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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

KOULUN LUOKKINA  
TOIMINEITA TYÖMAAKOPPEJA

• lämpimiä, uretaanieristettyjä
• 3- ja 4-seinäisiä, yhdistettävissä

•9 m x 3,3 m • hinta alkaen 4200 € + alv.
• myös pukukopillisia ja ilmanvaihdollisia malleja

• osassa wc ja suihku
Donali Oy, Mustapuronkatu 11, Lahti. p. 0400 490 990

ATERIAT 
KOTIIN

Harjulankatu 7, Lahti

     Meillä käy palvelusetelit
OTA 

YHTEYTTÄ
p. 03 872 5133

PALVELUMME SISÄLTÖ:
n pääruoka 
  (valittavana 2 eri vaihtoehtoa/pv)
n salaatti
n jälkiruoka
n ruokajuoma (maito, piimä tai mehu)

Ateriat toimitetaan arkisin
ma-pe klo 9.30 – 13.00

13,60 €/ateria
Lisäateria 12,50 €/ateria
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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
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Ostan asuntoauton. Vuosimallilla ei väliä,
myös pikkuvikaiset. 
Nopea haku, soita ja tarjoa.
P. 0400 - 533 255

Ostetaan asuntoauto

Seuralaispalvelua

ÄLÄ OLE YKSIN!
SEURAA TARJOLLA!

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

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

Seksi & parisuhde
Luotet tavaa apua seksi- ja 

parisuhdeasioissa.
2,21€ min+pvm

KAHDEN 
KESKEN
KAHDEN 
KESKEN

0700-416 0600700-416 060

❤

st erc PL 169 TRE 10  2€/min

Kaihtimia

puh. 03 782 7783

Metsänhoito & kotipalvelu

NIITTYLÄ

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

* siivoukset, kodinhoito
* puutarhatyöt
* mökkitalkkarintyöt
* metsänhoitopalvelut

Metsänhoitoa&
kotipalvelua

LAADUKASTA SIIRTONURMEA LAMMILTA!

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

Perunkirjoitus
Varpu  Välimaa  Oy

puh. 045 343 1888
Rauhankatu 17 B,  15110  Lahti

varpu.valimaa@perunkirjoitukset.fi

Hyödynnä 
kotitalousvähennys.

NYT PORAKAIVOPUHDISTUKSET 
TALVIETU HINTAAN

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

* Puhdistukset ja huollot
* Porakaivopumppujen myynti

LAMMINRANTA
PORAKAIVOJEN HUOLTOLIIKE

Asiakaspalvelusivuillamme voit hoitaa asioita juuri silloin, 
kun sinulle sopii:

Asiakaspalvelusivumme löydät verkkopalvelumme 
oikeasta yläreunasta Asiakas-valikon alta.

ASIAKASPALVELUPISTEEMME 
OVAT TOISTAISEKSI SULJETTUINA 
Noudatamme maan hallituksen ohjeistusta. 

Palvelemme normaalisti verkkopalvelussa ja puhelimitse.

ASIAKASPALVELUA ILMAN JONOJA 24/7 OTA YHTEYTTÄ

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

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

▶ Kuluttajailmoitukset
▶  Jakelupalautteet
▶  Juttuvinkit

▶  Noutopisteet
▶  Yhteystiedot

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

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

MYÖS RENKAIDEN
KAUSISÄILYTYS

Seutu4

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

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

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

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

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

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

4H-YHDISTYSTEN ja nuor-

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

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

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

kalliseen K-Supermarkettiin.
– Olen saanut rohkeut-

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

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

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

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

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

”Nuorena 
hankittu 

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

”Halusin kesä-
töihin, jotta 

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

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

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

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

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

heihin kärsivällisesti.
Ymmärrä kokemattomam-

paa kuljettajaa
Kohdatessaan ajo-opissa 

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

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

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

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

Älä yllätä opetusajoneuvoa

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

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

Kokenut kuljettaja, 
näytä mallia

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

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

Muistatko itse, miltä tuntui 
harjoitella ajamaan muun 
liikenteen seassa?

Kohtaa harjoitteleva kuski 
ymmärtäväisesti
 

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

Teemme nuohouksia koko Lahden alueella: valitse itsellesi haluamasi aika nuohoukselle  
suoraan varauskalenteristamme: www.nuohouslahti.fi

Vältä kevään ruuhkat ja tilaa lakisääteinen 1-2 tulisijan vuosinuohous alennettuun  
-20% tarjoushintaan 59€ (norm. 74€) ja ylimääräiset tulisijat hormeineen +25€/kpl.

Tarjous voimassa helmi-maaliskuun aikana koko Lahden alueella, sekä myös  
tarjousaikana Hollolan ja Orimattilan alueella. Merkitse varauksen lisätietoihin ”TALVIALE”  

ja vähennämme alennuksen nuohouksen yhteydessä.

Tilaukset Lahti: www.nuohouslahti.fi 
Tilaukset Hollola / Orimattila: 0400787112

Yksi hinta, 
ei lisäkuluja!

Talviale
-20%

Mainosta sinäkin tässä!
www.lahdenseudunuutiset.fi
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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

Kuinka onnekas olenkaan, 
kun minulla on ihminen, 

joka tekee hyvästeistä niin tuskallisen.

Nalle Puh

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

Paula Kontio, ilmoitusmyyjä 
045 77348 753
kontio.paula@gmail.com

Jakelualue: 
Lahden ja Hollolan alueilla kotitalouksiin

Jakelutelinepaikat:  
Lahti: ABC Renkomäki, ABC Holma,  
CM Laune, CM Paavola, Novatalo Aleksi,
Sokos keskusta, S-Market Metsäkangas, 
Sale Jalkaranta, S-Market Jalkaranta,
ABC Kivimaa, Neste Taukotuuli,  

Sale Kukkila, S-Market Mukkula, S-Market 
Hennala, K-Supermarket Okeroinen, 
S-Market Villähde, Sale Nastola,  
S-Market Nastola, K-Supermarket Nastola, 
S-Market Kiveriö, Mytäjäisten kotileipomo 
(Merrasjärven kahvila), Kauppakeskus 
Karisma, K-Supermarket Ahtiala.
Hollola: Prisma Hollola, K-Supermarket 
Hollola, Sale Hollola KK.
Hämeenkoski: Koskikartano ja Sale 
Hämeenkoski.
Järvelä: Neste oil Huoltamo ja S-Market 
Järvelä.
Orimattila: S-Market, K-Supermarket ja 
Orimattilan kehräämö.
Vääksy: Route 24 Vesivehmaa, S-Market 
Vääksy ja K-Supermarket Vääksy.

Lehti ilmestyy kahden viikon välein.
Lehti ei vastaa epäselvistä käsikirjoituksista 
tai puhelimessa sattuneista 
väärinkäsityksistä aiheutuneista virheistä.
Lehden vastuu virheellisistä ilmoituksista 
rajoittuu enintään ilmoituksen hintaan.
Reklamaatiot kahdeksan (8) päivän 
kuluessa.

Ilmoitusten sisäänjättö tiistaina 
klo 12 mennessä.

ISSN 2490-1105 (painettu)
ISSN 2490-1113 (verkkojulkaisu)

Ostetaan
kaikenkuntoisia

TRAKTOREITA
myös muut koneet 

ja laitteet

p. 040 507 6406

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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Iloista ja laadukasta apteekkipalvelua
RenkomäenABC -liikenneasemalla, lämpimästi tervetuloa! 

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

ERKKI NIEMINEN

SENIORIVÄESTÖEI OLE JÄTE-ERÄ- SE ON YHTEISKUNNAN TUKIJALKA

TOHTORI

325

Lahden Seudun Uutiset 7/2021
Viikko 20

• 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

Täyden palvelun hautaustoimisto LahdessaToimisto avoinna ma-pe 9-16Muina aikoina puhelimitse 0440 771122Myös kotikäynnit

RÄYSTÄSKOURUANOUTOHINTAAN alk. 2€/m.Palotikkaita alk. 75€/kplAINOASTAAN TIISTAISIN KLO 10-18II-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
RenkomäenABC -liikenneasemalla, lämpimästi tervetuloa! 

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

ERKKI NIEMINEN

SENIORIVÄESTÖEI OLE JÄTE-ERÄ- SE ON YHTEISKUNNAN TUKIJALKA

TOHTORI

325

Lahden Seudun Uutiset 7/2021
Viikko 20

• 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

Täyden palvelun hautaustoimisto LahdessaToimisto avoinna ma-pe 9-16Muina aikoina puhelimitse 0440 771122Myös kotikäynnit

RÄYSTÄSKOURUANOUTOHINTAAN alk. 2€/m.Palotikkaita alk. 75€/kplAINOASTAAN TIISTAISIN KLO 10-18II-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
RenkomäenABC -liikenneasemalla, lämpimästi tervetuloa! 

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

ERKKI NIEMINEN

SENIORIVÄESTÖEI OLE JÄTE-ERÄ- SE ON YHTEISKUNNAN TUKIJALKA

TOHTORI

325

Lahden Seudun Uutiset 7/2021
Viikko 20

• 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

Täyden palvelun hautaustoimisto LahdessaToimisto avoinna ma-pe 9-16Muina aikoina puhelimitse 0440 771122Myös kotikäynnit

RÄYSTÄSKOURUANOUTOHINTAAN alk. 2€/m.Palotikkaita alk. 75€/kplAINOASTAAN TIISTAISIN KLO 10-18II-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
RenkomäenABC -liikenneasemalla, lämpimästi tervetuloa! 

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

ERKKI NIEMINEN

SENIORIVÄESTÖEI OLE JÄTE-ERÄ- SE ON YHTEISKUNNAN TUKIJALKA

TOHTORI

325

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
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Konevuokraus Thelén Lasitie 17, 15820 Lahti - p. 044 999 0014konevuokrausthelen@gmail.com@konevuokrausthelen

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

OSTAMME PUUTA- Nuoren metsän kunnostukset- Harvennukset
- Päätehakkuut

LISÄKSI SUORITAMME ERIKOISHAKKUITA - Teollisuuskohteet
- Pellonreunat 

- Tienvarret yms.

KYSY TARJOUS
Tuomo Oksanen

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

Kokonaisvaltaiset
PUUNKAATO-

PALVELUT
Puiden kaato, karsintaja katkominen

Polttopuut 
tehokkaalla 

klapikoneella
Kantojen 

poistaminen
Haketuspalvelu

Risujen ja roskien 
pois vienti!

Monipuoliset muut
palvelumme:

KAIVUU-, MAAN-
RAKENNUS- JA 

MAANSIIRTOTYÖT
myös isojen kivien 

poistot tonteilta sekä
pihojen ja rantojen 

tasaukset!
MAA- JA KIVIAINEKSET

murskeet, sorat, 
hiekat ja sepelit

KIRVESMIESTYÖT
mm. laiturit, terassit, patiot, grillikatokset, ym.
KUIVAJÄÄPUHALLUS
hirsi- ja puuseinille

KYSY TARJOUSTA!
pauli.kuokkanen@patemi.fi

0400-828 070
www.patemi.fi

PATEMI OY
TÄYDEN PALVELUN

AUTOTALO KÄRKÖLÄSSÄ
KATSASTUSPALVELUT HUOLTOPALVELUT

ILMASTOINTIHUOLTO

AUTOPESUT

79 €
NOUTOPALVELU 19 €

alk. 49 €

      45 €
MYÖS AUTON SISÄPESUT

LIUOTIN- JA VAHAPESU
KÄSIN

TEEMME 
AUTOHUOLLOT

KAIKKIIN
AUTOMERKKEIHIN

HUOLLAMME
MYÖS

MATKAILUAUTOJA

ISO NOSTIN
KÄYTÖSSÄ

AVOINNA ARKISIN KLO 8 - 17

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

KOUKUNTIE 4  -  KÄRKÖLÄ  -  044 773 1053

Lue lehti netistä!
www.lahdenseudunuutiset.fi 

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

Ammattitaitoista ja ystävällistä apteekkipalvelua 
Tervetuloa!

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

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

Eduskuntavaalit 2023
Ennakkoäänestys 22.–28.3.  |  Vaalipäivä 2.4.

Lahden Seudun Uutiset

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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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

S-ryhmä ja K-ryhmä takoi-
vat huipputuloksia viime 
vuonna 2022. Kun kansa 
tuntui kärvistelevän niuk-
kuuden kanssa, niin sa-
maan aikaan isot marketit 
takoivat ennätystuloksia. 
Kasvua oli viime vuon-
na S-ryhmällä 6,9% ja 
K-ryhmällä 5,9%. Aikana 
jolloin oli normikuluttajien 
kukkaro käännetty moneen 
kertaan ympäri ja todettu 
että tyhjä on.

Jo aikaisempina vuosina 
tuottajat olivat vaikeuk-
sissa samojen toimijoiden 
kanssa, ei auta muu kuin 
pistää työtä tekevä kansa 
maksamaan. Ruokajonot 
ovat nyt ennennäkemättö-
män pitkiä. Perustuottei-
den hinnat ovat nousseet 
n. 30%, mutta inflaatio on 
edelleen alle 10%. Aivan 
kummallinen laskutapa, 
jossa todellinen kuluttajan 

ostaman välttämättömän 
ruuan hinnannousu on eri 
asia kuin laskettu inflaati-
on arvo.

Kun katson historiaa 
taaksepäin jonkun vuosi-
kymmenen taakse, olivat 
asiat toisin. Lähdimme 
tammikuussa ystäväni 
kanssa jakamaan Lahden 
Seudun Uutisia Hollolan 
kirkonkylälle, sekä Kär-
kölän Järvelään. Hyvä 
ystäväni Jorma Jokela 
toimi oppaana, kun oli 
asunut kirkonkylällä ai-
kaisemmin. Tarina edis-
tyi seuraavasti. "Tuos-
sakin oli ennen kauppa" 
ja matka jatkui kunnes 
pääsimme takaisin Lah-
teen. Siihen mennessä oli 
koossa pitkä lista vanhoja 
kauppoja, jotka olivat 
lopettaneet toimintansa. 
Syypäitä siihen olivat 
marketit, tukkuliikkeet ja 

toimituskulut pienille liik-
keille ja vähän isommille-
kin. Hinnat sanelivat kaksi 
suurinta myymäläketjua. 
Tästä kaikesta ottivat op-
pia R-kioskit ja kaikki 
ketjuihin kuulumattomat 
kioskit. Oli kaksi vaihto-
ehtoa, lopettaa tai liittyä 
ketjuun.

Kaksi suurta määräävät 
Suomessa mitä myydään 
ja millä hinnalla.

Henkilökunta isoilla ket-
juilla vaihtuu jatkuvasti 
esim. kassoilla ja hyllyn 
täyttäjinä. Pitkällä marke-
tin lihatiskillä on myyjällä 
oltava huippukunto, kun 
juoksee pitkää lihatiskiä 
päästä päähän päivät pitkät 
numerolapun perässä.

Olisikohan ajateltava 
muutakin kuin vaan huip-
putulosta.

Raimo Jokinen

Isot SOK ja Kesko  
jylläävät huipputuloksia
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Ammattiautoilijan vinkit: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ole tarkkana 
erityisesti näissä 
tilanteissa
• Koulujen lähialueet ja 

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

autosta voi yllättäen tulla 
lapsia ajotien puolelle.

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

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

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

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

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

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

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

Lähde: autotoday.fi
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Lappilainen näkijä, parantaja

jo kolmannessa polvessa

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

0700-512411
Katariina

2,39€

 ★ Aito ★ Varma ★ Näkijä ★

2,34/min + pvm

Jenny
0700-51014

Myös luotettavat rakkaustulkinnat
2,39/min+pvm

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

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

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

Romanttinen puutarha ym.  

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

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

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

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

Lomonosovin eläimiä.  Ja paljon muuta! 

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

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

Puuaskartelutarvikkeita:  Palloja, helmiä, pyöriä, tappeja ym. 

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

VANHAN TAVARAN KAUPPA 

OSTAMME KUOLINPESIÄ JA MUUTTOIRTAINTA! Valaisimia 

Arabian kahvikuppeja 

Lomonosovin eläimiä 

Arabian seinälautasia

Arabian astioita 

Riihimäen lasia

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

VOLTTIHUOLTO Oy
Mika Virtanen
Puh. 0500 769190

Hirsimetsäntie 22
15200 Lahti
www.volttihuolto.fi

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

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

Selvänäkijä
Stiina Sahari
0700-9-3009

2,95€/min.+pvm. pl50 hki 25

Kyntömiehentie 18, Orimattila
(Peltolan alue)

joka päivä 0440 111 889
verstas avoinna arkisin 10-17

Reipas palvelu,
tarvittaessa nouto ja palautus.

Takuutyö.

Kellohuolto ja -korjaamo
KELLO-HARA

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

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

VERENLUOVUTTAJIA
TARVITAAN
Varaa aika ja täytä terveyskysely 

Myydään 
tarjoushinnoilla:
- kalastustarvikkeita
- kajakit
- sähkömopot ym.

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

Avoinna sopimuksen mukaan 
soittamalla p. 0400 635187

JMTS-PALVELU
Kattojen pesut & maalaukset

muut huoltotyöt
p. 044 97 47 646

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

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

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

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

Löysä raha ja lainat  
veivät lopulta kaiken
Ulosottomiehille jäi laman jälkisiivous

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

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

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

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

Lamavuosina 1990-luvun 
pesänselvityksen aikana val-

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

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

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

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

saaneita asukkaita kuolleina 
asunnostaan.

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

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

1990-luvun lama Suomessa, 
Minerva 2021.

Lasse Koskinen

Olemme täällä taas!
Hyvää palvelua 

jo vuodesta 1965 alkaen.
TERVETULOA!

Tampereentie 1982, Hollola
puh. 044 491 6902

ENNUSTAJIA
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Niinan niksitNiinan niksit Niina Ojansivu
Keittiöpäällikkö

Raparperijuustokakku

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

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

VARAA OMA 
MYYTIPAIKKASI

Ahtialantie 37, 15170 Lahti

www.lanttila.fi

Nyt on kevät-
siivouksen aika

Muista, meillä 
kauppa käy!

Hiustenleikkaus
13 - 17 €

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

To 18.00 Miesten ryhmä
Kauppakatu 2 A, LAHTI

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

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

Palvelevaa taimikauppaa Lahdessa, vuodesta 1967
Meiltä laadukkaat kesäkukat, 

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

Joukossa paljon erikoisuuksia 
ja harvinaisuuksia!

 

Päijät-Hämeen
Lokapalvelu Ky
puh. 0400 352 762

Lappilainen näkijä, parantaja

jo kolmannessa polvessa

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

0700-512411
Katariina

2,59€

 ★ Aito ★ Varma ★ Näkijä ★

2,34/min + pvm

Jenny
0700-51014

Myös luotettavat rakkaustulkinnat
2,59/min+pvm

Selvänäkijä
Stiina Sahari
0700-9-3009

2,95€/min.+pvm. pl50 hki 25

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

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

te. Paista 150 astetta tunti, ota 
jäähtymään tunniksi ennen 

kuin avaat irtopohjavuoan. 
laita jääkaappiin ja tarjoile 

seuraavana päivänä.

SISUSTUSSUUNNITTELU – Inge Uotila

inge.uotila@insinooritoimistopeltomaki.fi

kodit, vapaa-ajan asunnot 
 ja julkiset tilat

p. 040-3518991

eduskunta-avustaja
kaupunginvaltuutettu

- tervettä järkeä 
päätöksentekoon

Maarit 
Tuomi 

444

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

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

RoundRobin-peleissä näh-

Keilailu-uutinen

Niko Oksaselle voitto 
IV Lahden Autolasikeskus Openista

Jesse Kallio, Niko Oksanen ja Jouni Helminen.

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

pisteen sarjan. 

Teksti: Niina Leskinen
Kuva: Pekka Mitikka

EnnustajiaEnnustajia
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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

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

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

FOOTBALANCE-pohjalliset  -20%
(Medical, Sport)

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

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

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

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

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

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

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

Työfysioterapeutti • Kuntohoitaja • Personal Trainer

Näin otat pienet koululaiset 
huomioon liikenteessä!

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

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

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

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

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

Tarinankertojaksi Wir-
tasesta ei omien sanojensa 
mukaan ole.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lähde: yle.fi

Mainosta sinäkin tässä!   www.lahdenseudunuutiset.fi



Viikko 6 / 2023 – 3 –Lahden Seudun Uutiset

TARJOUSTARJOUS

229€
PERUSHUOLTOETUSI ARVO!

ILMALÄMPÖPUMPUN
TILAAJALLE:
PERUSHUOLTO
KAUPAN PÄÄLLE!
ARVO:

WAU!WAU!
Ilma- vesilämpöpumpun tilaajalle:
VIILENNYS-
ILMALÄMPÖPUMPPU
KAUPAN PÄÄLLE!
GREE BORA

ILMA- VESILÄMPÖPUMPUT
SUORAAN VARASTOSTA
NOPEAAN TOIMITUKSEEN

ILMA- VESILÄMPÖPUMPUT
SUORAAN VARASTOSTA
NOPEAAN TOIMITUKSEEN

Skannaa QR ja saat
yhteystiedot kätevästi
puhelimeesi.

LAITA TALTEENSHOWROOM käyntiosoite:
Selontie 8, 15270 Hollola
tarjouspyynnot@lampojokeri.fi

010 201 0870

Luotettava paikallinen toimija yli 20 vuoden kokemuksella

Kampanjat voimassa helmikuun 2023 loppuun asti tai niin
kauan kuin tavaraa riittää

SÄÄSTÄ 50%
LÄMMITYSENERGIAN KULUTUKSESTA
ILMALÄMPÖPUMPULLA

Tiistaina 24.1.2023 Vesi-
järvisäätiön hallituksen ko-
kouksen yhteydessä vietettiin 
juhlallisia hetkiä, kun toimi-
tusjohtaja Heikki Mäkiselle 
luovutettiin Suomen Val-
koisen Ruusun Ritarikunnan 
ritarimerkki. Ansiomerkin 
hakua lähtivät syksyllä 2021 
edistämään silloinen Vesijär-
visäätiön hallituksen puheen-
johtaja Hannu Rahkonen 
ja säätiön hallituksen jäsen 
Valtteri Simola.

”Ympäristöasioissa syntyy 
ajoittain ristiriitatilanteita eri 
osapuolten välillä. Hänen 
osaamisellaan, rauhallisuu-
dellaan ja päättäväisyydel-
lään asiat on saatu soviteltua 
erinomaisesti.” Hannu Rah-

konen kertasi hakemuksen 
perusteluja luovutustilaisuu-
dessa. Ansiomerkki antaa 
tunnustusta pitkäjänteiselle 
työlle Vesijärven ja seudun 
muiden järvien tilan para-
nemisen ja edelleen alueen 
vetovoiman eteen.

Heikki Mäkinen itse kertoo 
olevansa yllättynyt, kiitol-
linen ja otettu saamastaan 
tunnustuksesta. Hän korostaa 
menestyksekkään vesien-
hoidon olevan aina useiden 
eri tahojen yhteistyötä, joten 
kiitos työn tuloksista kuuluu 
laajasti kaikille yhteistyö-
kumppaneille ja verkostoille.

Lähde: vesijarvi.fi

Tunnustusta 
Vesijärvi-työstä

Lahden kaupunginvaltuuston pj. ja Vesijärvisäätiön halli-
tuksen pj. Juha Rostedt (vas.), Lahden Teollisuusseuran 
tj. Valtteri Simola, Vesijärvisäätiön toimitusjohtaja Heikki 
Mäkinen ja edellinen Vesijärvisäätiön hallituksen puheen-
johtaja ja Lahden kaupunginvaltuuston puheenjohtaja 
Hannu Rahkonen.

Vaiheittain rakennetun Paavolan kampuksen viimeinen kohde on valmistumassa. Hemsö luovuttaa Tiirismaan 
peruskoulun uudet tilat ja piha-alueet kaupungille kesällä 2023. Uudet tilat kalustetaan kesän aikana ja otetaan 
käyttöön syyslukukauden alussa.

Paa vo lan kam pus val mis tuu 
ai ka tau lus sa ke säl lä 2023

Paavolan kampuksen raken-
taminen on edennyt aikatau-
lussa, ja viimeinen kohde 
eli entinen Aikuiskoulutus-
keskuksen perusparannus-
hanke on valmistumassa. 
Elokuussa kampuksella 
aloittaa uusi yhdistynyt 800 
oppilaan Tiirismaan perus-
koulu. Harjun ja Tiirismaan 
peruskoululaiset muutta-
vat nykyisistä tiloistaan 
kampukselle yhtä aikaa ja 
pääsevät heti alusta alkaen 
rakentamaan uutta yhteistä 
toimintakulttuuria.

Entiseen aikuiskoulutus-
keskukseen tehdään raken-
nus- ja talotekninen peruspa-
rannus. Tiloihin toteutetaan 
nykymuotoista opetusta 
tukevia toiminnallisia muu-
toksia, kuten joustavasti 
muunneltavia opetustiloja. 
Parhaillaan viimeistellään 
sisätilojen pintoja.

– Kampuksen rakentami-
nen on sujunut aikataulussa. 
Ensimmäiset suunnitelmat 
tehtiin vuonna 2018 ja nyt 
lähes viiden vuoden jälkeen 
olemme jo aivan viime met-
reillä, toteaa projektipääl-
likkö Simo Lahtela Lahden 
Tilakeskuksesta.

Kesän aikana kampuksen 
piha-alueet viimeistellään 
eri-ikäisille oppijoille sopi-
viksi.

– Valmistuvat uudet pi-
ha-alueet sisältävät sekä 
p e r u s k o u l u n  k ä y t t ö ö n 
että koko kampuksen yh-
teiskäyttöön tarkoitettuja 
alueita. Kaupunki on täs-
mentänyt oppilaitosten yh-
distymispäätöksen seurauk-
sena eri-ikäisten oppilaiden 
välituntipihoja koskevia 
tarpeitaan, jotka on huo-
mioitu pihojen lopullisessa 
toteutusratkaisussa, kertoo 

Hemsön hankekehityspääl-
likkö Tino Raatikainen.

Tiirismaan peruskoulun 
uusien tilojen harjannostajai-
sia juhlistettiin 2. helmikuuta 
rakentajien yhteisellä juhlalla. 
Ohjelmassa kuultiin Tiiris-
maan peruskoululaisten mu-
siikkiesitys sekä kaupungin 
ja rakentajien tervehdykset.

Paavolan kampus on suu-
rin hanke Lahden Tilakes-
kuksen historiassa. Vuosina 
2020–2023 vaiheittain raken-
netun kampuksen käyttäjiä 
on elokuusta noin 2500 lasta 
ja nuorta.

Paavolan kampuksella toi-
mivat Lahden lukio Gaudia, 
Wellamo-opisto sisältäen 
Taide- ja muotoilukoulu 
Taikan toiminnan, Humpulan 
päiväkoti sekä Tiirismaan 
peruskoulu sisältäen laa-
jamittainen kaksikielinen 
englanti–suomi esiopetus 
ja luokat 1–9 sekä ruotsin-
kielinen opetus luokat 7–9. 
Kampusalueella toimii myös 
kaikkiaan kolme Päijät-Hä-
meen Ateriapalvelut Oy:n 
palvelukeittiötä.

Lähde: lahti.fi
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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

OSTETAAN AUTOJA
vientiin, purkuun, romuun

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

SIIVOUSPALVELUITA  
JA PIHATÖITÄ 

alueellasi hoitaa Virta Jari-Pekka Petteri. 

Ota rohkeasti yhteyttä 
japevirta15@gmail.com tai 0456929445

VARAA OMA 
MYYTIPAIKKASI

Ahtialantie 37, 15170 Lahti

www.lanttila.fi

No eihän siitä niin 
paljon puhuta, 

mutta on se Lanttila 
lapsiperheiden paras 

ostopaikka.

Hei kevättä kohti, 
talvikuteet kiertoon ja 

seuraavana kevätvaatteet. 
Kierrätä kanssamme ja varaa 

oma myyntipöytä.

Tervetuloa edullisille 
ostoksille.

ASIANTUNTIJA. Mika 
Aaltola on Ulkopoliittisen 
instituutin johtaja ja poli-
tiikantutkija, joka on pe-
rehtynyt Suomen ulko- ja 
turvallisuuspolitiikkaan. Vii-
me aikoina häntä on nähty 
usein asiantuntijana televi-
sion Ukraina-uutislähetysten 
yhteydessä. 

Aaltola muistuttaa, että 
Venäjän holtittomuus omien 
rajojensa suhteen ei lopu 
Suomen Nato-jäsenyyteen. 
Meidän tulee varautua si-
säisesti ja ulkoisesti arvaa-
mattomaan Venäjään, tai 
ainakin niin kauan kuin 
diktatuuri pysyy Venäjällä 
vallassa. Venäjällä valtaa 
rakennetaan sisäisiä vihol-
lisia kukistamalla, puhdis-
tuksia suorittamalla ja rajat 
ylittävillä sotaretkille, kun 

siihen avautuu ja avataan 
tilaisuus.

Aaltola sanoo, että Suomi 
ei voi lähteä rakentamaan 
rooliaan Natossa jonain Ve-
näjä-kuiskaajana tai sillanra-
kentajana. Suomen on ennen 
kaikkea varmistettava 1300 
kilometrin pituinen rajansa 
minkä tahansa tapahtuman 
varalta. Ei saa syntyä käsitys-
tä, että Kuolasta Suomenlah-
delle ulottuva puolustuksem-
me olisi jotenkin ulkoistettu, 
vaikka siihen apua liittolai-
silta saisimmekin. 

Natoa kannattaa Aaltolan 
mielestä ajatella arkkuna 
erilaisia kyvykkyyksiä. Siel-
lä on kehitetty monenlaisia 
välineitä, ja Pohjolan puolus-
tukselle ne antavat rakennus-
aineksia. Aaltola muistuttaa, 

että huoltovarmuuden osalta 
Suomi on kuin saari. Suo-
menlahdella kulkevat vien-
timme ja tuontimme sekä 
tärkeät viestiyhteydet. 

Suomessa tulee ymmärtää, 
ettei kaupankäynti ja riippu-
vuuksien sinisilmäinen syn-
nyttäminen idässä ei johda 
rauhaan, vaan saattaa johtaa 
poliittiseen vaikuttamiseen 
ja puliveivaamiseen, kuten 
Saksa on nyt saanut kokea. 
Kestävän rauhan tulee olla 
ennakkoehtona kaupalliselle 
toiminnalle. 

Se, ettei Venäjä kyennyt 
uusiutumaan ja kehittämään 
tuotantotoimintaansa, on 
Aaltolan mielestä surullinen 
tarina. Toivotaan, että joskus 
Venäjälläkin ymmärretään, 
ettei sen oma tulevaisuus 

voi rakentua häikäilemättö-
myyteen ja noudattamansa 
fasismin varaan. 

Venäjä pilasi suhteensa 
Suomeen Ukrainan sodalla. 
Se pikaisti Suomen liittymi-
sen Natoon. Venäjän johdon 
on jotenkin selitettävä tämä 
kansalaisilleen. Mahtipon-
tisuutta korostetaan ainakin 
aluksi, kun puolustusmi-
nisteri Sergei Shoiku on 
väläytellyt uuden prikaatin 
luomista Suomen rajan tie-
noolle. Se tulee tuottamaan 
ylipääsemättömiä vaikeuksia 
Venäjän armeijan nykyisessä 
tilanteessa. 

Mika Aaltola: Mihin menet 
Suomi? – pelon aika Euroo-
passa, Tammi 2022.

Lasse Koskinen

Mika Aaltola korostaa, että Suomen on ensi sijassa itse varmistettava itärajansa. Kuva: Veikko Somerpuro.

Mika Aaltola muistuttaa 
Venäjän tavoista
Ukrainan sota pikaisti tien Naton suuntaan
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AArrjjeenn  kkeessttäävvyyyyttttää  

wwwwww.. ttuuoommaassssoorrssaa.. ff ii

 
 
 
 
 
 
 
KEVÄT TULOILLAAN!   
KYSYNTÄ ALKANUT 
OMAKOTITALOT, LOMAHUVILAT,  
RANTAMÖKIT, MAATILOJEN  
PIHAPIIRIT ja METSÄTILAT.  
Sopivasta kauppa heti. 
Luotettavaa välitystä ja arviointia yli 30v. 

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

Mikä laskiainen? Milloin?
Laskiainen on kevättalven juhla. Laskiaisen perinteitä ovat mäenlasku, laskiaispulla, hernekeitto ja pannukakku.
Laskiainen on seitsemän 
viikkoa ennen pääsiäistä. 
Muissa maissa laskiaisesta 
käytetään nimeä Pancake 
day, Shrove Tuesday, Mardi 
Gras. Katolisissa maissa on 
silloin karnevaalit, kuten 
Rio de Janeiron karnevaalit 
Brasiliassa.

Laskiaispulla
Laskiaispulla on pulla, jossa 
on kermavaahtoa ja hilloa 
tai mantelia. Laskiaispullia 
voi ostaa leipomoista, kah-
viloista ja ruokakaupoista. 
Monet ihmiset myös leipovat 
laskiaispullia kotona. 

On arveltu, että laskiais-
pulla tulee 1600-luvun Sak-
sasta. Suomeen laskiaispulla 
tuli Ruotsista 1800-luvun 
alussa. Suomessa rikkaat 

ihmiset söivät laskiaispullaa 
mantelilla, kun taas maaseu-
dulla oli tapana syödä pul-
laa kuuman maidon kanssa. 
Myöhemmin suomalaiset 
alkoivat syödä laskiaispullaa 
myös hillolla. Laskiaisena 
ihmiset usein kiistelevät siitä, 
kumpi on parempaa: laskiais-
pulla hillolla vai mantelilla.

Hernekeitto ja 
pannukakku
Hernekeitto tai hernerokka 
on keitto, jossa on herneitä 
ja sianlihaa. Hernekeiton voi 
myös valmistaa kasvisherne-
keittona ilman lihaa.

Hernekeiton kanssa tarjo-
taan usein pannukakkua, joka 
on vanha eurooppalainen 
laskiaisen herkku. Pannu-

kakkuun tulee kananmu-
nia, maitoa, vehnäjauhoja, 
rasvaa, suolaa ja sokeria. 
Pannukakkua syödään usein 
hillon kanssa.

Hernekeittoa syödään las-
kiaisen lisäksi myös tors-
taisin, koska torstai on ta-
vallinen hernekeittopäivä 
Suomessa. Traditio on vanha: 
keskiajalla perjantai oli ka-
tolinen paastopäivä. Ennen 
paastoa piti syödä hyvin, ja 
siksi herne- tai papukeitto oli 
sopiva ruoka torstaipäivään. 

Miksi laskiaista 
vietetään?
Kristinuskossa laskiaissun-
nuntai ja laskiaistiistai ovat 
tärkeitä päiviä. Laskiaissun-
nuntai on seitsemän viikkoa 

ennen pääsiäistä ja laskiais-
tiistain jälkeen alkaa paasto. 
Ennen paastoa oli tapana 
syödä paljon rasvaisia ruokia. 
Luterilaisen reformaation 
jälkeen ihmisten ei tarvinnut 
enää paastota. Silti laskiaisen 
herkuttelu jäi elämään.

Nimi laskiainen tulee sa-
nasta laskea tai laskeutua. 
Laskiaisena lasketaan paas-
topäiviä, toisaalta laskiaisena 
laskeudutaan eli valmistau-
dutaan paastoon.

Laskiaiseen liittyy myös 
paljon kansanperinnettä. 
Vanhassa maatalouskulttuu-
rissa laskiainen oli työnjuhla, 
johon kuului erilaisia rituaa-
leja, uskomuksia ja tapoja. 

Lähde: juhlakalenteri.finlit.fi
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KAURAKEISARI. Ruotsa-
lainen elintarvikealan pro-
fessori Rickard Öste kehitti 
1990-luvulla maidonomaisen 
kaurajuoman. Elimäen Ko-
rialla sijainnut Kaslink-yhtiö 
seurasi perässä ja kehitti 
oman kaurajuomansa. Yhtiön 
perusti vuonna 2001 Raino 
Kukkonen. Yhtiö siirtyi 
myöhemmin hänen kol-
men poikansa keskinäiseen 
omistukseen. Yksi heistä oli 
Juha-Petteri Kukkonen, 
jonka monivaiheisen elämän 
juoksusta on ilmestynyt kir-
ja. Arto Nyberg haastatteli 
häntä äskettäin YLE TV1:n 
ohjelmassaan.

Isä Raino syntyi Valtimol-
la, ja vastasi nuoresta pitäen 
kotitilan hoidosta, kun hä-
nen isänsä sairastui. Lisäksi 
Rainon Lahja-äiti loukkasi 
jalkansa niin pahoin, että Rai-
no joutui yksin lypsämään 
perheen kymmenen lehmää. 
Armeijan jälkeen Raino 
Kukkonen toimi Kuopion 
Osuusmeijerin autonkuljet-
tajan apulaisena ja päätyi 
sen jälkeen pakkauskoneen 
käyttäjäksi. Lopulta hän lähti 
meijerialan opintoihin Hä-
meenlinnaan. Kesken opinto-
jen hänet palkattiin Kainuun 
Osuusmeijerin palvelukseen. 
Sieltä hän löysi myös vaimon 
itselleen.

Johtaja putkassa
Rainon poika, Juha-Petteri 
Koponen on viettänyt vauh-
dikasta elämää 16-vuotiaasta 
asti, jolloin hänen sallit-
tiin muuttaa pois kotoaan 
käymään koulua Kajaanis-
sa. Kauppaoppilaitoksen 
opinnot sujuivat hyvin arvo-
sanoin. Asevelvollisuus ei 
sujunut yhtä hyvin, vaan jo 
kolmen päivän päästä hänet 

passitettiin kotiin Kainuun 
Prikaatista miettimään mitä 
aikoo tehdä elämällään. 

Koponen haki siviilipal-
velukseen Kouvolan Kun-
tayhtymälle. Siellä hän 
iltatyönään opetti interne-
tin käyttöä opettajille. Ky-
menlaakson ammattikor-
keakoulun BBA-tutkinnon 
hän sai suoritettua opiske-
lijajuhlinnan järjestämisen 
ohella. Sen lisäksi hän pe-
rusti opiskelijakavereitten-
sa kanssa yrityksen, joka 
rakenteli nettisivuja yrityk-
sille. Juha-Petteri Koponen 
eteni vauhdikkaasti it- ja 
mainostoimistoalan johta-
jana. Yhden juhlintaillan 
päätteeksi kertyi kokemusta 
myös Helsingissä Messuhal-
lin poliisiputkassa. 

Rukajärvellä 
näkyvyyttä
Kukkosen veljeksistä kaksi 
oli jo perheyrityksen Kaslin-
kin palveluksessa. Tuomas 
oli yhtiön toimitusjohtaja ja 
Matti johtaja. Perheen isä 
oli siirtynyt yhtiön hallituk-
sen puheenjohtajaksi. Äiti 
hoiti osin toimistopuolen 
asioita. Yritys työllisti Kou-
volan alueella 200 ihmistä. 
Maitotuotteisiin keskittynyt 
Kaslink lähti etsimään uusia 
markkinoita kauratuotteista. 

Veljekset vetivät keske-
nään yhtiötä ja isä vetäytyi 
vähitellen yrityksestä. Yhtiön 
hallitukseen tuli ulkopuolisia 
henkilöitä asiantuntijoiksi, 
mutta omistajaveljesten yh-
teistyö ei oikein sujunut. Joka 
tapauksessa veljeskolmikko 
lähti tuotteistamaan yhtiönsä 
kauratuotteita. Yhdeksi mai-
nonnan yhteistyökumppa-
niksi tuli lumilautailija Enni 

Rukajärvi. Kaslink yhtiöstä 
alkoi tulla tunnettu.

Yhtiömyynnillä 
rikkaiksi
Kaurajuomien jälkeen yhtiö 
kehitti kaurajukurtin. Katseet 
oli tähdätty Kiinan ja Yhdys-
valtojen markkinoille. Yhtiö 
johtaminen ei kuitenkaan 
ollut aina aivan kohdallaan. 
Kustannuksia ja riskianalyy-
sejä ei tehty, kuten johdetun 
yrityksen olisi tullut toimia. 
Veljeksille tuli vähitellen 
välirikko ja esiin nousi ajatus 
yhtiön myynnistä. 

Monivaiheiset neuvottelut 
Fazer-yhtiön kanssa venyivät 
pitkään. Yhtiön myynti Fa-
zerille toteutui, ja Kukkosen 
veljekset jatkoivat tytäryh-
tiöksi muuttuneen Kaslinkin 
palveluksessa. Kauratuoteyh-
tiön myynti muutti Kukko-
sen veljekset miljonääreiksi. 
Juha-Petteri Kukkonen lähti 
yhtiöstä omille teilleen vuo-
denvaihteessa 2020. 

Juha-Petteri Kukkosesta 
tuli yhtiösijoittaja, jonka 
elämä on ulospäin vauraan 
näyttävää. Tietokirjailijana ja 
viestintätoimiston johtajana 
toimiva Ville Kormilainen 
kirjoitti yhdessä Juha-Petteri 
Kukkosen kanssa kirjan, jos-
sa Kukkonen kuvaa värikästä 
elämäänsä Suomessa ja maa-
ilmalla. Eri teitä kulkeneet 
veljekset näyttävät vähitellen 
nyt miljonääreinä tekevän 
sovintoa. Aika näyttää miten 
käy.

Juha-Petteri Kukkonen 
– Ville Kormilainen: Kau-
rakuningas – hulttiopoika, 
joka muutti kauramaidon 
miljooniksi, WSOY 2023.

Lasse Koskinen

Maitotuotteista kaurajuomiin siirtynyt Kaslink-yhtiö aloitti Elimäen Korian keskustassa. 
Kuva: Wikipedia.

Kaurajuomilla 
veljeksistä  
tuli miljonäärejä
Veljesten yhteistyön rakoilu johti yhtiökauppaan

KUNTOKESKUS LOISTO
/ AERODIGGARIT 
KESKUSKATU 4, HOLLOLA, p. 041-5077919

KAIKKI TARJOUKSET: aerodiggarit.fi 
TARJOUKSET 1 HENKILÖ -20% 

& 2 HENKILÖÄ -30%!!! 

KAIKKI 
PALVELUT  -30%  

SUPEREDUT VOIMASSA 16.2. ASTI! 

MEILLÄ HOLLOLAN HALVIMMAT TREENIKORTIT!MEILLÄ HOLLOLAN HALVIMMAT TREENIKORTIT!
KUNTOKESKUS LOISTO, HOLLOLA - aerodiggarit.fi  

HOTELLI TALLUKKA, VÄÄKSY - tmijarik.simplesite.com  

Jari Kotkansalo p. 041-5077919
Työfysioterapeutti - Kuntohoitaja- Personal Trainer

ENNUSTAJIA

Iiris

Talvi on nyt parhaimmil-
laan, ja valtakunnallinen 
Yhteisvastuukeräys on käyn-
nistymässä 5. helmikuuta. 
Lahden ja Hollolan seura-
kunnat haastavat lähiseudun 
asukkaat hiihtämään Yhteis-
vastuun hyväksi.

Salpausselän ladut ovat 
keränneet viime vuosina 
lähes ylistävää julkisuutta. 
Latuverkosto levittäytyy 
laajalle Lahden ja Hollolan 
alueelle, eikä Salpausselkä 
tunne seurakuntarajoja. Siksi 
seurakunnat kampanjoivat 
Yhteisvastuukeräyksen hy-
väksi yhdessä.

Näin osallistut Yhteisvas-
tuuhiihtoon:
• ulkoile valitsemasi matka 

omaan tahtiisi ja sinulle 
sopivana ajankohtana

• lahjoita valitsemasi sum-
ma, esimerkiksi ulkoile-
masi matkan verran Yh-
teisvastuulle (jos hiihdät 
10 km lenkin, voi lahjoit-

Lahden ja Hollolan seurakunnat 
haastavat lähiseudun asukkaat 
Yhteisvastuuhiihtoon

taa 10 euroa jne.)
• kerro osallistumisestasi 

somessa aihetunnisteel-
la #yhteisvastuuhiihto ja 
haasta myös kaverisi

• liikuntamuodolla ei ole 
suurempaa merkitystä - 
voit hiihtää, kävellä, pyö-
räillä, luistella tai käydä 
vaikka avannossa (1 mi-

nuutti avannossa: 10 euroa 
keräykseen)

• laitetaan hyvä kiertämään!

Vuoden 2023 Yhteisvastuu-
keräys kerää varoja nuorten 
väkivallan ja konfliktien rat-
kaisuun ja ennaltaehkäisyyn. 
Lisätietoja osoitteessa yhteis-
vastuu.fi.
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NIINAN NIKSIT Niina Ojansivu
Keittiöpäällikkö

Laskiaisherkkuja
Tämä ihanan mantelinen ohje on peräisin  kollegaltani Tanja Nättiseltä. Tanja on taitava ja 
intohimoinen kokki ja kun hän tekee jotain, silloin tietää että maut ovat kohdallaan. Näiden kanssa 
voi ennakoida mainiosti jo etukäteen. Pulkkamäkeen croissantit mukaan ja termarillinen kaakaota tai 
vaikka hiihtoretkelle evääksi. Nautitaan valoistuvista päivistä ja ulkoilusta hyvien eväiden kera.

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

Manteli Croissantit
5 kpl parin päivän vanhaa 
croissantia
Mantelitäyte:
puoli pkt (75g) 
mantelimassaa
25 g voita
1 kananmuna
1 dl sokeria
0,5 tl vaniljasokeria
maitoa, kostutukseen
mantelilastuja
tomusokeria

Tee manteli täyte, pehmitä 
voi mikrossa. Sekoita 
massa, kananmuna, sokerit 
ja voi sekaisin. Croissantit 
halkaistaan puoleen väliin, 
kostuta maidolla ja täytä 
mantelitäytteellä, jätä 
täytettä myös croissantin 
päälle. Levitä täytettä 
pinnalle ja ripottele 
reilusti mantelilastuja 
päälle ja laita uuniin 175 
astetta n. 15 minuuttia. 
Koristele tomusokerilla kun 
croissantit ovat jäähtyneet.

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

puh. 045 237 8562

OSTETAAN AUTOJA
vientiin, purkuun, romuun

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

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

TEATTERI. Lahden kau-
punginteatteri kohauttaa ja 
yllättää ajankohtaisella ai-
hevalinnallaan. Näyttämölle 
astelee uutuusnäytelmässä 
uutisotsikoissa jatkuvasti 
näkyvä presidentti Vladimir 
Putin. Näyttämöllä häntä 
tosin esittää Putinin rooliin 
samaistunut Jarkko Lahti. 
Näytelmä kertoo lännessä 
paljastuksia tehneen FSB:n 
agentin Aleksandr Litvinen-
kon vaiheista. 

Aleksandr Litvinenko toi-
mi Neuvostoliiton KGB:ssä 
ja Venäjän FSB:ssä. Hän oli 
arvoltaan everstiluutnantti. 
Hän palveli järjestäytynyt-
tä rikollisuutta tutkineessa 
ryhmässä. Siellä hän törmäsi 
FSB:n ja liiketoimintari-
kollisuuden kytköksiin. Se 
ei sopinut esimiehille ja 
hänet pidätettiin takaistuin 
syyttein ja erotettiin FSB:n 
palveluksesta. 

Vuonna 2000 Aleksandr 
Litvinenko pakeni vaimonsa 
ja poikansa kanssa Turkin 
kautta Englantiin. He saivat 
Britannian kansalaisuuden 
vuonna 2006. Litvinenko teki 
paljastuksia Englannissa. 
Hän kertoi FSB:n järjestä-
neen vuonna 1999 kolmen 
kerrostalon räjäytyksen, josta 
syytteet kaadettiin tshetshee-
nien niskaan ja näin saatiin 
keinotekoinen syy hyökätä 
Tshetsheniaan. Englannissa 
hän myös arvosteli president-
ti Vladimir Putinin hallintoa.

Vuoden 2006 marraskuus-
sa Aleksandr Litvinenko sai 

Vladimir Putin astelee Lahden kaupunginteatterin lavalle samanlaisista korskeista ovista 
kuin television uutisissa. Kuva: Lasse Koskinen.

Putin astelee Lahden 
kaupunginteatteriin
Kohuaihe esiin 
ensimmäisenä Suomessa

Lahden kaupunginteatterin 
esityksessä Kremlin ovet 
avautuvat sellaisina kuin me 
olemme ne televisiossa näh-
neet. Näytelmässä nähdään 
pukuloistoa ja taitavaa kan-
santanssia. Lavastamisesta 
ja puvustuksesta vastaava 
Minna Välimäki on panosta-
nut näyttävästi tanssijoiden 
asuihin. 

Näistä lähtökohdista lähtee 
Lahden kaupunginteatterin 
näytelmä Totuuden hinta. Se 
perustuu englantilaisen kirjai-
lija Luke Hardingin kirjaan. 
Näytelmä kertoo Aleksandr ja 
Marina Litvinenkon tarinan. 
Lahdessa näytelmän ohjaa 
Anne Rautiainen. Vladimir 
Putinia esittää näyttelijätai-
teen professori, näyttelijä 
Jarkko Lahti. Aleksandr Lit-
vinenkoa näyttelee Mikko 
Pörhölä ja hänen Marina-vai-
moaan Saana Hyvärinen. Va-

kavasta aiheesta huolimatta 
näytelmässä on myös britti-
tyylistä huumoria.

– Luin KGB:n ja FSB:n 
keskinäisestä vallansiirrosta 
ja katselin You Tubesta mal-
lia Putinin tyylistä ja hänestä 
valtavissa kulisseissaan. Brit-
tiläiseen tapaan sivulauseis-
takin paljastuu asiaa, kertoo 
Vladimir Putinia näyttelevä 
Jarkko Lahti.  

Näytelmävalinnallaan ja 
vieläpä ensimmäisenä Suo-
messa, Lahden kaupunginte-
atteri astuu kerralla keskelle 
nykyajan tapahtumia. Van-
hoihin klassikoihin, musikaa-
leihin ja pienimuotoisiin näy-
telmiin tähän asti panostanut 
teatteri harppaa ison askeleen 
eteenpäin. Brittiläinen tapa 
lähestyä Litvinenkon tapa-
usta tuo omat mausteensa 
esitykseen. 

Lasse Koskinen

sairausoireita lounastettuaan 
lontoolaisessa ravintolassa. 
Sairaalassa hänellä todettiin 
vakavia myrkytysoireita. 
Englannin viranomaiset ja 
turvallisuuspalvelu pääsi 
tutkimuksissaan selville, 
että Litvinenko oli myrky-
tetty neuvostoliittolaisella 
Polonium-myrkyllä, ja myr-
kyttäjien säteilyjäljet johtivat 
Moskovaan. 

Asiasta uutisoitiin laajasti ja 
Litvinenkosta esitettiin kuvia 
sairasvuoteellaan. Hän kuoli 
lontoolaisessa sairaalassa 23. 
marraskuuta 2006. Litvinen-
kon leski Marina on omalta 
osaltaan selvitellyt viran-
omaisten lisäksi tapahtumia 
näihin päiviin asti. Marina 
vei murhan Euroopan ih-
misoikeustuomioistuimeen, 
joka totesi tekijät nimeltä 
ja ilmoitti, että he toimivat 
Venäjän valtion käskystä. 

Mikko Masalin, Jesse Kallio ja Linus Boström

Sunnuntaina 29.1. Lah-
den Keilahallissa pelattiin 
Falconsin Tammikisan finaa-
li. Loppukilpailuun selviytyi 
yhteensä 21 keilaajaa ja siinä 
keilattiin 7 sarjaa amerikka-
laisittain. 

Alusta asti vahvasti kei-
lannut TPS:n Jesse Kallio 
nappasi ylivoimaisen voiton 

tuloksella 1683. Toiseksi si-
joittui LK:n Mikko Masalin 
pistein 1596 ja kolmas päivän 
finaalissa oli vain pisteen 
Masalinista jäänyt Sinisten 
Linus Boström, 1595. 

Teksti ja kuva: 
Niina Leskinen

Senioreiden EM-kilpailut 
käytiin Tanskan Aalborgis-
sa tammi-helmikuun vaih-
teessa. Suomen joukkueen 
seniorinaiset Reija Lundén, 
Nina Haavisto, Tuula Tam-
minen ja Jaana Taavitsai-
nen nappasivat EM-hopeaa 
joukkuekilpailussa. Semi-
finaalissa Suomea vastaan 
oli karsinnan paras joukkue 
Saksa. Ottelu päättyi Suomen 
voittoon pistein 742-720. Fi-

naalissa vastaan tullut Ruotsi 
voitti Suomen naiset pistein 
796-778.

Reija Lundén puolestaan 
juhli ensimmäistä henkilö-
kohtaista arvokisamestaruut-
taan. Hän voitti Single-kul-
taa. Finaalissa oli vastassa 
Ruotsin Annika Kilander, 
jonka Lundén voitti 194-169.

Teksti: Niina Leskinen

Naisille joukkuehopeaa 
ja Reija Lundénille 
Single-kultaa 
senioreiden EM-kisoissa

Keilailu-uutisia

Kalliolle voitto  
Falconsin Tammikisasta

OSTETAAN 
kaikenkuntoisia 

Toyota-merkkisiä 
henkilö-/ pakettiautoja, 
myös muita merkkejä 

voi tarjota.
P. 040 6211 344
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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

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

PUUTAVARAN
HINNAT ROMAHTI!

Nyt kaikki sisä- ja ulkopaneelit edullisesti
suoraan tuotannosta, kysy tarjousta!

Toiminimi Juha Salonen
Nummenkulmantie 262, Järvelä
p. 0400 905 191, salosensaha.fi

Ilmastointihuollot R134

HARHAVIESTINTÄ. Suo-
meen on äskettäin levitetty 
Venäjän puolelta erikoista 
sähköpostisanomaa, jossa 
saajia kutsuttiin yleiskarja-
laiseen, kansalliseen kokouk-
seen tammikuussa 2023. 
Kokouksen tärkeimmiksi 
tavoitteiksi luetellaan Uhtu-
an tasavallan oikeudellinen 
jatkuminen, sekä Karjalan 
laillisen vallan palauttami-
nen ja kansan tahdon ilmaisut 
yhdeksi aatteeksi itsenäi-
syyden puolesta. Sanoma 
on koristeltu Itä-Karjalan 
kansallisella puna-vihreäl-
lä ristilipulla ja kehystetty 
samoin värisävyin. Tästä 
kokouksesta ei sen ole kuultu 
mitään. 

Sanoman sisällön mu-
kaan tarkoituksena on palata 
samaan tilanteeseen kuin 
vuonna 1919, jolloin Vienan 
Karjalan Uhtualle kutsuttiin 
koolle päättäjiä 14 Suomen 
rajan takaisesta kunnasta. 
Edustajia tuli viidestä kun-
nasta. Kokous päätti pyr-
kiä itsenäistämään Venäjän 
Itä-Karjalan. Lisäksi toivot-
tiin rajan avaamista Suo-
meen ja viljan hankkimista 
sitä kautta Vienan Karjalan 
avuksi. Uhtualla perustettiin 
tuolloin toimikunta ajamaan 
näitä asioita eteenpäin. 

Nuo runsaan sadan vuoden 
takaiset tavoitteet vaimeni-
vat, kun Suomen ja Neuvos-
to-Venäjän välille solmittiin 
14. lokakuuta 1920 Tarton 
rauha, jossa vahvistettiin 
maiden välinen raja. Itä-Kar-
jala jäi Venäjän puolelle ja 
sille luvattiin sopimuksessa 
laaja itsemääräämisoikeus. 
Tämä oikeus jäi kuitenkin 

Rajan takaa tullut sanoma.  

Uhtuan nykyinen hallinto- ja kulttuurirakennus. Kuva: Lasse 
Koskinen.

kuolleeksi kirjaimeksi, kun 
Neuvostoliitto ei sitä noudat-
tanut. Lisäksi Tarton rauhan 
rajat rikkoutuivat, kun viime 
sotien jälkeisessä rauhan-
teossa Suomen alueesta luo-
vutettiin noin 12 prosenttia 
Neuvostoliitolle. 

Nyt levitetyssä sanomassa 
kerrotaan, että tammikuun 
2023 kokouksessa oli tarkoi-
tus sopia toiminnan päälin-
joista, toimintatavoista sekä 
yhteistyömahdollisuuksista 
suomalais-ugrilaisten järjes-
töjen ja hallitusten kanssa. 
Tavoitteeksi määritetään 
pyrkimys vapauttaa Karjala 
Venäjän miehityksestä. Nyt 
esitetyt tavoitteet noudat-
tavat suunnilleen Uhtualla 
runsaat sata vuotta sitten 
muotoiltuja suunnitelmia. 

Lähetetyssä sanomassa 
pyydetään lähet tämään 
kysymyksiä ja ehdotuksia 
järjestön viralliseen sähkö-
postiin. Sähköpostiosoitteen 
lisäksi sanoman lopussa on 
puhelinnumeroita ja tode-
taan yhteydet löytyvät myös 
Facebook- Whatshap- ja 
Telegram-palveluissa. Al-
lekirjoittajana on Karjalan 
Kansallisen Liikkeen akti-
vistit. 

Kaikki sanomassa viit-
taa, että taustalla on jokin 
taho nykyiseltä Venäjältä. 
Kutsussa ei mainita missä 
ja koska tammikuun 2023 
kokous oli tarkoitus järjestää. 
Sanoman eri vastaanottajat 
ovat tehneet siitä ilmoituksen 
Suomen suojelupoliisille. 
Sanomaa levitettiin eri ta-
hoille Suomessa runsaan 
kuukauden ajan, myös Lah-
den seudulle. 

Sanoma ei ole ainutlaatui-
nen. Vastaavia sanomia on 
vilahdellut aina silloin tällöin 
eri tahoille osoitettuina. Yh-
dessä sanomassa väitettiin 
Suomen silloisen ulkominis-
terin Paavo Väyrysen vaati-
van Karjalan palauttamista. 
Ulkoministeriön vaatimuk-
sesta Suomen suojelupoliisi 
tutki tapausta, mutta mitään 
alkulähdettä sanomalle ei 
ilmeisesti paljastunut. 

Suojelupoliisi kuuli tuol-
loin myös Suomessa Tarton 
rauhan rajojen palautusta 
ajavien järjestöjen edustajia. 
Yksi kuuleminen tapahtui 
lounaan merkeissä Lahdessa. 
Nämä järjestöt eivät olleet 

Venäjältä tullut sanoma pyrkii 
hämmentämään
Sanomassa ajetaan Itä-Karjalan itsenäistämistä

millään tavoin ”Väyryssano-
man” taustalla ja suojelupo-
liisi pyysi järjestöjen edusta-
jilta hienovaraisesti anteeksi 
tuottamaansa vaivaa. 

Oletettavaa on, että vuoden 
2023 sanoma on jälleen yksi 
tapa hämmentää keskusteluja 
Suomessa. Valtioneuvoston 
kanslia julkaisi vuonna 2019 
oppaan informaatiovaikut-
tamisen torjumiseen. Se on 
edelleen saatavissa sähköi-
sesti valtioneuvoston julkai-
suissa. Ohjeissa painotetaan, 
ettei näihin vaikuttamissano-
miin tule vastata. 

Lasse Koskinen
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Knuutila,
kiinteistö- 
sihteeri
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kirjanpitäjä
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Vatanen, 
vuokravälitys
p. 050 476 2911
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Eskelinen,
asiakas-
palvelu
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Karkkonen 
IAT
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Huovinen,
LKV, LVV, KiAT
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Tuomas 
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p. 044 762 4090

Petter 
Kulhua, 
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LAHDEN KAUPUNKISEUDUN JA PÄIJÄT-HÄMEEN ASIANTUNTEMUSTA JA OSAAMISTA JO 38 VUOTTA

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

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

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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Nastola, Nastola kk.  73,0 m2 
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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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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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 NKN-Yhtiöt

 nkn_yhtiot
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e-mail: toimisto@nkn-yhtiot.fi

etunimi.sukunimi@nkn-yhtiot.fi
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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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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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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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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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KAIKUUKO
KOTONASI?

Avuksi akustiset sisäkatot, 
kasettikatot, alumiiniset 
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The best acoustic 
interior design

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