden teatterinjohtajana 
vuoden 2024 alusta. 
Maijala siirtyy Lahteen 
Helsingistä KOM-teatterin 
taiteellisen johtajan ja 
ohjaajan tehtävästä.

terikorkeakoulusta.
Lauri Maijala on syntynyt 

Lahdessa ja hänen vanhem-
pansa ovat siihen aikaan 
toimineet Lahden kaupun-
ginteatterin näyttelijöinä, 
joten tuntuma tulevaan työ-
paikkaan ja Lahteen on hy-
vinkin läheinen.

Maijala lupaa, että hänet 
voi nyt entistäkin useammin 
tavata Lahden kaupunginte-
atterin näytöksissä, toistai-
seksi vielä yleisön joukossa.

– Tulevalla näytäntökau-
della tulen kuitenkin jo mu-
kaan syksyn 2024 ohjelmis-
ton suunnitteluun.

Maijalan mielestä oh-
jelmistosuunnittelussa on 
tärkeä tehdä intohimoisia 
ratkaisuja, joiden myötä 
huippuammattilaiset pää-
sevät osaamistaan täysillä 
toteuttamaan.

– Kun taiteilijat hehkuvat, 
niin katsomossakin koetaan 
tunteita.

Teatterinjohtaja 
valitaan viideksi 
vuodeksi kerrallaan
Maijalan valinnasta joh-
tajakaudelle  2.1.2024–
31.12.2028 päätti Lahden 
hyvinvoinnin ja vapaa-ajan 
lautakunta yksimielisesti 
kokouksessaan 23.11.2022. 
Valintaa on valmistellut 
työryhmä, jossa on ollut 
lautakunnan, sivistyksen 
palvelualueen, henkilöstö-
palvelujen sekä teatterin ja 
myös näyttelijöiden edustus.

Nykyinen teatterinjohtaja 
Ilkka Laasonen on lupau-
tunut jatkamaan johtaja-
kauttaan ensi vuoden 2023 
loppuun asti. Aiemman suun-

nitelman mukaan Laasosen 
johtajakausi olisi päättynyt 
heinäkuun lopussa.

Lahden 
kaupunginteatteri 
on Päijät-Hämeen 
keskeinen 
vetovoimatekijä
Lahden kaupunginteatteri on 
yksi Suomen suurimmista 
ammattiteattereista ja kau-
pungin keskeinen vetovoi-
matekijä. Lahteen saapuu 
teatterinystäviä koko eteläisen 
Suomen alueelta. Teatterin 
kolmella näyttämöllä esitetään 
laadukasta ja monipuolista 
ohjelmistoa lastenteatterista, 
koti- ja ulkomaiseen draamaan 
sekä musikaaleihin.

Kolmelle näyttämölle tuote-
taan vuosittain 7–9 uutta näytel-
mää. Lisäksi tehdään tuotan-
toyhteistyötä tai järjestetään 
vierailuja eri ammattilaisten 
kanssa. Lahden kaupunginte-
atterin vuotuinen kävijämäärä 
on noin 80 000. Henkilöstöä 
on keskimäärin 90.

Lahdessa kaupunginteat-
terilla on vahva yhteiskun-
nallinen vaikuttavuus. Teat-
teri osallistuu muun muassa 
kaupungin perusopetuksen 
kulttuuriohjelmaan, jossa pe-
ruskoululaiset perehtyvät jo-
kaisella vuosiluokalla yhteen 
tai useampaan kaupungin 
kulttuurikohteeseen. Lisäksi 
kokopäivätoiminen draama-
kasvattaja tarjoaa peruskoulu-
jen opettajille tukea ja välinei-
tä teatterilähtöisten työtapojen 
hyödyntämiseen opetuksessa.

Lähde: lahti.fi

Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) laskelman mukaan kuntien yhteenlasketut ilmastopäästöt vähenivät 3,1 
prosenttia vuonna 2021 edellisvuoteen verrattuna. Laskelman mukaan Lahdessa päästöt vähenivät 4 prosenttia.

Päästöt vähenivät lähes 
kaikilla sektoreilla, mutta 
kylmän talven vuoksi kas-
vanut lämmitystarve hidasti 
rakennusten lämmityksen 
päästövähennystahtia. Lah-
dessa kohonnut lämmitystar-
ve lisäsi kaukolämmityksen 
päästöjä. Öljylämmityksen 
ja muun erillislämmityksen 
kokonaispäästöt taas pie-
nenivät, kun öljylämmitys-
kiinteistöt siirtyvät vauhdilla 
kestävämpiin lämmitysrat-
kaisuihin.

Tiel i ikenteen päästöt 
laskivat edelleen, vaikka 
ajettujen kilometrien määrä 
kasvoi. Trendin taustalla on 
ajoneuvokannan uusiutumi-
nen, käyttövoimajakauman 
muutos sekä polttoaineiden 
suurempi biokomponenttien 
osuus.

Turku ja Lahti 
suurimmat pudottajat
–Suurista kaupungeista Tur-
ku on onnistunut SYKE:n 
laskelmaan perustuen vä-
hentämään päästöjään eniten, 

Lah den pääs tö vä hen nyk set  
kan sal lis ta kär keä

Lahti on hyvä kakkonen ja 
muut kaukana takana, ym-
päristökoordinaattori Aino 
Kulonen kertoo.

SYKE:n laskennassa Lah-
den asukaskohtaiset päästöt 
vuonna 2021 olivat 3,4 t 
CO2e, koko maan keskiar-
von ollessa 5,7 t CO2e.

Päästöt ovat kokonaisuu-
dessaan Lahtea pienemmät 
Espoossa, Turussa ja Van-
taalla. Maakuntavertailussa 
Päijät-Hämeen päästöt ovat 
kolmanneksi pienimmät 
Uudenmaan ja Pirkanmaan 
jälkeen.

–Suurten kaupunkien etu-
matkaa kokonaispäästöissä 
selittävät erityisesti pienem-
mät tieliikenteen päästöt. Vä-
limatkat ovat lyhyempiä ja 
joukkoliikenteellä suurempi 
rooli, Kulonen toteaa.

Lahti ponnistelee 
liikenteen päästöjen 
vähentämiseksi
Liikenteen päästöjen vähen-
tämiseksi tehdään Lahdessa 
paljon työtä, ja kaupungin 

ilmasto-ohjelmaa päivitetään 
parhaillaan.

Lahden omaan hiilineut-
raaliustavoitteeseen kuuluu 
80 prosentin päästövähennys 
vuoteen 2025 mennessä vuo-
den 1990 tasosta. Tavoite on 
sidottu tuotantoperusteiseen 
laskentaan, ja siksi luvut ei-
vät ole suoraan verrattavissa 
SYKE:n laskentaan.

Lahti on vähentänyt tuo-
tantoperustaisia päästöjään 
jo 69 prosenttia. Tavoitteen 
saavuttaminen vaatii lisää 
toimenpiteitä erityisesti lii-
kenteen ja energiantuotannon 
päästöjen vähentämiseksi.

Lähde: lahti.fi
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PITÄJÄTAPAHTUMA. 
Vahvialan pitäjän syysta-
pahtuma järjestettiin Por-
voossa. Ohjelmassa yrittäjä 
Tea Itkonen kertoi Vahvia-
lan evakkojen sijoittumises-
ta Porvoon seudulle talviso-
dan jälkeen. Jo ennen sotaa, 
syksyllä 1939 Porvoossa 
aloitettiin YH-harjoituk-
siin kutsuttujen reserviläis-
ten perheitten ja Karjalan 
evakkoina saapuvien avuksi 
vaatekeräys. Sitä johtivat 
kirjailija Jall Hammer, rouva 
Saga Hammer ja konsulinna 
Fanny Söderström. Jälkim-
mäinen oli kustannusyhtiö 
WSOY:n suvun jäsen. 

Talvisodan sytyttyä Vah-
vialan evakuoitua väestöä 
saapui hevosilla ja reillä 
Porvoon torille. Aluksi heil-

le järjestyi 500 nukkuma-
paikkaa kouluille ja 800 
vuodepaikkaa Porvoon seu-
dun yksityiskoteihin. Siihen 
aikaan Porvoon kaupunki 
ja maalaiskunta olivat eri 
kuntia. 

– Talvisodan päätyttyä 
ja Karjalan menettämisen 
jälkeen Vahvialan evakkoja 
alettiin asuttaa laajemmin. 
Keväällä 1940 Pukkilassa 
heitä oli 600, Pornaisissa 
500, Askolassa 700 ja Mänt-
sälässä 1800, Ijäs luetteli.

Maatalousministeriön pää-
töksellä Porvoon seudulle 
luotiin Vahvialan maatalous-
väestölle 900 pika-asutusti-
laa. Pukkilaan niitä lohkottiin 
44. Muulle väestölle valmis-
tettiin osa-apuna Ruotsin 

valtion kustannuksella puue-
lementtitaloja, joita valmistui 
joulukuussa 1940 yhteensä 
13 Porvoon Gammelbackan 
alueelle. Taloissa oli keittiö, 
kolme huonetta ja kuisti. 
Taloelementit valmistet-
tiin Suomessa. Samanlaisia 
Ruotsin avun taloja on myös 
Lahdessa. 

Suomen vallattua jatkoso-
dassa Karjalan takaisin, niin 
suurin osa Vahvialan väestä 
palasi kotiin Karjalaan. Osa 
heistä jo syksyllä 1941, mutta 
pääosin keväällä 1942. Neu-
vostoliiton suurhyökkäyksen 
alettua kesäkuussa 1944, 
Vahvialan väelle annettiin 
uusi evakuointikäsky 18. 
kesäkuuta 1944. Pitäjän piti 
olla täysin tyhjä väestöstä 
seuraavana päivänä. 

Jatkosodan jälkeen Vahvia-
lan asukkaiden sijoituskunnat 
vaihtuivat. Maatalousväes-
tölle muodostettiin uudistilat 
pääosin Artjärvelle ja Iiit-
tiin. Osa vahvialaisia palasi 
myös Porvoon seudulle. Nyt 
Porvoon tienoille sijoitettiin 
pääasiassa Karjalan ranni-
kon väestöä Koivistolta ja 
Suomenlahden Tytärsaaresta.  

– Naapuriapua annettiin 
peltotöissä, niin että yksi hen-
kilö muisteli jälkeenpäin, että 
heidän tilallaan oli toukotöissä 
viisi hevosta, kun naapurit 
tulivat apuun. Maatalousko-
neita oli jäänyt Karjalaan, joten 
vähiä koneita kierrätettiin eri 
tilojen töissä, Itkonen kertoi. 

Evakkotilojen maatalous-
rakennuksia ei satokautena 

1945 ollut vielä valmiina, 
joten yhden tilan kaurasatoa 
sijoitettiin talon kamariin. 
Peltoja raivattiin lisää, mutta 
maanluovutuksessa osasta 
evakkotiloja tuli liian pieniä 
elättämään perheitä. Näiden 
talojen väen piti etsiä lisätöitä 
tilan ulkopuolelta toimeen 
tullakseen. Nuoremman väen 
oli pakko muuttaa osin Ruot-
siin. Nykyisin näitä pieniä 
evakkotiloja on yhdistynyt 
suuremmiksi ja tilojen raken-
nuksia on jäänyt nuoremman 
polven kesäasunnoiksi. 

Vahviala-seura julkaisee 
75-vuotisjuhlakirjansa ensi 
heinäkuun 2. päivänä Iitin 
Kausalan Ravilinnassa jär-
jestettävässä kesäjuhlassa. 
Kirjan valmistumisvaiheita 
esitteli kirjan koonnut toimit-

taja Kristiina Iäs. Vahvialan 
kevättapahtuma järjestetään 
25. maaliskuuta 2023 Lapin-
järvellä. Ensi vuoden syysta-
pahtuma on 18. marraskuuta 
Kotkassa. 

Vahviala-seura valitsi toi-
mihenkilöitään ensi vuodelle 
Porvoossa pidetyssä syysko-
kouksessa. Seuran puheenjoh-
tajana jatkaa Juha Henriksson 
Kotkasta ja varapuheenjohta-
jana Eeva Maija Heikkilä Ar-
tjärveltä. Seuran hallituksessa 
jatkavat myös muun muassa 
Riitta Wallin Hollolasta ja Ta-
pio Malmiharju Artjärveltä. 
Uutena jäsenenä hallitukseen 
valittiin Eija Rakkolainen 
Lahdesta (Artjärvi). 

Lasse Koskinen

Väkeä kaurapellolla Porvoon Bergassa. Taustalla Fordson-traktori vuosimallia 1951. Kuva Seppo Mannonen.

Vahvialan evakuoituja hevosilla Porvoon torille
Pitäjäseura julkaisee 75-vuotisjuhlakirjan kesällä

Yhteisesti kilpailutetun jät-
teenkuljetuksen ja lajitte-
luasemien asiakaskyselystä 
saatiin erinomaisia tulok-
sia. Kuljetusasiakkaat olivat 
hyvin tyytyväisiä jätteen-
kuljetuksen toimivuuteen, 
tyhjennysväleihin ja asiakas-
palveluun

Salpakierto Oy:n yhteisesti 
kilpailutetun jätteenkulje-
tuksen asiakkaille vastikään 
tehdystä asiakastyytyväi-
syyskyselystä kävi ilmi, 
että asiakkaat ovat hyvin 
tyytyväisiä jätteenkuljetus-
palveluun kokonaisuutena. 
Asiakastyytyväisyyteen vai-
kuttavat osatekijät saivat 
kyselyssä keskiarvon 4,3 
asteikolla 1-5. (1=täysin eri 
mieltä, 5=täysin samaa miel-
tä).

Salpakierto on omistaja-
kuntiensa puolesta yhtei-

sesti kilpailuttanut ja jär-
jestää asumisen energia- ja 
sekajätteiden tyhjennykset 
ja kuljetukset toimialueel-
laan Kärkölässä, Heinolan 
haja-asutusalueella sekä 
Orimattilan Artjärvellä. Bi-
ojätteiden jätekuljetukset 
hoituvat yhteisesti kilpailu-
tettuina Heinolan ja Orimat-
tilan taajama-alueilla.

Vuosien 2023 ja 2024 aika-
na yhteisesti kilpailutetut jät-
teenkuljetukset lisääntyvät, 
kun bio- ja pakkausjätteiden 
sekä metallijätteen kuljetuk-
set siirtyvät jätelain nojalla 
Salpakierron järjestämiksi. 
Lisätietoja tulevista muutok-
sista osoitteessa salpakierto.
fi/jatelakiuudistus

Jätteenkuljetuksia koske-
vaan kyselyyn vastasi 488 
asiakasta ja kyselyn vas-
tausprosentti oli 25,7. Vas-

taajista 56 % oli vakituisesti 
toimialueella asuvia, 42 % 
vapaa-ajan asukkaita ja 2 
%:lla oli sekä vakituinen, että 
vapaa-ajanasunto keskitetyn 
jätteenkuljetuksen alueella. 
Vastaajista 77 % oli jätteiden 
kotinoudon asiakkaita, 12 % 
yhteisen jäteastian käyttäjiä 
ja 15 % aluekeräyspisteen 
käyttäjiä. Asiakkaat ovat 
hyvin tyytyväisiä jätteen-
kuljetuksen toimivuuteen, 
tyhjennysvälien sopimuk-
senmukaisuuteen, laskujen 
oikeellisuuteen ja asiakas-
palvelun sekä jätteenkul-
jettajien ystävällisyyteen ja 
avuliaisuuteen.

Lajitteluasemien asiakkaat 
erittäin tyytyväisiä henkilö-
kuntaan, asemien sijaintiin 
ja lajittelun helppouteen
Kesän ja alkusyksyn aika-

na Lahden lajitteluasema 
PILLERIllä sekä Padasjoen 
lajitteluasemalla toteute-
tussa asiakastyytyväisyys-
kyselyssä keskiarvoksi tuli 
4,5 asteikolla 1-5 (5=erit-
täin hyvä/erittäin hyvin ja 
1=erittäin huono/erittäin 
huonosti). Vastaajista 72 
% oli toimialueen kuntien 
vakituisia asukkaita ja 28 
% toimialueen vapaa-ajan 
asukkaita. Erityisen tyyty-
väisiä oltiin lajitteluaseman 
henkilökunnan palvelualt-
tiuteen ja ystävällisyyteen, 
lajitteluasemien sijaintiin, 
lajittelun helppouteen sekä 
opasteiden selkeyteen. Asi-
akkaiden tyytyväisyyttä on 
mitattu vuosittain aina vuo-
desta 2005 alkaen. Vuoden 
2021 kyselyssä keskiarvoksi 
saatiin 4,4. Kysely tehdään 
vuosittain vähintään Lahden 

PILLERIn ja jonkin toisen 
lajitteluaseman asiakkaille.

Toimialueen kotitalouk-
silta otetaan monet jätteet 
lajitteluasemilla maksutta 
vastaan:

• risut ja haravointijätteet 
(erikseen lajiteltuna ja 
jätesäkeistä poistettuna)

• kartonkipakkaukset  
ja pahvi

• lasipakkaukset
• keräyspaperi
• metalliromut
• kestopuu
• puu (myös puiset 
 huonekalut)
• renkaat (vanteilla ja 

ilman)
• kaikenkokoiset sähkö-
 laitteet
• vaaralliset jätteet, myös 

kaikki akut ja paristot

Lajittelupulmissa kannattaa 
hyödyntää verkkosivuilta 
salpakierto.fi löytyvää jäte-
haku-toimintoa, joka kertoo, 
mihin jätelajiin tuote lajitel-
laan. Myös lajitteluaseman 
henkilökunta auttaa mielel-
lään.

Kiinteistön jäteastiat on 
tarkoitettu vain kotitalou-
dessa päivittäin syntyvälle 
talousjätteelle. Lajitteluase-
malle tulee toimittaa muutto-, 
rakennus- ja remonttijätteet, 
huonekalut, puutarhajätteet, 
vaaralliset jätteet ja sähkö-
laitteet.

Lajitteluasemalle tuotava 
kuorma kannattaa lajitella 
jo kotona mahdollisimman 
hyvin, jotta sen purku on 
asemalla helpompaa. Lajitte-
lemalla säästyy myös rahaa.

Lähde: lahti.fi

Sal pa kier ron jär jes tä män jät teen kul je tuk sen ja  
la jit te lua se mien asiak kaat tyy ty väi siä pal ve lui hin



Viikko 48 / 2022– 10 – Lahden Seudun Uutiset

NIINAN NIKSIT Niina Ojansivu
Keittiöpäällikkö

Marjaisa kaurainen 
saaristolaisleipä ala Kinnarin Tila
Sain mukavan reseptin tilan emännältä Terhiltä käyttööni, paikalliselta tilalta saa ihania jauhoja 
ja hiutaleita niin omaan käyttöön, kuin vaikka lahjaksi hänelle joka tykkää leipomisesta. 
Saaristolaisleipä kuuluu meillä joulupöytään ja se on mukava viedä vaikka kukan asemasta 
lahjaksi. Leipä säilyy mukavasti useamman päivän ja maistuu niin kinkun kuin joulukalojen 
lisäkkeenä mainiosti. Stressitöntä joulun alusaikaa kaikille, tehdään niitä valmisteluita mitkä 
tuntuvat itsestä hyvälle ja annetaan loppujen varttua vaikka seuraavaan jouluun tai sitä seuraavaan.

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

Ainekset
5 dl Kinnarin Tilan 
höyryttämättömiä 
kaurahiutaleita
3 dl ruisjauhoja
7 dl vehnäjauhoja
3 dl kaljamaltaita
1 rkl suolaa
2 1/2 dl siirappia
75 g tuore hiivaa
2 dl piimää (laktoositonta)
2 dl tuorepuristettua 
omenamehua
4 dl mustikoita tai 
puolukoita
Voiteluun
3/4 dl vettä
3/4 dl siirappia

Valmistusohje
1. Soseuta marjat, lisää 
nesteet ja lämmitä 
kädenlämpöiseksi.
2. Liota hiiva nesteeseen. 
Lisää loput aineet ja sekoita 
taikina tasaikseksi.
3. Voitele kolme litran 
leipävuokaa, jaa taikina 
niihin ja anna kohota noin 
2 tuntia.
4. Paista leipiä 175 asteessa 
1 1/2 tuntia. Voitele leivät 
siirappi-vesiseoksella ja 
jatka paistamista vielä 30 
minuuttia. Huom! Peitä 
leivät foliolla jos tummuvat 
päältä liikaa. Anna
jäähtyä vuoissa.
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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

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

OSTETAAN AUTOJA
vientiin, purkuun, romuun

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

Keila-Kallet Talvierikoi-
nen -kilpailun finaali pe-
lattiin Lahden keilahallissa 
27.11.2022. Loppukilpailuun 
selviytyi alkukarsinnan 21 
parasta keilaajaa ja siinä 
keilattiin 7 sarjaa amerikka-
laisittain.

Loppukilpailun voiton vei 
TKK:n nuori, 16-vuotias 
Markus Lahti 1539 pisteen 
tasoituksellisella tuloksella. 

Voitto ratkesi vasta viimeises-
sä ruudussa, sillä toiseksi si-
joittunut Valtti B.E.T:n Niko 
Liukkonen, jäi Lahdesta vain 
4 pisteen päähän (1535). Kol-
mas oli Bayn Juhani Tonteri 
pistein 1475. Tonteri heitti 
alkukarsinnassa täydellisen 
300-pisteen sarjan.

Teksti ja kuva: 
Niina Leskinen

Keilailu-uutinen

Markus Lahti voitti Keila-Kallet 
Talvierikoinen -kilpailun

Juhani Tonteri, Markus Lahti ja Niko Liukkonen

Vajaaravitsemuksen tunnis-
taminen ja hoito on Suomes-
sa lapsenkengissä: resursseja 
ja osaamista on liian vä-
hän. Hoito on myös monien 
saavuttamattomissa, koska 
täydennysravintovalmisteet 
ovat hyvin rajoitetusti Ke-
la-korvauksen piirissä. Tämä 
selviää geriatreille ja ravit-
semusterapeuteille suunna-
tusta kyselystä, joka selvitti 
toimenpiteitä ikäihmisten 
terveyden ja toimintakykyi-
syyden tukemiseksi.

Vajaaravitsemukseen tulisi 
puuttua paljon nykyistä pon-
tevammin. Kun geriatreilta 
ja ravitsemusterapeuteilta 
kysyttiin, mihin ikäihmisten 
terveyttä tukevista tai saira-
uksien hoitoon vaikuttavista 
tekijöistä tulisi ensimmäisenä 
puuttua, vajaaravitsemus sai 
vaihtoehdoista eniten kan-
natusta. Vastaajista 72 pro-
senttia oli sitä mieltä, että se 
on akuutein ongelma. Muut 
annetut vaihtoehdot olivat 
fyysistä aktiivisuutta tuke-
vien virikkeiden saatavuus, 
monilääkitysten tarkistami-
nen, sosiaalisten kontaktien 
tukeminen ja paremmasta 
unesta huolehtiminen.

Keskeisimmät kliinisessä 
työssä havaitut vajaaravit-
semuksesta koituvat ongel-
mat ovat vastaajien mukaan 
yleisen toimintakyvyn lasku, 
toipumisen hidastuminen, 
kaatumiset ja haavojen huo-
no paraneminen. 

”Monet ongelmat ja komp-
likaatiot olisivat estettävissä 
puuttumalla varhain ikäänty-
neiden vajaaravitsemukseen. 

Siksi onkin yhteiskunnalli-
sesti täysin käsittämätöntä, 
että vajaaravitsemuksen hoi-
toon ei saada resursseja tai 
tukea. Samaan aikaan meillä 
palaa kuitenkin miljoonia eu-
roja vajaaravitsemuksen seu-
rauksien hoitoon, kun huono 
yleisvointi ja toimintakyky 
johtavat tapaturmiin, pitkit-
tyneisiin hoitojaksoihin ja 
lisääntyneeseen kotiavun tar-
peeseen. Vajaaravitsemuksen 
aiheuttamat kustannukset 
ovat tutkimusten mukaan 
kaksi kertaa suurempia kuin 
lihavuudesta aiheutuvat”, 
toteaa yksi vastaajista.

Kela-korvattavuus 
toisi tasa-arvoa
Lähes kaikki vastaajat (99 %) 
ovat sitä mieltä, että vajaara-
vitsemukseen puuttuminen 
olisi tärkeää. Vastaajista 89 
prosenttia oli sitä mieltä, 
että kliinisten täydennys-
ravintovalmisteiden tulisi 
olla vajaaravitsemuksen eh-
käisyyn ja hoitoon käytet-
tyinä Kela-korvattuja. Näin 
suomalaisilla olisi yhtäläiset 
mahdollisuudet niiden hyö-
dyntämiseen osana sairau-
teen liittyvän vajaaravitse-
muksen ruokavaliohoitoa.

”Kliinisten ravintoval-
misteiden hinta on monelle 
pienituloiselle liian korkea. 
Täydennysravintovalmistei-
den subventoiminen tai kor-
vattavuus voisi ajan kanssa 
tuoda suuret kokonaissäästöt. 
Lisäksi tulee turvata riittävät 
ravitsemusterapiaresurssit 
hoitohenkilökunnan kou-

luttamiseen ja ikäihmisten 
ohjaamiseen myös ennal-
taehkäisevästi”, toteaa yksi 
vastaajista.

Tällä hetkellä vajaaravit-
semus ei ole peruste täy-
dennysravintovalmisteiden 
Kela-korvattavuudelle. Kela 
korvattavuuden puute asettaa 
ihmiset eriarvoiseen ase-
maan; ruokavaliohoitoa saa, 
jos pystyy itse maksamaan. 
Kliinisten täydennysravin-
tovalmisteiden käyttö onkin 
Suomessa korvauskäytän-
töjen seurauksena edelleen 
harvinaista.

Ajan ja osaamisen 
puute suuri ongelma
Kyselyn vapaista vastauk-
sista käy ilmi, että vajaa-
ravitsemuksen seuranta ja 
korjaavat toimenpiteet eivät 
toimi riittävän hyvin. Vuo-
deosastoilla ja tehostetussa 
palveluasumisessa ravitse-
mushoitoon tarvittavaa aikaa 
ei ole riittävästi huomioitu 
esimerkiksi hoitajien mitoi-
tuksessa. Ajan puute onkin 
monien vastaajien mukaan 
suurin syy vajavaiseen ravit-
semushoidon toteutukseen. 
Suomessa on vastaajien mu-
kaan myös isoja alueellisia 
eroja ravitsemusterapiava-
kansseissa ja ravitsemushoi-
don toteutumisessa.

Lisäksi vastauksissa ko-
rostui se, että nykyisellään 
ravitsemushoito-osaaminen ei 
ole riittävää. Hoitotyön kou-
lutuksessa ammattikorkea-
kouluissa ravitsemushoitoa 
opetetaan aivan liian vähän.

Vastaajat ovat sitä miel-
tä, että tarvitsemme lisää 
ravitsemusterapeutteja jul-
kiseen terveydenhuoltoon, 
erityisesti ennaltaehkäisyyn 
hoitohenkilökunnan tehos-
tetun ravitsemuskoulutuksen 
lisäksi.

”Puolet vanhusten liik-
kumisvaikeuksista johtuu 
liikunnan vähäisyydestä. 
Taustalla on myös vajaara-
vitsemus ja lihaskato. Voi-
simme säästää huomattavia 
hoidon ja hoivan kustannuk-
sia, jos hyvää ravitsemusta ja 
liikkumista sisältävät toimet 
toteutuisivat.

Ravitsemustilan arviointi 
ja ravitsemusohjaus tulee 
ottaa vakioiduksi osaksi 
muistitutkimuksia, ikään-
tyneen liikuntapalveluja, 
kotihoidon käyntejä ja ryh-
mätarjontaa. Laillistettuja 
ravitsemusterapeutteja tar-
vitaan suunnittelemaan ja 
toteuttamaan toimia,” yksi 
vastaaja kirjoittaa.

Verkkokyselyyn vastasi 
75 geriatria ja ravitsemuste-
rapeuttia loka-marraskuussa 
2022. Kysely toteutettiin 
Ravistamon, Nutrician ja 
Ravitsemusterapeuttien yh-
distyksen yhteistyönä.

Kliiniset ravintovalmisteet 
on tarkoitettu erityisiin ravit-
semuksellisiin tarpeisiin, ja 
ne on koostettu ja tarkoitettu 
potilaiden sairauteen liit-
tyvän vajaaravitsemuksen 
ruokavaliohoitoon.

Tuotteet ovat saatavina 
apteekeista ja niitä käytetään 
terveydenhuollon henkilös-
tön ohjauksessa.

Ravitsemusterapeuttien ja geriatrien mielestä 
ikäihmisten terveyttä voitaisiin tukea parhaiten 
puuttumalla vajaaravitsemukseen
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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

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

Iloista ja laadukasta apteekkipalvelua
RenkomäenABC -liikenneasemalla, lämpimästi tervetuloa! 

Meiltä saat lääkkeet myös kätevästi kotiin kuljetettuina tai parkkipaikalta noudettuina. 
Tilaukset puhelimitse p. 03-734 1188
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Simolanmutka 1 (ABC Renkomäki) 15680 Lahti
Avoinna arkisin 9-18 ja lauantaisin 10-15

Iloista ja laadukasta apteekkipalvelua
RenkomäenABC -liikenneasemalla, lämpimästi tervetuloa! 

Meiltä saat lääkkeet myös kätevästi kotiin kuljetettuina tai parkkipaikalta noudettuina. 
Tilaukset puhelimitse p. 03-734 1188
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• Katon- ja piipunkorjaustyöt• Piipun hatut ja pellitykset• Rännit ja kattoturvatuotteet• Mm. kerrostalojen painovoimaisen       ilmanvaihdon parannukset

Sadehatut asennettunaPäijät-Hämeessä ja
lähiympäristössä
TARJOUSHINTAAN alkaen

Miika Niemikorpi
044 750 9441
miika@piippumestari.fiKivisojantie 18, 16600 Järveläwww.piippumestari.fi

129€
Ovh. 180-250€
KYSY LISÄÄ

Kaikkien kotisi katollatehtävien 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 LahtiLauneen Prisma 2. krsPuh. 040-1630 630Ark. 10-20, la 10-18www.faunatar.

AAkkvvaarriioo--
hhaarrrraassttaajjaallllee!!

Akvario-
harrastajalle!

Akvaariot ja akvaariopaketitAkvaariokalat ja -kasvitKaikki tarvikkeet ja ruoat
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Faunatar Lahti
Launeen Prisma 2. krsPuh. 040-1630 630
Ark. 10-20, la 10-18www.faunatar.

HHyyvvääää  kkeessääää
ttooiivvoottttaaaa

Hyvää kesää
toivottaa

erkki.nieminen@lh.lahti.fi

ERKKI NIEMINEN

SENIORIVÄESTÖ EI OLE JÄTE-ERÄ- SE ON YHTEISKUNNAN TUKIJALKA

TOHTORI

325

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

Kaksi kolmesta pienyrittäjis-
tä sanoo, ettei kustannusten 
nousu ole vielä vaikuttanut 
kielteisesti myyntiin. Yrityk-
sistä 59 prosenttia kertoo, että 
kohonneiden energia- ja polt-
toainekustannusten vaikutus 
näkyy liiketoiminnassa.

60 % pienyrittäjistä arvioi, 
etteivät viimeaikaiset toimin-
taympäristössä tapahtuneet 
muutokset ole vaikuttaneet 
kielteisesti yrityksen myyn-
tilukuihin. Kannattavuuden 
osalta saman arvion tekee yli 
puolet (53 %) pienyrittäjistä.

Tieto selviää työeläkeyhtiö 
Elon ja Suomen Yrittäjien 
teettämästä Menesty yrittä-
jänä -kyselystä, johon vastasi 
syys-lokakuussa 1 592 yritys-
päättäjää.

Elon työkykyjohtamisen 
kehittämispäällikkö Katja 
Ekman arvio tulosten ker-
tovan siitä, että korona-aika 
opetti yrittäjät elämään muu-
toksen kanssa.

– Korona-aika laittoi yrit-
täjät uuden eteen. Oli pakko 

kehittää ketteryyttä ja kykyä 
muuttaa toimintaa ympä-
ristön muutoksen mukana. 
Pandemia-aika kouli tästä po-
rukasta esiin valtavan määrän 
sietokykyä, sanoo Ekman.

Myynnin laskua 
odotetaan erityisesti 
kaupan alalla
59 % pienyrittäjistä sanoo 
kohonneiden kustannusten 
vaikuttaneen yrityksensä 
liiketoimintaan viimeisen 
kahden vuoden aikana. Ko-
ronaepidemian vaikutukset 
tunnistaa 45 % ja inflaation 
vaikutukset 39 % vastaa-
jista.

– Inflaation seurauksena 
hinnat nousevat ja se kasvat-
taa liikevaihtoa eli myyntilu-
vut kasvavat, vaikka tavaraa 
ei menisi määrällisesti yhtään 
enempää kaupaksi, sanoo 
Suomen Yrittäjien ekonomis-
ti Petri Malinen.

Kohonneista kustannuk-
sista huolimatta 37 % pien-

yrittäjistä arvioi myynnin 
paranevan tällä tilikaudella 
edelliseen verrattuna. Joka 
kolmas (29 %) pienyrittäjä 
arvioi myynnin kääntyvän 
tällä tilikaudella laskuun. 
Negatiivista myyntiä odote-
taan erityisesti kaupan alalla, 
jossa 36 % arvioi myynnin 
heikentyvän paljon tai jonkin 
verran tällä tilikaudella.

– Kaupan alalla näkymiä 
heikentävät kuluttajien hei-
kot odotukset sekä kulutta-
jan omasta että Suomen ta-
louden tilasta. Tämä näkyy 
erityisesti kestotavaroiden 
kaupassa, jossa kuluttajilla 
on ennätyksellisen vähän 
aikeita käyttää rahaa, sa-
noo Suomen Yri t tä j ien 
Malinen.

Osaamisen 
kehittäminen on 
paras keino vastata 
muutoksiin
Pienyrittäjien yleisin tapa 
reagoida toimintaympäris-

tön muutokseen on ollut 
oman osaamisen kehittämi-
nen. 39 % kertoo panosta-
neen omaan oppimiseensa. 
Lähes joka kolmas (27 %) 
on kehittänyt verkostojaan 
ja joka viides (21 %) omaa 
liiketoimintaansa. Tämä 
korostuu erityisesti teolli-
suuden parissa toimivista 
pienyrittäjistä, joista 41 % 
sanoo lanseeranneen uusia 
palveluita tai uusia tuotteita.

– Yrityksissä on selvästi 
ymmärretty osaamisen mer-
kitys. Näen omassa työssäni, 
että osaamista johdetaan stra-
tegisesti, eli sitä kehitetään 
kokonaisuutena ja toteutet-
tavat toimenpiteet ovat si-
doksissa yrityksen tarpeisiin 
ja tavoitteisiin. Toimet kehit-
tävät yrityksen resilienssiä, 
uudistuskykyä sekä yrittäjän 
ja työntekijöiden työkykyä, 
toteaa Ekman.

Lähde: yrittäjät.fi

Korona opetti pienyrittäjät selviytymään kriiseissä  
– Kustannusten nousu on toistaiseksi kestetty

Hämeenkosken 
Keskuspankki

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

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

Keskustie 25, 
Hämeenkoski
040 - 96 11 580

Jyrki Joensuun 
suurteos  
680 sivua, 
Keskuspankissa 
20 euroa, 
postitse 
30 euroa. 
Tilaukset 
jyrki.joensuu@jkjoensuu.fi

Lahden Seudun Uutisten 
Joulunumero

ilmestyy viikolla 50.
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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 

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

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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 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 

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

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

Kristiina 
Knuutila,
kiinteistö- 
sihteeri

Sirpa 
Laine,
kirjanpitäjä

Tiina
Vatanen, 
vuokravälitys
p. 050 476 2911

Eeva 
Hagberg,
kirjanpitäjä

Niina
Pusila,
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. 
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iso tila pesukoneelle! Linja-autopysäkit 
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Nastola, Nastola kk 96,5 m2
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kodin varusteluun kuuluu myös sauna, 
parveke ja autotalli. EL=E. Vh. 144.000 €. 
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sen vuokralaisen ”asuttama” suuri liiketila 
katutasossa Nastolan Rakokiven liikekes-
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Vh. 160.000 €. Muurarintie 4 lh 8.  7965615
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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 € 
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Lue lehti netissä!
www.lahdenseudunuutiset.fip. 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

49,95
/kg
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Lahden keskusta-alueelta 
johdetaan hulevesiä 
puhdistettavaksi Länsi-Hennalaan
Lahden kaupungin kes-
kusta-alueelta Vesijärveen 
kohdistuvan hulevesikuor-
mituksen vähentämiseksi 
osa siellä muodostuvista 
hule- eli sade- ja sulamisve-
sistä siirretään käsiteltäviksi 
noin 3 km päähän Hennalan 
kaupunginosaan. Puhdistetut 
hulevedet johdetaan edelleen 
laimennusvesiksi Porvoonjo-
keen. Siirto on mahdollinen 
olemassa olevaa varaviemä-
riyhteyttä hyödyntämällä, 
ja se aloitettiin 7.10.2020. 
Lahden kaupunki on saanut 
valtionavustusta sekä hule-
vesien siirron toteuttamiseen 
että Hennalassa sijaitsevan 
hulevesien käsittelyjärjestel-
män rakentamiseen.

Länsi-Hennalan alue on 
osa entistä Hennalan varus-
kuntaa, joka ennen lakkautta-
mistaan käytti rakentamaton-
ta aluetta harjoituskenttänä. 
Vuonna 2018 alueelle ra-
kennettiin hulevesien käsit-
telyjärjestelmä osana Uudet 
hulevesien hallinnan Smart 
& Clean ratkaisut – hanket-
ta. Järjestelmässä käsitel-
lään sekä Lahden keskus-
ta-alueelta johdettavia että 
kohteen oman luonnollisen 
valuma-alueen hulevesiä. 
Keskustan hulevedet ovat 
kuormittaneet Vesijärveä 
etenkin rehevöitymistä ai-

heuttavalla fosforilla sekä 
raskasmetalleilla, joiden te-
hokas poistaminen on nyt 
mahdollista Hennalan hule-
vesijärjestelmällä. Vastaa-
vanlaisen käsittelyjärjestel-
män perustaminen Lahden 
keskusta-alueelle ei käytän-
nössä olisi ollut mahdollista 
sen vaatiman tilan vuoksi.

Hennalan hulevesijärjes-
telmä koostuu kiintoaines-
ta poistavasta laskeutusal-
taasta, biosuodatuskentästä, 
kosteikkoaltaasta sekä niitä 
yhdistävästä uomastosta. 
Järjestelmän ytimen muo-
dostava biosuodatuskenttä 

on jaettu kolmeen toisistaan 
eristettyyn, erilaisella bio-
suodatusmateriaalilla varus-
tettuun ja erillissalaojitettuun 
lohkoon. Ennen järjestelmän 
rakentamista Helsingin yli-
opiston Lahden yksikössä 
tehtyjen laboratoriokokeiden 
perusteella biosuodatusma-
teriaaleilla saavutetaan yli 
90 % puhdistusteho keskei-
sille hulevesien sisältämille 
haitta-aineille. Järjestelmän 
toimintaa käytännössä tutki-
taan tulevina vuosina seuran-
tanäyttein.

Lähde: vesijärvi.fi

Hennalaan rakennettu hulevesien käsittelyjärjestelmä. 
(Kuva: Lahden kaupunki)

Perinteinen käsityöliike 
torin laidalla Lahdessa.

Neppinapista 
lahjakortit ja 
muut ihanat 

lahjaideat 
pukinkonttiin!

Avoinna MA-PE 9.30–17 LA 10–14  

Vapaudenkatu 2, Lahti    |    www.neppinappi.fi

Tervetuloa ostoksille!
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Kaipolan tehtaiden 
lopettaminen
Viime viikolla (34) torstaina tuli odotettu ja pelätty 
uutinen koskien Kaipolan paperitehtaan lopettamista.

Tiedottaja lateli uutisissa madonlukuja, kuinka 
kannattamatonta paperituotanto on Suomessa. Syinä 
korkeammat palkat ja kalliimmat lisäkulut kuin esim. 
Ruotsissa ja Saksassa. Näin ne ajat muuttuu. Työttömiä 
tulee kertaheitolla 450 henkilöä plus sivuvaikutukset, 
koska paikkakunnan ostovoima myös vähenee.

Tämä ulkoistaminen on alkanut jo 1970-80 luvulla, 
kun vaateteollisuus siirrettiin halpatuotantomaihin, 
siinä meni Keskun paitatehdas Ilmarisentieltä, jossa 
työskenteli yli sata henkilöä mm. silloinen tyttöystä-
väni. Luhtanen keskustasta, joka työllisti paljon tällä 
alueella asuvia. Lisäksi oli erikoisompelimoja, housu, 
hame ja farkku tuotantoa.

Upolla ja Askolla oli 3700 henkilöä töissä, nyt on 
Upotuotenimi enää jäljellä, ulkoistettiin sekin tehok-
kaasti.

Eläke putkeen tuupattiin ahkeria ihmisiä joiden ai-
noa synti oli ikä 55 vuotta. Ei siihen putkeen kukaan 
halunnut, mutta kun valtiovalta oli näin päättänyt niin 
oli toimittava. Esim. kun Upolla tarjottiin siivoojalle 
eläkeputkea, vastaus oli "en minä mihinkään lähde", 
niin hän heilutti harjaa vielä monta vuotta. Jo silloin 
oli nähtävissä mitä tästä seuraa.

Lopuksi huipennus uutisista. Kasvomaskien valmis-
taja ilmoitti että tuotanto on valmis käynnistymään, 
mutta ei saa neljää ammattitaitoista ompelijaa kun rajat 
ovat kiinni. Että silleen.

Raimo Jokinen

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

Lahti kartoittaa kaupunkilais-
ten mielipidettä taloudesta ja 
tulevaisuudesta.

Lahden kaupungin talou-
dessa on paineita löytää ta-
sapainotustoimenpiteitä yh-
teensä 59 miljoonalla eurolla. 
Talouden tasapainoa voidaan 
parantaa vähentämällä meno-
ja ja lisäämällä tuloja. Kun-
nallisveroprosentin korotus 
lisäisi verotulojen määrää. 
Kertaluonteisilla ratkaisuil-
la, esimerkiksi omaisuuden 
myymisellä, olisi mahdollista 
rahoittaa muun muassa kau-
pungin elinvoimaan liittyviä 
investointeja. 

Talouspaineiden taustalla 
on rakenteellinen ongelma 
koko Suomen kuntataloudes-
sa. Kuntien tulojen ja meno-
jen suhde on heikentynyt jo 

pitkään. Koronapandemia 
on kärjistänyt tilannetta enti-
sestään, sillä sen seurauksena 
kuntien tulot ovat nopeasti 
laskeneet.

Lahdessa tavoitteena on 
talousarvio, jossa ratkais-
taan säästötarpeet niin, että 
kaupunki säilyy elinvoimai-
sena ja kilpailukykyisenä. 
Elinvoimaisuutta tukevat in-
novatiivinen yritystoiminta, 
edelläkävijäasema ympäris-
tökaupunkina, monipuolinen 
opiskelutarjonta sekä kiin-
nostava liikunta-, kulttuuri- 
ja tapahtumatarjonta.

Kuntalaiskysely 
kaupungin taloudesta 
ja tulevaisuudesta 

Kuntalaiskyselyllä kartoi-

tetaan näkemyksiä siitä, 
miten kaupungin talouden 
tasapainotustoimenpiteitä 
tulisi kohdentaa. Samalla 
kartoitetaan mielipiteitä siitä, 
mitä kaupungin pitäisi tehdä 
elinvoiman vahvistamiseksi.

Kuntalaiskyselyyn voi vas-
tata Lahden kaupungin verk-
kosivuilla www.lahti.fi 1.9.–
7.9.2020. Verkkokyselyyn 
voi käydä vastaamassa myös 
Palvelutorilla. Vastaava ky-
sely on avoinna intrassa kau-
pungin henkilöstölle. Linkki 
kuntalaiskyselyyn: https://
link.webropolsurveys.com/S/
3DA47559D9ADC580

Lahden kaupungin 
talousarvion käsittely

Talouden tasapainottamisen 

käytännön vaihtoehdot tar-
kentuvat sitä mukaa, kun ta-
lousarvion laatiminen etenee. 
Lautakunnat ja jaostot ovat jo 
käsitelleet vastuualueidensa 
talousarvioita kokouksissaan.

Kaupunginjohtajan talous-
arvioesitys vuodelle 2021 
julkaistaan 6.10. ja kaupun-
ginhallitus käsittelee tulevan 
vuoden taloutta 26.–28.10. 
Syksyn käsittelykierrosten 
jälkeen kaupunginvaltuusto 
vahvistaa kaupungin vuoden 
2021 veroprosentit 9.11. 
ja päättää talousarviosta ja 
taloussuunnitelmasta 23.11.

Perinteisesti Lahden seu-
dun liikenne on järjestänyt 
kansainvälisenä Auton va-
paapäivänä 22. syyskuuta 
alennuskampanjan.

Viime vuonna Auton 
vapaapäivän osuessa sun-
nuntaille linja-auton kyytiin 
pääsi maksutta. Koronatilan-
teen vuoksi linja-autossakin 
suositellaan noudattamaan 
turvavälejä eikä LSL halua 
kannustaa asukkaita kokei-
lemaan bussimatkustamista 
vain yhtenä tiettynä päivänä, 
jolloin riskit vuorojen ruuh-
kautumiselle nousevat.

Tänä vuonna Auton va-
paapäivänä Lahden seudun 
liikenne järjestää aarrejahdin. 

Päivän aikana pysäkeiltä ja 
busseista voi löytää LSL:n 
yllätyskassin. Kassien sisäl-
tö vaihtelee ja niistä löytyy 
muun muassa LSL:n tuottei-
ta. Jakoon laitetaan myös 20 
kappaletta 50 euron arvoisia 
Lahden seudun liikenteen 
lahjakortteja. Aarrejahti kes-
kittyy Lahden alueelle, mutta 
kisaa kannattaa seurata myös 
seutukunnissa, sillä LSL lu-
paa huomioida muutkin kuin 
lahtelaiset matkustajat.

Lahden seudun liikenne 
haluaa aarrejahti-kampanjan 
avulla kannustaa kokeile-
maan linja-autolla matkus-
tamista itselleen parhaiten 
sopivana aikana. Ruuhkaisia 

vuoroja kannattaa koronan 
vuoksi vältellä, mutta lahja-
kortilla voi vaikkapa hankkia 
Waltti-matkakortin ja ladata 
sinne rahaa eli arvoa. Kortille 
ladattu raha ei vanhene eli 
se sopii hyvin satunnaiseen-
kin käyttöön. Bussimatkan 
maksaminen matkakortilla 
on edullisempaa kuin muilla 
maksutavoilla ja lisäksi kaik-
kein hygieenisin maksutapa 
ilman lähikontaktia kuljetta-
jan kanssa.

Mitäpä jos antaisit autolle-
si vapaapäivän ja kokeilisit 
tehdä viikonlopun ostosmat-
kan tai illan kirjastoreissun 
linja-autolla? Tai menisit 
kävellen töihin ja bussilla 

kotiin? Yhdenkin automat-
kan tekemättä jättäminen on 
ilmastoteko ja pienistä ko-
keiluista voi syntyä pysyviä 
käytäntöjä.

Kasseja piilotetaan tiistai-
na 22. syyskuuta klo 7-17 
välisenä aikana. Lahden seu-
dun liikenne vinkkaa kassien 
sijoituspaikoista sosiaalisen 
median kanavissaan Face-
bookissa ja Twitterissä sekä 
kampanjasivulla www.lsl.fi/
aarrejahti.

Auton vapaapäivän aar-
rejahti on osa Lahden Liik-
kujan Viikkoa. Muut ta-
pahtumat Liikkujan viikon 
Facebook-sivulta.

Lahden seudun liikenne järjestää kansain-
välisenä Auton vapaapäivänä aarrejahdin

Lahti avaa kuntalaiskyselyn
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Varaa aika 040 751 3774

Laaja 
labrapaketti

B12-vitamiini/eturauhassyöpäkoe, 
kolesteroolit (KOL, HDL, LDL, Trigly), 

sokeri, munuaiskoe, maksakoe, 
kilpirauhaskoe, kalium, natrium, pieni 
verenkuva (Hb, Hkr, Eryt, MCV, MCH, 

MCHC), valkosolut ja verihiutaleet.

95€Yhteensä 18 eri koetta. 
Lääkäri arvioi koetulokset.

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

Akvario-
harrastajalle!

Akvario-
harrastajalle!

Akvaariot ja akvaariopaketit
Akvaariokalat ja -kasvit
Kaikki tarvikkeet ja ruoat

• 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

• Sorat ja murskeet • Laadukas puutarhamulta 
• Kaivinkonetyöt

Laadukkaat kiviainekset – Täsmälliset toimitukset

kajalonsora.fi    040 501 5771

-KIVIAINEKSET

ORIMATTILA - NASTOLA - VILLÄHDE - LAHTI - HOLLOLA

Suur äk ryllä noudettunasäkeissä ja per är

Tilaukset: www a.fi.vihant

Multaa - kuorikatett siaa - kiviainek

tai puh. 044 762 9717 (klo 9-15) 

B-henkilöautokurssi 899€
sis. (EAS) 4 teoriatuntia verkossa, jos ei ole aikaisempaa ajo-

korttia. 10 ajotuntia oikealla henkilöautolla.
(RTK) riskikoulutuksen 4 teoriatuntia verkossa ja 3 ajotuntia 

oikealla henkilöautolla + 1 ajotunti simulaattorilla.
Sähköisen oppimateriaalin sekä auton käytön 1 ajokokeessa.

Rahoitusmahdollisuus 74,95€/kk 
12 kk maksuajalla ilman korkoja ja kuluja.

Opetuslupakurssi 299€
sis. (EAS) 4 teoriatuntia verkossa, 
jos ei ole aikaisempaa ajokorttia.

(RTK) riskikoulutuksen 3 ajotuntia oikealla henkilöautolla
+ 1 ajotunti simulaattorilla.

DIANAN 
AUTOKOULU
Syystarjous

DIANAN AUTOKOULU
Rauhankatu 7
15110 Lahti

p. 040 1313 050
www.diananautokoulu.fi
asiakaspalvelu@diananautokoulu.fi

Tarjoukset ovat voimassa 1.9.-15.9.2020
Toimistomme on avoinna maanantaisin klo 14-18

Meillä ajat 

kaikki ajotuntisi 

aidolla henkilö-

autolla!

Ajotunnit myös automaattivaihteisella autolla.

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

VARAA OMA 
MYYTIPAIKKASI

Ahtialantie 37, 15170 Lahti

www.lanttila.fiHuomio
äijät / miehet, että

kirpputorillamme on
myös ns. ”äijien” osasto
johon ei tule hameita,

eikä huulipunia
myyntiin....

Varaa oma pöytäsi.

Osoite: Keijutie 31 (Vanha Puuilo)
Navigaattoriin osoite:

Mustamäenkatu 95, 15700 Lahti
info.uusiokeskus@gmail.com

p. 050 408 8760

KEIJUKIRPPIS
on avattu

Paljon odotettu

Tervetuloa!!

Pöytävarauksia otetaan vastaan

paikanpäällä klo 10-15.00Avoinna: ma-pe 10-19, 

la-su 10-15

www.lahdenseudunuutiset.fi
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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, karsinta

ja 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 


